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BBEENNDDEENN  SS‹‹ZZLLEERREE......

Da€larla, do€ayla, gökyüzüyle ve denizlerle tan›flt›€›m ve ken-

dimi onlar›n kardefli olarak görmeye bafllad›€›m, 19-20 y›l

(1988 sonlar›) önceki en at›lgan ça€lar›mdan bu yana hayat›m›;

insano€lunun yarad›l›fl› itibariyle sahip oldu€u alg›lama araçlar›

ile hissedebilece€i en yüksek duygu olan “aflk” üzerine kurmufl

oldu€umu, ancak son y›llarda kelimelerle ifade edebilecek ol-

gunlu€a eriflti€imi görüyorum. Asl›nda o günlerde de benzer

duygularla, müthifl bir tutku ve bast›r›lamaz bir coflkuyla akl›m›

ve bedenimi oradan oraya savuruyordum, ancak ad›n› flimdiki

gibi koyup tan›mlayam›yordum. Geçmiflte do€al - içsel coflku-

suyla, kardefllerinin ba€r›nda her fleyi, her zorlu€u ve her tehli-

keyi göze al›p, özgür ve ç›r›lç›plak oradan oraya koflturan bu

genç ruh, ancak, 35-36 yafllar›nda yaflad›€›n›n “aflk” oldu€unu,
yaflam›n›n “aflk” oldu€unu tan›mlayabildi, hatta neredeyse elle-

riyle bile tutabildi€ini gördü.

Bir insan bundan daha fazla nas›l mutlu olabilir ki...

Naz›m Hikmet; “Memleketinizi sevin” der, “Ama sadece iyi
ve güzel taraflar›n› sevip, kötü taraflar›n› sevmemek olmaz, yu-
murtadan ç›k›p kabu€unu be€enmemek olmaz” der. “Memleke-
tinizi sevin ama bütün pisli€iyle birlikte sevin” der.

‹flte aflk bu; iyi-kötü, güzel-çirkin, do€ru-yanl›fl, az-çok, h›z-
l›-yavafl demeden, yarg›lamadan her fleyi sevmek, sadece sev-

mek için sevmek.

Aziz Nesin, “Bir Baflka Türlü Sevmek” adl› fliirinde ne güzel
ifade etmifl bu duyguyu;

❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏650



Ben halk›m› iyi diye do¤ru diye 

Ben halk›m› bilge diye beni sevsin 

Ya da övsün diye de¤il

Ben halk›m› benim diye severim

Ben yurdumu güzel diye de¤il

Zengin diye cömert diye de¤il

Ben yurdumu yurdum diye 

Benim diye severim

Kahr›n› çilesini ac›s›n› çok çektim

Yaflad›kça daha da çok çekerim

Çirkin olsun yoksul olsun ben yurdumu

Benim diye yurdum diye severim

Bitkel olsun k›r olsun k›raç olsun

Bir ana çocu¤unu çocuk da anas›n›

Nas›l severse candan hem de hiç ç›kars›z

Ben yurdumu ben halk›m› iflte öyle severim

Tahir’e demifller yan›p tutkunu oldu¤un Zühre

Çopurdur bodurdur çok da çirkin bir k›zd›r

Aaah demifl Tahir döne döne yane yane

Zühre’mi göreydiniz bir de benim gözümle

Hay›nlar› alçaklar› aptallar› çoktur halk›m›n

Dar’a çeker cay›r cay›r yakar insan›n›n has›n›

Aptald›r önce asar sonra a¤lar aya¤›n›n dibinde

Ben yurdumu ben halk›m› benim diye severim

...
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Aragon’un aflk için söyledi€i çok hofl bir söz var; “Aflk, bize
güç veren tek özgürlük yitimidir.” ‹flte, kifliye sonuçta, sadece güç
katan böylesine bir aflkla sevmeli insan; gözün görebildi€i, kula-

€›n duyabildi€i, elin dokunabildi€i her fleyi. Sebepsiz, sorgusuz,

koflulsuz ve öncesiz. Da€› da€, orman› orman, denizi deniz, rüz-

gâr› rüzgâr, insan› insan oldu€u için, yarat›lm›fl› yaratandan ötü-

rü sevmeli insan. Sevmek için baflka bir koflul aramamal›.

Ne kadar mütevaz› olursa olsun yaflam›n her türlüsüne sayg›

duymay› ö€rendi€im günü, kiflisel geliflim sürecimin bir atlama

tafl› olarak de€erlendiriyorum. En küçük böcekten, en garip hay-

vana, en de€iflik bitkiye kadar her fleyin en az bizim kadar yafla-

ma hakk› oldu€unu düflünüyorum. E€er bu dünyada kutsal olan

bir fley varsa, bence “hayat”›n ta kendisi olmal›.

Hatta bu hayat› illa bizim anlayabildi€imiz bir yaflam formu

olarak s›n›rland›rmaya bile gerek yok. Da€lar›n da, denizlerin

de, y›ld›zlar›n da, uzay›n da kendine göre bir yaflam döngüsü ol-

du€unu düflünüyorum. Bizim gibi nefes almasalar da hareket et-

meseler de, onlar›n da kendilerine özgü çok farkl› bir zaman ve

mekân ölçe€inde, bizim alg›lama araçlar›m›z›n ölçemeyece€i

h›zda-yavafll›kta-titreflimde bir yaflam formlar› oldu€una inan›-

yorum. Bu yüzden de dünyadaki ve evrendeki her fleye sayg› du-

yarak bak›yorum. Boyutu, rengi, kokusu, tad›, temas etti€imde
verdi€i hissi ne olursa olsun. Sadece varl›€›-yarat›lm›fl olmas›
benim ona sayg› duymama yetiyor.

Kendimi, kendi bilincine varmaya çal›flan bir insan olarak

görüyorum. Kendimi, dolay›s›yla insan›, dolay›s›yla hayat›, do-

lay›s›yla varoluflu anlamaya çal›fl›yorum.

Bütün çabam, bütün u€rafl›m, hatta yapt›€›m her fley, kendi-
mi ve hayat› anlamak ve ö€renmek için. Bunun ne kadar zor ol-
du€unu biliyorum ama bu beni y›ld›rm›yor. Bundan 12 y›l önce

1995 y›l›nda Everest’te ilk Türk adl› kitab›m›n önsözüne, “Her-
kes bilmek ister, ancak pek az› bedelini ödemeye haz›rd›r” diye
yazm›flt›m. Tutkular›m›n karfl›l›€›n› ödemeye her zaman haz›r

oldum.

Son 15 y›ld›r hep dövüflerek geçti ömrüm; da€lar kadar onur-

lu, denizler kadar mert, do€al afetler kadar güçlü rakiplerle, ba-
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zen de canavarlarla, ejderhalarla, hainlerle, alçaklarla... Sa€ kal-

mak için, kazanmak için sertlefltim belki de gere€inden fazla...

