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Sevgili O kuyucular .

Şira Yayınları olarak, bilinenleri tekrar etm ek yerine, yeni 
şeylerin arayışı içinde olm a kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu 
riskli yolda ilerlerken; tıpkı akşam her ikisinin de izlediği diziyi 
birbirine anlatan insanların amaçsız ve boş gayretine benzer bir 
durumdan alınan keyif ve güvenlik duygusunu hissetm ek yerine, 
yanlış yapmayı bile göze alarak yürüm eye devam ediyoruz. Bel" 
ki on kere düşüyoruz, dizimiz parçalanıyor, ellerimiz soyuluyor, 
belki bize; oturdukları yerden, birbirlerine dünkü dizideki sah" 
neyi anlatırken bir an bakıp gülüyorlar ama biz yol alıyoruz, m e ' 
safe kat ediyoruz. Kalkıp tekrar yürüm eye devam ediyoruz. Ve  
yürürken yaşadıklarımızı ve karşılaştıklarımızı, kitaplarımız vası
tasıyla sizlerle paylaşıyoruz.

Kitaplarımızdaki tek amacımız, belki de insanın kendini ta
nıma ve yaşam amacını anlama çabasına bir katkıda bulunabil
mek. Bunun için, geçmişten bize bırakılmış olan bir takım işaret
lerin neler olduğunu anlamak ve bunların dilini çözebilmek, bize 
neler söylem ek istenildiğini kavrayabilm ek ço k  ço k  önemli. 
Birçok sır bu işaretlerde gizli; çünkü boşuna “Sonun bilgisi baş
langıçta gizli” denmemiş.

Kitaplarımızdan takip ettiğiniz bu işaretlerin, bir tek anah
tarla çözülebileceğini söyleyebiliriz: “Z A M A N ”. Zamanın ne ol
duğunu ve nasıl davrandığını anlayabilirsek, aslında birçok şeyin 
çözümü konusunda büyük bir adım atmış oluruz.

H ızır figürü, belki de dünyanın en fazla m erak edilen ve in
celenen konusu olm uştur; çünkü tarih boyunca değişik isim ler
le tüm kültürlerin içinde yer almış, varlığını tarih öncesinden gü
nümüze kadar taşım ıştır. Am a büyük çoğunluk, onu zamanın 
davranışını anlama çabasıyla birlikte ele almamış, bu nedenle de 
onun bir “Z A M A N  Y O L C U S U ” olabileceği sonucuna ulaşma
mıştı. Keyifli Okum alar,

Sevgiyle kalın, 
Y ıld ırayY ılm az
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Ç ö p ü n  B o l  O l s u n

"Bir zam anlar Y E M E N -İ EKB ER  ayakkabıları yapm ış 
b itirm iş ve ısm arlayanlara satıp paralarını almış. 

Bir kucak dolusu parayı, önlüğünün içinde 

başlamış saym aya..."
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Ç ö p ü n  B o l  O l s u n

Hızır; dünyanın bütün kültürlerinde, bütün zamanların 
en ilginç hikâyelerinin birinci kahramanıdır. Sanırım herkes 
Hızır ile ilgili bir hikâye duymuştur. Bazen aksakallı bir ihti
yar kılığında, bazen de genç bir delikanlı olarak görüldüğü 
söylenir, insanlara en çok darda kaldıkları zamanlarda gelip 
yardım ettiği anlatılır. Tabii ki bu yardım hak edenler içindir. 
H ızır'dan yardım alabilmek için tamamen tertemiz bir kalbe 
sahip olup, gerçekten sıkıntıya girmiş olmak gerekir. Biraz 
olsun kalbinin yönelişini kontrol edemeyen ve benliğini öne 
çıkartan ise Hızır'ın yardımım alamadığı gibi, tam tersi İRO- 
NİK bir durum la da karşı karşıya kalabilir.

İstedim ki bir Hızır hikâyesi de ben anlatayım. Pek çok 
kişinin bilmediğini sandığım bir Hızır hikâyesi, yıllardır 
ayakkabı imalatı yapılan atölyelerde anlatılır durur:
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Z A M A N  Y O L C U S U  H I Z I R

Ayakkabı mesleğinin piri olarak bilinen YEMEN-İ 
EKBER, her ayakkabıcı gibi işinin ehli, biraz da “kur
naz” denilebilecek bir ustaymış. Bu yüzden ayakkabıcı
lar biraz gözü açık olur derler. EKBER, her halde “bü
yük usta” anlamına gelen bir lakap olmalı. YEMEN-İ’ 
de herhalde Yemenli demektir. Sanırım Yemen’in Os
manlI'dan çok önceki bir döneminde, muhtemelen Hz. 
Süleyman ’ın SEBE ülkesine HÜTHÜT’ii istihbarat için 
gönderdiği eski zamanlarda yaşamış olmalı bu pir.

