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Dinle evlat!
Nicedir yazmayı dilerdim sana. Kısmet bugüneymiş meğer. Hayatta 
her şey vakti zamanını bekler derler ya, işte vakit bu vakittir. Sana, 
kendini tamamlamış, ermiş olgunlaşmış üç beş kelam etmek iste-
rim. Kalemimi kâğıdımı hazır ettim, sen de kulaklarını iyice açasın! 
Birinden girip diğerinden çıkmasın emi! Ümit ederim ki güzelce bir 
dinlensin, eğlensin cümleler dimağında. Özümseyesin söylenenleri, 
her bir hücrene tek tek işlesin anlatılanlar. Tecrübe dediğin şey öyle 
aceleye gelmez, hafife hiç alınmaz. Bildiklerim, gördüklerim ve dahi 
yaşadıklarım sana armağanım olsun. Tecrübeli kimse ne der, dinle; 
tecrübeli insanlar işin aslını bilirler.* Seni hayattan haberdar etmek 
benim boynumun borcudur, bilesin. Kıymeti olur mu hiç, insan sez-
diklerini sadece kendine saklarsa. Kıymetsiz değildir benim hayatım. 
Kimsenin hayatı hafife alınmaz aslına bakarsan. Her canlının bir şa-
hitliği, her yaşayanın bir bilmişliği vardır zira. Çobanın koyunu, ço-
cuğun oyunu. Çiftçinin toprağı, ağacın yaprağı. Ateşin közü, kirpiğin 
gözü bildiği gibi…  Derler ki söylenen söz bazen unutulur gider. Hür 
bir kuştur söz, gözünden ırarsan uçar da gökleri kendine saray eder. 
Bundandır sana yazmak istemem. Yazalım ki kelam yadigâr kalsın 
bizden. Yazalım ki kalem vefa umsun sizden.
Bir tohum düşlemeni isterim senden. Toprağa yenice düşmüş ve 
can suyu ile henüz buluşmuş. İçi umut dolu, gelecek dolu bir tohum. 
Önünde upuzun, çetin ve bir o kadar da meşakkatli yolları olan bir 
yavru. Yavru ki bihaber kendisini bekleyen zorluklardan. O, gözünü 
ağaç olmaya, büyümeye, olgunlaşmaya, meyve vermeye dikmiş. Bi-
raz su, biraz da güneştir şimdilik dileği. Sanır mısın ki bununla biter 
hayat mücadelesi? Mevsimler yürür, yaz kışa döner. Güneş beklerken 
bakmışsın lapa olmuş pamuklar düşer. Gün geçer, ay geçer, yıl geçer… 
Tohum, olmuş mudur sana koskoca bir ağaç! Değmiş midir onca eme-
ğe, sabra, bekleyişe? Değmiştir elbette! Bakarsan, küçücük bir can, 
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cüssesinden kat be kat mücadele veriyor. İnsan da böyledir işte evlat! Bir nefes-
lik canıyla kemale ermeyi bekler. Sabretmeyi bilirse erer elbet. İnsan sabrederse, 
dileğine kavuşur; sabredip bekleyen avcı akkuş tutar.* Ya sonra? Hiç düşündün 
mü nereye varır bu işin sonu? Düşün evlat! Düşünmek, var olmaktır. 
Emelimize ulaştıktan sonra tamamlamış mı oluruz yolu? Hayır! Yaşam denen 
çark, tam bir devir daim içerisindedir. Döner ha döner! Ne zaman ki başladı-
ğın noktaya geldin, işte o vakit ayarsın; tohum, döndü dolaştı da yine çekirdek 
oldu. Dinle hele! Ağzımdan çıkan şu sözü kulağına küpe edesin: Her şey kendi 
kemalini bekler; tam kemale erişince, tekrar zevale başlar.* Budur işte tohumun 
yaşam döngüsü; kemale erdiğin an tekrar başa dönersin. Tamam, ben oldum 
dediğin an, bakarsın ki yeniden çekirdeksin. İnen yükselir, yükselen iner; parla-
yan söner ve yürüyen durur.* Dünya döner, çark döner! İnsan evladı işte böyle 
böyle pişer. 
Evrenin manasını çözeceğim derken de ona bağlanıp kalmayasın evlat. Kema-
le erdim, zevale döndüm diye diye sürüp gitmez elbette bu devran. Elbette bir 
son var, bunu hiç unutmayasın. Geçici heveslere dalıp, dünyalık meselelere ka-
pılmayasın. Hayatı boşuna geçirme, iyilik yap; geçip gidenlerden ibret al.* Ömür 
dediğin sana verilmiş bir emanet. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer ve gider. 
Dönüp arkana baktığın zaman hayıflanmayasın. Bırakacağın miras senin en bü-
yük tesellin olacak. Mal mülk tarla toprak mı sanırsın kastımı? Yok! Güzel kelam, 
hoş selam. Pak niyet, temiz akıbet. Gerisi inan boş laftan ötesi değildir evlat. 
Öyle bir geçer ki zaman, düş gördüm sanırsın. En mutlu anların bile sahte birer 
aldatıcıdan ibaret olduğunu fark edersin. Yılkı atları gibi, yelelerini savura sa-
vura koşan yaşam, işte seni böyle şaşırtır. Gürül gürül çağlayan ırmakların hoş 
manzarasını izlerken sen, su akar! Üstelik olanca hızıyla ve bildiği yoldan. Sen 
sayfalar dolusu hayaller kurarken gökyüzünde uçan kuşlara bakarak, onlar 
göçer ve gider. Bir açılır bir kapanır dantelden kanatları. Gözden kaybolmaları 
öyle uzun da sürmez bilesin. Bir varmış bir yokmuş misalidir bu heyecan. Di-
yeceğim o ki hayata bel bağlama, rüya gibi geçer; boş saadete güvenme, kuş gibi 
uçar.* Hiç bitmeyecekmiş gibi gelmesin sana dünyalık hevesler. Gün geçer, ay 
geçer, yıl geçer. Bakmışsın ki andan ibaret tüm yaşananlar. Düşünsene, bir an-
lığına varsın ve o an ne yaparsan sen osun. İşte bu kadar! Kuş gibi uçup da se-
mada kayboldu ömür. Ve sen, nasıl anılmak istiyorsan öyle kaldın satırlarda…
Ben ki atalarımın sözünü de özünü de kolye ettim kendime. Yeri geldi göynek 
niyetine giydim sırtıma. Çünkü bilirim ki tecrübe eden, her birimizden daha 
bilgilidir. Görüp geçirmenin yeri gider mi hiç? Bir tutulur mu kendi kabuğuna 
kapanıp kalanla? Tutulmaz elbet! Gel sen sözümü yabana atma, altın ile bir tut 
bilge kelamını: Âlimin sözü bilgisiz için, göz olur.* Dinlemeyi bilirsen bak nasıl 
açılacak gözün kulağın ve dahi ruhun. Yeter ki dinlemeyi bilesin! Her şeyi söy-
ledim; buna inanır ve sözümü tutarsan, daima mesut olursun.* 
Mektubuma son verirken; bahtına ve yoluna açıklık diler, seni Allah’a emanet 
ederim. Dilin daima tatlı, gözün pek olsun. Kulağın çift, ağzın tek olsun. Sana 
söylediğim sözün adı vasiyettir; bu sözleri unutma, gönlüne yaz.* Selametle…

(*) Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig. 