Unutmak için hayaller kuracak kadar açl›kla, midemi kasmas›na

ra€men karlar› yiyecek kadar susuzlukla, difllerimi s›kmaktan

çatlatacak kadar so€ukla ve ac›yla, gücümü tamamen tüketerek

bilincimi yitirecek ve halusinasyonlar görecek kadar uzun süre-

li a€›r efor ve stresle karfl›laflt›m. Size garip gelebilir ama hepsi

benim seçimimdi ve hiç piflmanl›k duymad›m. Aflt›€›m her zor-

lukta, geçti€im her engelde, elde etti€im her baflar›da yaflad›€›-

m›, var oldu€umu, iz b›rakt›€›m› hissettim.

Yaflad›klar›m beni öyle bir noktaya getirdi ki, olaylar› insan

odakl› de€il de olgu odakl› görmeyi ve kiflisellikten ar›nm›fl bir

flekilde de€erlendirmeyi ö€rendim; t›pk› do€a gibi. En sert, en

ac›mas›z koflullar›, en korkunç, en y›k›c› afetleri, duygular›m›

kar›flt›rmamaya gayret ederek, mekanik bir problem olarak ele

ald›m ve imkânlar›m dahilinde karfl›mdaki problemi çözmeye

çal›flt›m. Büyük ölçüde de baflar›l› oldum, çünkü bireylerin de-

€il kitlelerin menfaatlerini ön planda tuttum, ço€unlu€a göre ha-

reket ettim ve asla kiflisel davranmad›m.

Arama Kurtarma disiplininde basit bir kural›m›z vard›r; en

k›sa sürede, en fazla say›da insana, en büyük fayday› sa€lamak.

Dünyan›n en zor psikolojik savafllar›ndan biridir bu. Belki de
yüzlerce kez kritik kararlar vermifl biri oldu€um halde, hayat›-
m›n en zor karar anlar›n› bu durumlarda yaflad›m. Kitlesel afet-

lerde veya bir do€a sporu kazas›nda k›s›tl› kaynaklarla, k›s›tl›

zamanla, k›s›tl› insan gücüyle, gücünüzün hiçbir zaman tam ola-
rak yetemeyece€i karfl›n›zdaki ola€anüstü büyük problemi, duy-
gular›n›z› kar›flt›rmadan, öncelikler, fayda-maliyet, imkân ve ka-

biliyet ölçekleriyle de€erlendirip, h›zl› düflünerek, hatta çok h›z-

l› düflünerek, bir makine duygusuzlu€uyla ama ayn› kesinlik ve
do€rulukla uygulaman›z gerekir, ya da evde oturup bu iflleri te-
levizyondan seyretmeniz...

Bireylerin geçmifli, e€itimi, yafl›, cinsiyeti, ailesi, topluma

faydas›-zarar›, üretkenli€i gibi kavramlar› düflünmeden, sadece

günün sonunda en fazla say›da insan› kurtarabilmek için, insa-

n›n can›n› ac›tan fedakârl›klar› yapabilmeyi ö€rendim ve sonra
bunlar› unutmay›, beynimin uzak bir köflesine, benim bile aça-
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mayaca€›m kilitlerle hapsetmeyi...

En y›k›c› kitlesel afetlerde, en sert do€a koflullar›nda, insan›n

en büyük kâbusu olabilecek büyük ve güçlü rakiplerle dövüflme-

yi ve her seferinde sa€ kalmay› çok iyi ö€rendim de, insanlar›n

ikiyüzlülü€ü, kalleflli€i ve hainli€iyle bafla ç›kmay› bir türlü ö€-

renemedim. 7.000-8.000 metrelik da€lar›n insan›n duda€›n›

uçuklatan ac›mas›z istatistiklerine, kitlesel afetlerin muazzam

y›k›m gücüne karfl› bile kendimi savunabildim de, insan akl›n›n

basit menfaatler üzerine kurulu ikiyüzlülü€üne ve hainli€ine

karfl› 40 koca y›lda bir savunma kalkan› gelifltiremedim.

Ve ötekilerinin aksine bu savafl› hep ben kaybettim...

“Bunlar, Engerekler ve ç›yanlard›r,

Bunlar, Afl›m›za, ekme¤imize 

Göz koyanlard›r,

Tan› bunlar›,

Tan› da büyü...” 

(Adilofl Bebenin Ninnisi)

AAhhmmeedd  AArriiff

Belki de flükretmem gerek, bu yafl›mda bile bunlar› tan›may›
hala ö€renememe ra€men aflk›mdan hiçbir fley yitirmedim...

“Seni di¤erlerinden farks›z yapmaya bütün gücüyle gece gündüz
çal›flan bir dünyada, kendin olarak kalabilmek, dünyan›n en zor sa-
vafl›n› vermek demektir. Bu savafl bir bafllad› m›, art›k hiç bitmez!” 

((EE..EE..CCuummmmiinnggss))

‹nsano€lunun varoluflu itibariyle tekil de olsa özünde tafl›d›-

€› sevgi ve bilgelikle her fleye karfl› bir sorumluluk tafl›mas› ge-

rekti€ine inand›m. Sorumluluk üstlenmekten, alt›na girmekten
hiçbir zaman kaçmad›m.

Her fleye ra€men, bu bedendeki can da hayat› sorumlulukla-
r›yla birlikte seviyor, hem de uzun süredir fark›nda olarak...
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“Hep yan›ld› ve yenilgilere u¤rad› 

ama at›ld› yine de yeni serüvenlere 

Vakti olmad› ac›lar›n hesab›n› tutmaya 

durup beklemeye, geri dönmelere vakti olmad› 

Yang›nlarla geçti ömrü ve hep yaln›zd› 

-ki onlar daima birer yaln›zd›rlar” 

(Soluk Solu¤a)

AAhhmmeett  TTeellllii

Bütün bu süreç içerisinde geçmifle dönüp de, her fleye ra€-

men beni ayakta tutan ve do€ru yoldan ayr›lmam› engelleyen

gücün as›l kayna€›n›n ne oldu€unu bulmaya çal›flt›€›mda; vard›-

€›m sonuç hep sizler oldunuz. Hiç tan›flmasak da, hiç görüflme-

sek de, sizlerin orada oldu€unu bilmek, beni do€ru yolda tutan

en büyük dayanak noktam oldu. Bir de elbette; geçmiflin cesur,

bilge, fedakâr ruhlar›n›n, bizim yaflad›klar›m›zdan çok daha bü-

yük zorluklarla karfl›laflmalar›na ra€men, yollar›ndan hiç ayr›l-

mayan ve tükenifllerine bile bafllar› dik giden o büyük adamlar›n
ve kad›nlar›n, o eflsiz ruhlar›n varl›klar› beni her zaman cesaret-

lendirdi.