İşte böyle bir zamanda Yemen-i Ekber ayakkabıla
rı yapmış bitirmiş ve ısmarlayanlara satıp parasını al
mış. Bir kucak dolusu parayı önlüğünün içinde başla
mış saymaya. Bir taraftan da paralarla yapacağı işleri 
düşünüyormuş. Dış kapıdan birisinin içeriye girdiğini 
haber veren çıngırağın sesini duyunca daldığı hülyalar
dan bir anda sıyrılıp bakmış, karşısında aksakallı bir 
ihtiyar duruyor. İhtiyar selam verip sormuş Ekber’e: 
“İşlerin iyi herhalde evladını, paralan mı sayıyor
sun?”

Yemen-i Ekber ihtiyarın selamını almış almasına 
ama zannetmiş ki gelen fakir birisi ve kendisinden para 
isteyecek, ihtiyarın sözünü bitirmesini beklemeden he
men atılmış sözün üzerine:

“Yok, vallahi çöp bunlar, çöpleri ayırıyorum am
ca, içinde işe yarayan bir şey bulurum gayesiyle.” de
miş.
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Ç Ö P Ü N  B O L  O L S U N

İhtiyar lam diyecekmiş ki: “Paran bol olsun”, bir
den aldığı cevap üzerine deyivermiş ki: “Çöpün bol ol
sun evladım, hadi sana kolay gelsin.”

Yemen-i Ekber'in, bu cevabı Hızır A. S /den  aldığı gün
den bugüne ayakkabı imalatı yapılan yerlerde en kıt şeyin 
PARA, en bol şeyin ise ÇÖP olduğu söylenir. Ve bu hikâye iş
lerin krizlerle daha da zorlaştığı, paranın daha da kıtlaştığı 
günlerde bol bol anlatılıp pir Yemen-i Ekber'e biraz sitem 
edilir. "O gün 'para sayıyorum' deyip ihtiyara bir sadaka 
vermiş olsaydı, bugün bizim de bol paramız, az çöpümüz 
olurdu" denilir.

Gerçekten de ayakkabı imalatı çok fazla fire döküntüsü 
verir ve kalan malzemeler diğer mesleklerin aksine hiçbir işe 
yaramayıp atılır.

Bu hikâyenin gerçekte yaşanıp yaşanmadığını bilmiyo
rum, ama şurası gerçek ki HIZIR gönlünde biraz eğrilik bu
lunana onun hak ettiği duayı ediveriyor. Sonra ayıkla pirin
cin taşını.

Bugünlerde hızla gündeme gelen KUANTUM konusu 
ve insan psikolojisiyle olan ilgisi hatırlanacak olursa, aslında 
dışarıdan gelmesini beklediğimiz her yardım ve desteğin ka
pısını açan anahtar samyorum GÖNÜL denilen gizli hâzine
nin içinde saklı, istediğimizi sandığımız şey aslında yine bi
zim kilitlediğimiz bir yerde saklı olabilir. H ızır'ın duası as
lında bizim saklı isteklerimizin bir yansıması gibi görüîıü-
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Z A M A N  Y O L C U S U  H I Z I R

yor. Bu yüzden bizim HIZIR olarak bildiğimiz olağanüstü 
güç ve yeteneklerle donatılmış ALLAH KUL'unun diğer kül
türlerde pek bilinen diğer bir adının da ŞAKACI, ALDATICI 
olması, sanırım bu ikili durum un bir gereği olarak H ızır'a 
verilmiş bir isim.

Zamanın başlangıcında ve sonunda görülebilen, ayrıca 
başlangıç ve sonun arasındaki bütün zaman kesitlerinde gö
ründüğü söylenen bu esrarengiz kişiye Kuran'da da değinil
miş.

K uran'm  kendi deyimi ile ACAYİP işlerin anlatıldığı 
KEHF suresinin büyük bir bölümü, belki de tamamı HIZIR 
ve onun zamanı kullanışını anlatıyor. H ızır'ın zaman içinde 
gezinerek yaptığı olağanüstü işlerin anlatıldığı bölümlerde, 
bütün bu işlerin ACAYİP şeyler olduğu ve insanoğlunun 
havsalasının sınırlarını zorlayan, bütün incelikleriyle hakika
ti anlatan işler olduğu vurgulanmış.