Varl›€›m›n bir anlam kazanabilmesi için sizlerin de orada va-

rolman›z gerekti€ini, asl›nda bizlerin karfl›l›kl› olarak birbirimi-
zi var etti€imizi, daha da ötesinde asl›nda hepimizin ayn› tanr›-
sal özün parçalar› oldu€umuzu ve bunun da karfl›l›kl› olarak biz-

lere sorumluluk yükledi€ini ve e€er bu sorumlulu€un gerekleri-

ni yerine getirebilirsek yaflam›m›z›n çok daha anlaml›, mutlu ve
tamamlanm›fl olaca€› gerçe€ini, pek çok farkl› olayda deneyim-
leyerek ö€rendim.

Sadece bir insan olarak, insano€ullar›n›n ve insank›zlar›n›n

içlerinde do€al olarak bulunan bu eflsiz potansiyele olan inan-

c›mla her zaman ve her koflulda dimdik ayakta kalabilmeyi ba-
flard›m. Her seferinde de kendime; “Sen daha iyisini de yapabi-

lirsin, daha fazlas›n› da kald›rabilirsin. Her ne olursa olsun, ba-
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fl›na her ne gelirse gelsin; hayata karfl› dik dur ki, hayat da sana

sayg› duysun” dedim. Süreçler benim için sonuçlardan daha de-

€erli oldu. Süreçte do€ru olman›n sonuçta kazan›p kaybetmek-

ten daha önemli oldu€unu çok genç, hatta çocuk yafllar›mda ö€-

rendim. O günlere hâlâ flükran duyar›m.

Bir gün aflk› buldum, aflka inand›m ve her fleyi aflkla yapma-

ya, aflkla yaflamaya bafllad›m.

Aflk, aflk, aflk, hayat›mda sadece aflk var. Da€lara t›rman›rken

de, motosikletimle uzak co€rafyalar› aflarken de, denizlerde yel-

kenlerimi doldururken de, bir can› daha ölümün elinden almaya

çal›fl›rken de, kitaplar›m› yazarken de, sevdi€im insanlarla bir

fleyler paylafl›rken de, hep ayn› özün parçalar› aras›ndaki aflkt›

yaflad›€›m.

Belki fark›nda de€ilsiniz ama, ben kendimi sizde buldum.

Bu yüzden, buraya benden sizlere bir aflk notu düflmek istedim.

Sonra da sizden bana gelenleri yine sizlerle paylaflmak...

Bu benden sizeydi;

ömrümün her an› için, 

ömrümdeki her fley için. 

hep siz oldunuz, 

hep aflk oldu, 

hepsi iyi ki oldu, 

iyi ki oldunuz. 

siz orada oldu¤unuz için ben oldum, 

ben oldu¤umun fark›na vard›m, 

fark›na vard›¤›m› yaflad›m.

insan bedenine hapsolmufl aciz varl›¤›m›n

en büyük ö¤retisini sizlerden ald›m.

hesaps›z, sorgusuz, sualsiz,
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sadece yap›lmas› gerekti¤i için,

sadece do¤ru olan oldu¤u için,

bir fleylerin u¤runa yaflamay›, 

bir fleylerin u¤runa dövüflmeyi, 

ve bir fleylerin u¤runa ölmeyi ö¤rendim,

ve bir fleylerin u¤runa yaflaman›n, dövüflmenin ve ölmenin yüceli¤ini

özgürlü¤ümü size verdim, 

gücümü sizden ald›m,

hiç korkmad›m, hiç piflmanl›k duymad›m,

hiç yolumu kaybetmedim,

çünkü hep siz vard›n›z,

iyi ki vard›n›z.

siz, ben, biz, hepimiz biriz,

ayn› yerden geldik, ayn› yere gidece¤iz.

Her fley ve her yer, buras› ve oras› özde ayn› ve asl›nda hepsi bir...

kendi yoluna gitmeli,

kendi da¤›na t›rmanmal›,

kendi denizine dalmal›,

kendi gö¤ünde uçmal›,

kendi gözlerinle görmeli,

kendine gitmeli,

kendine t›rmanmal›,

kendine dalmal›,

kendine uçmal›

kendini görmeli,
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gittim, t›rmand›m, dald›m, uçtum,

görülmek için çok büyük ama görmek için çok küçükmüfl...

Üzerimde kul hakk› kalmas›ndan korkar›m,

hakk›n›z› helal edin,

benimki sizlere bin kere helal olsun.

ve Allah aflk›m›z› art›rs›n...

SS‹‹ZZLLEERRDDEENN  BBAANNAA......

• Ne yazaca¤›m konusunda hiçbir plan›m yok aç›kças›. Sadece bir-
kaç saat önce yaz›n›z› okudum ve zaten neredeyse her pazar oku-
yorum da. Evet gerçekte hepimiz sizi, 17 A¤ustos öncesinde sade-
ce çok iyi bir da¤c› olarak tan›yorduk. Ancak o büyük misyonunu-
zu gerçeklefltirdi¤iniz an, elbette ki yüre¤imizdeki yeriniz de bam-
baflka oldu.

“Yarad›lan› sevdik, Yaradan’dan ötürü” sözünün tecellisini yap-
t›¤›n›z çal›flmalar olsa gerek. Ancak zaman içinde yaz›lar›n›z› da
okuyunca, sizin; tasavvuf, uzakdo¤u ö¤retileri, metafizik, spiritu-
alizm ve felsefe konular›nda oldukça büyük bir birikime sahip oldu-
¤unuz izlenimini de edindim. Zaten “insan ve varl›k” sevgisi bu ka-
dar doruk noktalarda olan birinden de baflka bir fley beklenemezdi.
Hizmet etmek, kainattaki en büyük olgunluk mertebesidir. Baflkala-
r›n›n ac›lar› ile üzülen, mutlulu¤u ile sevinene ne mutlu...

... yapt›¤›n›z büyük insani ve ilahi hizmetlere bir yenisini de in-
sanlar› yaz›lar›n›z yoluyla bilinçlendirmekle yap›yorsunuz. Ve bilirsi-
niz ki bu, bir di¤eri kadar önemli ve anlaml› bir çabad›r. Allah yar-
d›mc›n›z olsun, aflk›n›z› art›rs›n.
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Tek istemedi¤im gere¤ince takdir edilmedi¤inizi düflünmeniz
ve üzülmeniz olacakt›r. Yaz›k ki, büyük hizmetler daima geç takdir
edilirler. ‹nsanl›¤›n yasas› olmufl art›k bu. Belki o bilindik isimler ka-
dar omuzlarda tafl›m›yorlar sizi ama, siz ve arkadafllar›n›z›n k›yme-
tini anlad›klar›nda da gözleri baflka kimseleri görmez olacak. Her
meyva olgunlaflt›¤›nda düfler. Sevgi ve sayg›lar›mla.

•  Bir Da¤c›n›n Güncesi’ni hemen al›p okumufltum ve en az befl ki-
fliye daha okutmufltum. Daha fazlas›na da kitab› anlatt›m. Benim
için pahal› olmas›na ra¤men di¤er kitaplar›n›z› da ald›m. Sonra he-
nüz medyan›n y›ld›z› olmadan yapt›klar›n›z› da ilgiyle ve gururla ta-
kip ediyordum. Da¤c›lar için yapt›klar›n›z›, bu amaçla kurulan
AKUT’u, AKUT’u tan›tma ve destek bulma çabalar›n›z›, daima bir
ekip oldu¤unuzu söylemenizi (bu çok önemli çünkü genelde ben
yapt›m ben yapar›m zihniyeti olan bir toplumuzdur) Adana depre-
minde AKUT’un performans› ve insanlar›n tepkisini de sevgi ve gu-
rurla izledim. Ad›m kadar emindim 17 A¤ustos Depremi’nde ilk ko-
flacaklardan oldu¤unuzu da biliyordum. Bu olay›n Türkiye’nin ha-
yat›nda baz› bak›mlardan bilinç s›çramas› yaratt›¤›n› düflünüyo-
rum, bunda önemli bir pay da sizin ve arkadafllar›n›z›n. Sadece yap-
t›klar›n›zla de¤il yapmad›klar›n›zla da (anlams›z tart›flmalara gir-
memeniz gibi) olay›n d›fl›nda ac› içinde ve çaresiz hisseden insan-
lara ayd›nl›k yaratt›n›z. Dünya’da sayg›nl›k ve gurur kayna¤›m›z ol-
dunuz. Zaten yapt›klar›m›z geliflmifl bir ülkede ola¤an fleylerdir de-
meyin. ‹lk kez sivil bir organizasyon olman›z, yapt›klar›n›z, olaylar
s›ras›nda ve sonraki tutum ve aç›klamalar›n›z insanlar›n içinde gü-
ven, umut, sevgi ve gurur yaratt›. Bunlar›n fark›nda oldu¤unuzu bi-
liyorum ama ben de söylemek istedim. Çal›flmalar›n›z›n ve çabala-
r›n›z›n milyonlarca yürek taraf›ndan sevgi ve gururla desteklendi¤i-
ni biliyorsunuz. 

• Merhaba Sizi ilk önce, Marmara depreminde ekibinizle olan kur-
tarma çabalar›n›zdan, medyan›n her zaman ki yanar dönerli¤i kar-
fl›s›ndaki istikrarl› tutumunuzdan uzaktan bir izleyici olarak tan›-
m›flt›m.
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Ama Asya Yollar›, Himalayalar ve Ötesi’ni okudu¤umda gerçek-
ten çok flafl›rd›m! Hani insan hayal kurar ve kendisi hayallerini ger-
çeklefltiremiyecek kadar tembel ve disiplinsizdir, hani teoride ken-
dini “bilgili” san›r pratikde s›f›rd›r da bir gün bir kitap açar kendiy-
le ayn› genetik kökten gelen bir insan›n ayn› düflünceleri paylaflt›-
¤›n›, sadece hayal kurmad›¤›n›, yapt›¤›n›, öz disiplinini, dürüstlü¤ü-
nü, yal›nl›¤›n›, onun gözünden güzelli¤i görür de flafl›r›r ya iflte ay-
n› flekilde flafl›rd›m. Kitab› okurken uzun bir uçak yolculu¤u yap›yor-
dum, içti¤im flarap tatt›¤›m peynir bile a¤z›ma daha lezzetli geldi.
Ülkeme geldi¤imde içim k›p›r k›p›r ve her fley güzeldi ve çok mut-
luydum... Taksi flöförüyle tatl› bir muhabbete girdim, yak›n bir arka-
dafl›m› arad›m ve o anda çok mutlu oldugumu, onun da ayn› duy-
gulara sahip olmas› için hemen kitab›n›z› al›p okumas›n› istedim.

Daha sonra Yeryüzü Güncesi hariç di¤er kitaplar›n›z› okudum.

Yaz›lar›n›z› okudum. Atatürk’ün emanetine sahip ç›kacak far-
k›ndal›kta ve sorumlulukta oldu¤unuzu okudum. Teflekkürler. E¤er
yaz›lar›n›zdaki kifli gerçek sizseniz (zaman›n biz yetiflkinlere ö¤retti-
¤i flüphecilik ve güvensizlik için özür dilerim.) hayran kalmamak el-
de degil. Özellikle anne ve baban›z›n sizi nas›l yetifltirdi¤ini ö¤ren-
mek isterdim ki ben de k›zlar›m› yetifltirirken özgür, cesur ve erdem-
li olmalar›n› örseleyecek hatalar yapmayay›m. fiu anda çocuk sahi-
bi de¤ilsiniz ama oldu¤unuzda, çocu¤unuzun ilk aylar›nda gözle-
rinde gördü¤ünüz ›fl›¤›n annesi dahil her türlü insanla iletiflime gir-
di¤inde y›llar geçtikçe matlaflt›¤›n› göreceksiniz ve bu ac› verecek.
Bu sebeple sizin gibi p›r›lt›s› olan insanlar›n nas›l yetifltirildi¤ini me-
rak etmemi garipsemeyin. Büyük k›z›m P. flu anda 7.5 yafl›nda, kü-
çük k›z›m ‹. de 3.5 yafl›nda, arkadafllar›n› da biliyorum, harikalar. Si-
zin gibi bir insan›n onlara model olmas›n› çok isterdim. Keflke aile
dostu veya akraba olsayd›k da k›zlar›m sizden bir fleyler ö¤renebi-
lecek kadar yak›n olsayd›. Ellerinize ve yüre¤inize sa¤l›k.

• Kumara yat›ranlardan de¤ilim ben evreni 

Ben insano¤lunun o gaml› ulu sürüsündenim 

bütün bütüne
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Hiç görülmemifltir f›rt›nadan kaçt›¤›m 

Kollar›mla bast›rd›m yang›n› her seferinde 

Hende¤i de bildim savafl arabalar›n› da

Güpegündüz sak›nmadan söyledim 

en ters düflüncelerimi

Ve geri çekilmedim surat›ma tükürmeye 

geldiklerinde

Aln› damgal› yaflad›m

Bölüfltüm kara ekme¤i ve herkesin gözyafllar›n›

Ç›kt›ysam sadece kendi kuleme ç›kt›m.

LLoouuiissee  AArraaggoonn (Çeviri: Sait Maden)

Merhaba! Bu dizeler bana sizi hat›rlat›yor. ‹yi ki vars›n›z. Bu
cümle istedi¤imden daha sönük gözüküyor nedense. Aragon’u sev-
di¤iniz için sizi daha da çok seviyorum eskisinden.