Kuran, bu tarz bilgiye özel bir isim vermiş: HUBUR. Biz
de şimdi HUBUR denizine dalmaya cesaret edeceğiz. HI- 
ZIR'ı anlayabilmemiz ancak böyle engin ve anlaşılmaz bir 
okyanusa girmekle m üm kün olabilecek.

Sizleri beraber yüzmeye davet ediyorum. Suyun kaldır
ma gücünü iyi kullanabilirsek okyanusu geçebiliriz. Ama 
okyanus bu, ne olacağı bilinmez. Umarım bu derinlerden de 
derin sularda, sınırsız güzelliklerden hiç değilse birazını hep 
birlikte görebiliriz. Bulmaya çalıştığımız henüz çözülmemiş 
gizemleri bulup çözebiliriz. Biliyorsunuz dünyamızdaki de-
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Ç Ö P Ü N  B O L  O L S U N

nizlerin alanı neredeyse karaların üç katı büyüklükte ve de
nizlerde karalardakinden daha karmaşık sistemlerle donatıl
mış esrarengiz canlılar dolu. Binlerce metre derinlerde, mil
yonlarca ton basınç altında, sıfırın altındaki sıcaklıklarda hiç
bir ışık olmayan zifiri karanlık bir ortamda, magmadan ge
len lavların ısı ve ışığıyla gıdasını alıp beslenen, vücudu 
elektrik üreten, ışığı kendisinden olup NEON lambası gibi 
rengârenk ışık saçan, olağanüstü sanatsal formdaki ACAYİP 
canlıları belgesellerde görmüşsünüzdür.

Okyanuslar bilinmeyenlerle dolu. Kuran'ın HUBUR ola
rak bildirdiği esrarengiz inceliklerin de bunlardan farksız ol
duğunu görmeyi umuyorum. Çünkü ZAMAN olarak bildi
ğimiz ve hepimizin okyanuslardaki balıklar gibi içinde bulu
nup da farkında bile olmadığımız DEVASA bir evrenler ok
yanusunu anlatıyor HUBUR kelimesi.

HUBUR, HIZIR ile birlikte. Yani HIZIR bize bu devasa 
ÂLEMLER okyanusunda yol gösterip rehberlik edecek.

Şimdi birkaç derin nefes alın verin, ciğerlerinizi temiz 
havayla doldurun. Hep birlikte dalışa geçiyoruz. Gerçeğin 
bütün incelikleriyle bütün yönlerini bize anlatan: HUBUR 
okyanusuna, ZAMAN denizine dalıyoruz. ACAYİP şeyler 
göreceğiz. Göreceğiz, ama hepsi de gerçek ve bilimsel şeyler. 
Fizik ve matematik disiplinleri ile ispat edilmiş ZORUNLU 
durumlar.
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A c a y î p  İ ş l e r

"D ECCA L kendisinin ilahlığ ın ı reddeden bir insanı 
param parça ederek öldürür ve ona "eskisi gibi canlan" 

diyerek onu eski haline getirir.
O kişi y ine de DECCAL'I reddederek 

A llahın  tek ve gerçek ilah olduğunu söyler."
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A c a y i p  İ ş l e r

Kehf Suresi, Kuran-ı Kerim'deki en dikkat çekici sureler
den biridir ve o derece de gizemlidir. Bu surenin esas işlevi
nin; dünyamızın son dönemlerinde anlaşılıp, içinde anlatı
lanlardan son devirlerde faydalanılacağının Hz. Muham- 
m ed'in hadislerinde vurgulanmış olması, araştırmaya çalış
tığımız HIZIR konusunun, dünyanın son dönemlerini yakın
dan ilgilendirdiğini anlamamıza olanak veriyor.

Hadislerde; KEHF Suresi'nin, dünyanın kıyamete yakın 
bir döneminde gelip bütün dünyada insanlığı hâkimiyeti al
tına almaya çalışıp bunu başaramayan, olağanüstü güçlere 
sahip olan ve olağanüstü işler yapacak olan DECCAL'a kar
şı bir silah olduğu anlaülıp, inananlar uyarılır. Ve dikkatler 
KEHF Suresi içinde anlatılan ACAYİP işlere çekilir.
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