• San›yorum gazetede yazmaya bafllayal› çok uzun zaman olmad›.
Hatta, aç›kça söyleyeyim, ilk yaz›n› gördü¤ümde içimden; “Eyvah,
medyam›z yine bir -Kahraman- katt› bünyesine, umar›m onu da k›-
sa sürede eskitmezler ve demode etmezler” dedim (Yeri gelmiflken,
baflta seni ve tüm AKUT ekibini, deprem felaketleri s›ras›nda ülke-
mizde ve komflular›m›zda yapt›¤›n›z, ve sizleri bir anlamda -Kahra-
man- yapan tüm çal›flmalar›n›z ve çabalar›n›z için yürekten kutlar,
sayg›lar›m› belirtmek isterim). Bir taraftan da gazetede yazmaya
bafllamana çok sevindim. Do¤ayla iç içe, do¤aya sayg›yla ve de
onun karfl›s›nda haddimizi bilerek, ama yine onunla mücadele et-
meyi bir yaflam biçimi, hatta felsefesi yapmay› çok isteyen biri ola-
rak yapt›klar›n› biraz g›ptayla ve hayranl›kla izlemeye çal›fl›yorum.
Yaflad›¤›n birçok tecrübeye, hatta en yak›n arkadafllar›ndan birini
(‹skender I¤d›r) kaybetmen gibi çok ac› olaylara ra¤men, y›lmadan,
sevgini ve h›rs›n› kaybetmeden çabalamaya devam etmen çok hofl,
ayr›ca do¤ayla mücadeleni, onunla iç içe olman›, sadece fiziksel ve
de mekanik bir düzeye indirmeden, felsefi bir düzlemde alg›laman,
Sokrates’den, Descartes’ten, Kant’tan yapt›¤›n al›nt›larla çok güzel
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anlafl›l›yor. Ne güzel söylemiflsin; “Do¤ruya giden yollar›n sonsuz
oldu¤unu ve bu yolu arayan herkes kadar yol oldu¤unu” Yollar›m›-
z›n bir gün bir yerlerde kesiflmesi dile¤iyle, sevgiyle... 

• Merhaba; malum, belli bir konuda sivrilmifl ve yapt›¤› iflte de ün-
lenmifl kiflilerde, özellikle de o konularda yap›lan di¤er ifllere ve ic-
rac›lar›na bir tepeden bakma e¤ilimi olmas› neredeyse do¤ald›r.
Ama ülkemizde k›tl›g› hiç çekilmeyen afla¤›l›k kompleksi etkisiyle,
kifliler bu e¤ilimlere karfl› koymakta özellikle zorluk çekerler. Etraf›-
m›z, kendilerini hep bir numara hisseden “güzel sanatç›”lar ile do-
luyken, pazar günkü ‘vertical limit’ yaz›n›z, içimi ayd›nlatt›. Tüm
benli¤inizle yaflad›¤›n›z ve neredeyse sizin en büyük parçan›z hali-
ne gelmifl oldu¤unu düflündü¤üm da¤c›l›k konusunda bu kadar al-
cakgönüllü bir yaklafl›m içinde olman›z, bende büyük bir sayg›
uyand›rd›. Tüm yaz›lar›n›z› takip etmiyorum; beni sizle bu yaz›da
buluflturan, benim film izlemeye olan tutkum. Tarafs›z ve s›radan
bir izleyici gibi, izlenimlerinizi öyle güzel aktarm›fls›n›z ki; nas›rlafl-
m›fl hislerle kritik yapan nice ‘ünlü’ elefltirmenden daha iyi bir fikir
veriyorsunuz film hakk›nda. Ama as›l söylemek istedi¤im, “da¤c›l›k
bu filmdeki gibi çocuk oyunca¤› de¤ildir; biz ne zor flartlar alt›nda
t›rman›yoruz ya da böyle fley olmaz, kulliyen saçma” deseniz bile si-
zi alk›fllayacak bir kitleye, baz› gerçeklerin alt›n› çizmekle birlikte -
keflke daha detayl› yazsaym›fls›n›z- filmden keyif ald›¤›n›z› ve en ya-
k›n f›rsatta tekrar gitmeyi düflündü¤ünüzü, hiç K2 t›rman›fl› yapma-
m›fl bir kiflinin sahip olabilece¤i alçakgönüllü bir üslupla içten yaz-
m›fl olman›zd›r. Umuyorum yaz›n›z›n bana hissettirdikleri gerçektir
çünkü böyle insanlar›n varoldu¤unu bilmek güç veriyor. Kendinize
çok dikkat edin ve iyi bak›n.

• Sizi iki konuda kutlamak istiyorum. Birincisi, alm›fl oldu¤unuz ye-
ni ödül, ikincisi ise “Da¤lar›n Mistik Çekicili¤i” bafll›kl› yaz›n›z. fiim-
diye kadar yazm›fl oldu¤unuz bütün yaz›lar› her zaman ilgiyle oku-
dum. Ancak yaz›lar›n›zda hep bir eksiklik hissederdim. Genellikle il-
ginç yer, kifli ve olaylardan tarafs›z bir flekilde bahsederdiniz. Sonra
fark ettim, yaz›lar›n›za duygular›n›z› katm›yordunuz. Bunu bilinçli
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yap›p yapmad›¤›n›z› bilmiyorum. Sizin o yazd›klar›n›zdan çok daha
fazlas›n› ifade ediyor olman›z gerekti¤ine inan›yordum. Ve sonun-
da geçen haftaki yaz›n›z› okudum. Ola¤anüstüydü. Bence özüm-
senmifl deneyimlerin ve duygular›n bir senteziydi. Tebrik ederim.
Bundan sonra da, yaflananlar› kendi engin deneyimlerinizin duygu
ve düflünceleri ile birlikte yazman›z dile¤iyle sayg›lar.

• San›r›m ilk mesaj› göndereli daha bir saat kadar oluyor; ama bu-
nu da iletmeliyim. Az önce annem kap›dan bafl›n› uzat›p bugün
Mahruki’yi okudun mu çok güzel yazm›fl dedi. Bak›n bu büyük bir
iltifat; çünkü her fleyi be¤enmez. Tekrar hoflçakal›n.

•  Sevgili Nasuh; bas›nda; hakk›nda ç›kan muhtelif yaz›lar vas›ta-
s›yla kim oldu¤unu bilmeme ra¤men, geçen sene okudu¤um Bir
Da¤c›n›n Güncesi adl› kitab›nda, seni biraz daha fazla anlama f›r-
sat›n› buldum. Do¤aya duydu¤un sevgi ve sayg› ayr›ca kendini ve
hayat› sorgulayan tarz›n bana çok ilham verici geldi. Bilgiye olan
açl›¤›n ve kendini gelifltirme çaban, giderek mekanikleflen ve dola-
y›s›yla fark›na varmadan hayatla ba¤lar›n› koparan insanlar›m›za
örnek olmal›. Di¤er kitaplar›n› okuma f›rsat›n› daha elde edeme-
dim, ancak pazar günü Hürriyet gazetesinde yay›nlanan makalele-
rinin ço¤unu zevkle okudum, kimileri ufkumda yeni pencereler aç-
t›. Yay›mlanan, yaz›lar›n›n içinden bir derleme yap›p kitap haline
getirirsen san›r›m benim gibi birçok okuyucunu da memnun etmifl
olursun Sana nice keflifler.

• Say›n Mahruki, bugün köfle yaz›n›z› okuyunca 20 gün önce Ne-
pal’de sizinle ilgili yaflad›¤›m bir an›y› paylaflmak istedim. Ben Mar-
mara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler’de ö¤retim üyesiyim.
Bayram ve y›lbafl› tatili nedeniyle Nepal ve Hindistan’› kapsayan
bir geziye ç›km›flt›m. Seyahatin Nepal k›sm›nda, Bhaktapur flehrine
gittik. Himalayalar› yak›ndan görmek istedik, ancak sis nedeniyle
uçak turuna ç›kamad›k. Nagarkot’a giderek akflam güneflinin bat›-
fl›n› izledik. ‹nsan o manzaray› gördükten sonra sizin hissettiklerini-
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zi belki daha iyi anlayabilir. fiehirde dolafl›rken, küçük bir dükkan-
dan resimler ald›k. Biz ›srarla da¤larla ilgili resimler istedik. Bana
nereden geldi¤imizi soran dükkan sahibi, Türk oldu¤umu ö¤renin-
ce “Mahruki’yi tan›yor musun?” diye sordu. Hem çok flafl›rd›m (çün-
kü isminizi çok düzgün telaffuz etti, hâlâ ülkemizde bile yanl›fl te-
laffuz edenler varken) hem de çok gurur duydum. Sizi bir an yak›n-
dan tan›yor diye düflündüm. Sizinle karfl›laflmad›¤›n› ancak Ne-
pal’de sizden gazetelerin çok bahsetti¤ini söyledi.

Size kendi konumunuzla ilgili belki yard›mc› olabilecek bir fley-
ler söylemek istiyorum. Bana bir gün Say›n Prof. Dr. Nur Vergin, çe-
flitli fakültelerin dekanlar›n› hat›rlay›p hat›rlamad›¤›m› sormufltu,
ben de baz›lar›n› hat›rlamad›¤›m› söyledim. Ama kendi branfl›nda
önemli kiflileri ve eserlerini hiç unutmazs›n herhalde, sen de eserle-
rinle ünlü ol demiflti. Hocay› hep sayg›yla hat›rl›yorum. Nepal’de
TC baflbakanlar›n› veya cumhurbaflkanlar›n› kimse bilmiyordur;
ama sizi isminizle tan›yorlar. Tüm dünyan›n depremde gösterdi¤i-
niz ola¤anüstü çabalar›n›zla tan›d›klar› gibi. Umar›m bu mail elini-
ze geçer, size binlerce teflekkürler. Yaflam›n›z hep t›rmand›¤›n›z zir-
veler gibi yükseklerde geçsin.

• Sevgili Nasuh Mahruki,

B. Dergisi ad›na sizinle yapt›¤›m röportaj k›sa bir zaman dilimi
için de olsa çal›flmalar›n›z› sizden do¤rudan dinleyebilmek güzel
bir deneyimdi. Da¤c›l›ktaki baflar›lar›n›z ve bunun da ötesinde bin-
lerce insan›n umut kayna¤› olmufl ve yüzlerce insana yeniden yafla-
ma flans› vermifl bir sivil toplum örgütünün beyni olarak yapt›klar›-
n›z gerçekten de sayg› uyand›r›c›.

Yak›n gelecekte de varl›¤›n›z›n çevrenize ›fl›k saçmas› ve sadece
dünyadaki zirvelerin de¤il ruhunuzun ulafl›lmaz tepelerini de kolay-
l›kla keflfetmeniz dile¤iyle. Sevgiler,

• Merhaba Nasuh,

Az önce Yeryüzünün Güncesi isimli kitab›n› bitirdim. Kitab›n›n
birinci bas›m›n› 26 Nisan 2003’te alm›fl›m. Kitapl›¤›m›n raflar›n-
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dan onun beni ça¤›rmas›n› uzun zamand›r bekliyordum. Bu benim
kitap okuma yöntemim. Kitapl›¤›m›n bir bölümü henüz okumad›-
¤›m ama kitapç›da beni ça¤›rm›fl, elime, akl›ma yap›flm›fl ve beni
bir flekilde bulmufl bir sürü kitapla doludur. Onlar›n beni do¤ru za-
manda, yani sayfalar›nda yaz›l› olan fleyleri görebilece¤im, duyabi-
lece¤im ve anlayabilece¤im zamanda, kendilerini bana gösterdik-
lerine inan›r›m. Bu yüzden senin kitab›n da benim bu do¤ru zama-
n›m› buluncaya kadar elime gelmedi.

Benim etraf›mda sana benzeyen bir insan yok. Bunu belki aç›k-
lamam gerekir: yaflam›, insan›n kendisini ve fleylerin anlamlar›n› se-
nin arad›¤›n yöntemi kullanarak arayan yok. Daha risksiz, daha gü-
venli ve daha s›radan bir yaflam. Senin de anlatt›¤›n gibi att›¤›m›z
her ad›m bir ‘seçim’. Ve belki baz›lar›m›z seçimlerini yaparken olma-
s› gerekti¤i kadar özgür olmaktan korkuyor. Ben kendimi ö¤ren-
mek, mutlu olmak, bilmek için okurum, çal›fl›r›m, gezerim, foto¤raf
çekerim, tezhiple u¤rafl›r›m- bu da ilginç bir yolculuk, farkl› boyutta
bir sab›r gerektirir- ama senin yazd›klar›n› kendime hiç uzak bulmu-
yorum. Aray›fl›n›n nedenini anl›yorum. Arama yöntemini anl›yo-
rum. Bunu insanlarla paylaflma iste¤ini anl›yorum. O kadar farkl›
olmam›za ve yolculuklar›m›z›n bu kadar farkl› boyutlarda olmas›na
ra¤men bilgiyi arama iste¤ini anl›yorum. Bu benim için güzel bir te-
selli. Ö¤rendiklerimi s›k s›k flu cümleyi akl›mdan geçirerek yaflama-
ya çal›fl›r›m: “Yolu bilmek ve yolda yürümek farkl› fleylerdir.” Ya da
senin Asya Yollar›, Himalayalar ve Ötesi’nde yazd›¤›n gibi: “Bilgi,
bilmek sürecinde de¤il, olmak sürecinde gerçek de¤erine ulafl›r.”
San›yorum, benim ‘olmak’ sürecim, seninkine k›yasla biraz daha ya-
vafl ve farkl›. Ama içimden bir ses ‘arad›¤›m›z fley’ ayn› oldu¤u için,
bu dünya üzerinde say›s›z yaflam, say›s›z kitap, say›s›z mutluluk ve
hüzün oldu¤u için ve etraf›m›zdaki tüm güzellikler bu farkl›l›ktan;
onu anlamaktan; onu aramaktan kaynakland›¤› için, ayn› yolda ol-
du¤umuzu söylüyor. Yazd›klar›nla bunlar› bana anlatt›¤›n için sana
teflekkür ederim.

Nasuh, kitapç›da kitaplar›n beni ça¤›rd›¤› için mutluyum. Ken-
din için edindi¤in bilgiler sen onlar› paylaflmaya devam ettikçe he-
pimizin. Cömertli¤in için teflekkürler. Ne de olsa, onlar› torunlar›na
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b›rakmak için sadece bir günce de tutabilirdin. Ama onlar› art›k be-
nim torunlar›m da okuyabilir.

• Say›n Mahruki, Bir suredir Cumhuriyet Spor Eki’ndeki yaz›lar›n›z›
ilgi ve be¤eni ile izliyorum. En son, dün 24 Mart 2004 günkü ya-
z›(n›z) son derece önemli ve gerekli bir konuyu/yaklafl›m› ele al›yor-
du ve ancak sizin gibi dikkatli, özenli ve inatç› bir sporcu titizli¤i ile
kaleme al›nabilirdi.

Bunlar›n da ötesinde, yaz›lar›n›z›n her sat›r›na sinen içten ülke
ve ulus sevgisi, hele bugün yaflad›¤›m›z ortamda ne kadar da an-
laml› ve de¤erli.

Sizin gibi gençli¤e ve kamuyoyuna örnek olmufl ve olmakta
olan bir de¤erli sporcu / insan taraf›ndan bu yorumlar›n genifl çev-
relerle paylafl›lmas› flüphesiz di¤er benzer görüfl sahiplerinin de¤er-
lendirmelerini pekifltirecek ve onlar› daha da anlamland›racakt›r.

Size içtenlikle teflekkür ediyorum ve ortak düflünce ve heyecan-
larla kucakl›yorum.

Dr. C. / At›l›m Üniversitesi / Ö¤retim Üyesi 

• Merhaba Nasuh,

Belki çok önce yazm›fl oldu¤un “Aç›k Mektup” yaz›n› yeni oku-
dum. Sana ve her üreten kifliye yap›lan sald›r›lardan duydu¤un
üzüntüyü tüm kalbimle paylafl›yorum. Tabi ki senin hissettiklerini
hissedemem. Ama en az›ndan bu yaz›y› sana “Nasuh, sak›n üzül-
me. Her fley ak ile kara gibi apaç›k ortada. Günefl balç›kla s›van-
maz.” demek için yaz›yorum. Bir Türk genci olarak, yapt›klar›n› gu-
rurla ve ilhamla izliyorum.

Keflke tüm dünya, bir da¤›n zirvesindeki rüzgar ›sl›¤› gibi hu-
zurlu, hesaps›z ve sevgi dolu olsayd›. Ama biliyorsun ki kara olmaz-
sa ak da olam›yor. Sen bu huzurun fark›ndas›n... Lütfen sevgini in-
sanlara bulaflt›rmaya devam et... Ve sak›n üzülme ;)

• Merhaba. Sizin hayat›mda çok önemli bir yeriniz var. ‹lk kitab›n›
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imzalatt›¤›m yazar sizsiniz. Unutulmayacak bir gündü benim için.
‹nsanlar›n gereksiz yere övülmesini sevmem ama hak eden insanla-
r›n övülmesi hem o insan›n ilerlerken baflkalar›n›n deste¤ini hisset-
mesi için çok önemli, hem de bir zamanlar benimde yaflad›¤›m gi-
bi genç bir insana örnek olabilir. Bu kadar yanl›fl›n ve çarp›kl›¤›n or-
tas›nda do¤ru birilerini görmek son derece umut verici. Bundan
dört y›l önce imzalaman›z için önünüze üç kitap koydu¤umda; han-
gi kitab› bana, hangi kitab› annemle babama, hangi kitab› ise kar-
deflime imzalayaca¤›n›z› uzun uzun düflünmüfltünüz arkamda bek-
leyen onca insana ra¤men. O zamandan belliydi sizin Yeryüzü Gün-
cesi gibi baflar›lara imza ataca¤›n›z. O gün genç bir insan olarak
sizden hayat›n ne kadar de¤erini bilerek yaflanmas› gerekti¤ini, de-
¤er vermeyi ö¤rendim. San›r›m birçok insan›n mahkûm oldu¤u bofl-
vermifllik duygusunu yenmenin size o zorlu da¤larda hayatta kal-
ma gücünü verdi¤ini anlad›m. O gün annemin size söyledi¤i gibi;
Ne mutlu annenize... 

• Atatürk’ün Bursa Söylevi ile ilgili yaz› ararken sizin web sayfan›z-
da gördüm ve bir bakay›m dedim. ‹yi ki de bakm›fl›m. Sizin hakk›-
n›zda bilmedi¤im birçok fley ö¤rendim. ‹flin aç›kças› soy ad›n›zdan
dolay› ben de sizi az›nl›klardan san›yordum. Az›nl›k olsayd›n›z da
durum de¤iflmezdi. Sizinle gerçekten gurur duyuyorum. Belki siz-
den gencim ama bu sizden gurur duyamayaca¤›m anlam›na gel-
mez. Ayr›ca gazetelerde yaz›l› haberler benim de akl›m› buland›r-
m›flt›. Medyaya güvenmemekte bir kez daha hakl› oldu¤umu anla-
d›m sayenizde.

Yapt›klar›n›z, yapmak istedikleriniz, Atatürk ile ilgili görüflleriniz
de beni çok etkiledi. Ben de kendi çap›nda Avrupa’da etkinlikler
düzenleyerek, toplant›lara kat›larak, tiz bir ses bile olsa ses getirme-
ye çal›fl›yorum. Ben ve benim gibilerin ürettikleri bu tiz sesin ilerde
birleflmesi ve siz ve sizin gibilerle daha da güçlenerek Türkiye’mizin
gelece¤ine yön vermesi dileklerimle. 

• Merhaba Nasuh Abi

Ben Y. Antalyadan. Uzun süredir AKUT’un sitesine girmeme
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ra¤men senin sitene ancak bugün girme flans›m oldu, seni daha
önceden de tan›yordum. Hatta ‘Bir Hayalin Peflinde’ diye bir kita-
b›n› da okumufltum. Ama burada okudu¤um özellikle AKUT’un Do-
¤uhan’la ilgili mücadelesini okuyunca çok etkilendim ve sana ma-
il atmaya karar verdim. Bu maillin as›l amac› Türkiye’ye böyle bir
arama - kurtarma teflkilat›n› kazand›rd›¤›n için teflekkür etmek. Bu
mailli atmay› adeta kendime borç bildim. Daha önce de yapt›klar›-
n›z› duymufltum. Alanya’daki AKUT’çu abilerim yapt›klar›n› anlat-
m›fllard›. Ama yaz›n›zda okudu¤um kadar detayl› de¤ildi. Zaten
AKUT’çu yapt›klar›ndan bahsetmeyi sevmez. ‹zmit’te özellikle dep-
remde yapt›klar›n›zdan çok etkilendim. Ben de zaten Akdeniz Üni-
versitesini kazand›¤›mdan beri AKUT’çu olaca¤›m diye söz vermifl-
tim kendi kendime. Hatta Fetiye’deki kamp›n›za da kat›ld›m Y›lmaz
Hoca sayesinde. Bu ifli baflaraca¤›m. Bilmeni istedi¤im tek fley gö-
zün arkada kalmas›n. Türkiye’de senin yolunda birçok insan var.

Allaha emanet ol. Kendine dikkat et Nasuh Abi.

• Sevgili Nasuh,

Yazd›¤›n bütün kitaplar› okuduktan sonra bugün web sayfan›
ziyaret ettim. Baflar›lar›n› alt alta okuyunca bir kez daha sayg› duy-
dum ve sadece Türk oldu¤um için gurur duydum. Sana sayg›m son-
suz. Keflke ben de senin kadar kendimi dinleyip, yapmak istedikle-
rimi yapabilseydim.

Aç›k Mektup’unu da okudum. Söylemek istedi¤im, o bahsetti-
¤in haberlerden de, yaz›lan yaz›lardan da haberim bile yok. Ben ve
benim gibi sana ve yapt›klar›na sayg› duyanlar sadece senin bafla-
r› öykülerini okuyoruz. Gerisinin do¤ru olamayaca¤›n› zaten biliyo-
rum.

Yapabilece¤in daha çok fley var. A¤›r a¤›r acele et! Ve bizi gu-
rurland›rmaya devam et! Sayg›lar›mla

• Merhaba. öncelikle düflüncelerinizi uygulamaya geçirmedeki ka-
rarl›l›¤›n›z ve baflar›n›z için sizi içtenlikle kutluyorum. medyan›n çe-
flitli kanallar›nda size karfl› yap›lan haks›z sald›r›lara karfl› olan sa-
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b›rl› ve seviyeli tavr›n›z da gerçekten takdire flayan. çünkü gördü-
¤ümde, okudu¤umda ben sizin ad›n›za sinirleniyorum.

Kitaplar›n›z› okuyorum, AKUT’u ve sizi yak›ndan takip etmeye
çal›fl›yorum.

Kitaplar›n›z aras›nda okudu¤um ilk kitap oldu¤undan m› nedir
özelikle ‘bir da¤c›n›n güncesi’ benim için çok önemli. Okurken elim-
den b›rakamad›¤›m, bitecek diye üzüldü¤üm, kimseye vermek iste-
medi¤im nadir kitaplardan...

o kitaptaki düflünceler, içtenlik... gerçekten çok güzel. neden
da¤c› olunur sorusunu da çok güzel cevapland›r›yor... baflar›lar›n›-
z›n devam›n› diliyorum... tekrar yazabilmek ve hatta sizinle sohbet
edebimek dile¤iyle....

melekler yan›n›zdan ayr›lmas›n........

• Sevgili evlad›m,

57 yafl›nda emekli ö¤retmenim. Seni övmek için kelimeler yet-
miyor. fiu anda Yeryüzü Güncesi’ni okuyorum. Gençlerimize ve tüm
insanlara örneksin. Güzel Allah’›m hep yan›nda olsun, seni koru-
sun, ›fl›¤›n yay›ls›n, kirli ruhlar› ayd›nlats›n.

Allah’a emanet ol.

• Geçenlerde Anna Karenina’y› okudum. Roman kahraman› Levin,
kitab›n sonlar›nda kendisine hayat›n anlam›n› soruyor. Hayatta
her fleye sahip, üstelik iyi bir adam. Mutlu olmas› gerekirken, an-
lams›z buldu¤u hayat› yüzünden intihar› bile düflünüyor.

Sonra köylünün biri Levin’e, ruhun iyili¤i için yaflamaktan söz
ediyor. Buna Tanr›n›n emirleri diyor. Sadece kendini düflünerek ya-
flamak de¤il de baflkalar› için birfley yapman›n ruhun kurtuluflu ol-
du¤unu söylüyor.

Bundan sonra Levin için her fley de¤ifliyor. ‹yili¤in nedenleri ya
da sonuçlar› (ödülleri) olamayaca¤›n›, yoksa iyilik olmaktan ç›kaca-
¤›n›, Tanr›sall›¤›n en sa¤lam delilinin, yani iyilik ve kötülü¤ün ne
oldu¤unun insanlara bildirilmifl oldu¤unu anl›yor. Art›k hayat›n an-
lam›n› bulmufltur: “‹nsan sevgisi ve iyilik”.
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“‹nsan olarak do¤ru yerde durmak , do¤ru davranmak” demifl-
siniz ya, akl›ma bunlar geldi.

• Sevgili Nasuh:

Önce Bir Da¤c›n›n Güncesi isimli ilk yazd›¤›n, daha sonra da
son yazd›¤›n Yeryüzü Güncesi kitaplar›n› okudum. Bir nefeste oku-
dum kitaplar›. Benden önce ben hâlâ Türkiye’de iken babam oku-
du ve baz› yerlerde göz yafllar›n› tutamad›¤›n› ve çok be¤endi¤ini
ve seni çok samimi buldu¤unu söyledi (kendisi bir bilim adam›d›r,
on iki tane kitab› var ve çok zor be¤enir).

Ben ise ilk kitab›n› y›llar önce (galiba 1996 idi) bana yak›n ar-
kadafl›m E.’nin efli Ö. hediye etti¤inde bir göz atm›flt›m ama çok
dikkatimi çekmemiflti. Demek ki her fleyin bir zaman› var. Benim da-
ha zaman›m gelmemiflti. fiimdi ise her sat›rda, her cümlede ken-
dimden birfleyler buldum. Tabi Peru’da 4.000 metrede yorgan dö-
flek da¤›lm›fl olmam senin neler baflard›¤›n› biraz daha anlamama
yard›mc› oldu san›r›m! Ayr›ca befl alt› senedir hayatla ilgili çok üze-
rinde durdu¤um birçok konuyu benden daha önce düflünmeye bafl-
lam›fl olman da beni hiç flafl›rtmad›. Bahsetti¤in birçok konu, felse-
felerinden örnekler verdi¤in birçok kifli ve düflünür. Kendimle ilgili
bu kadar çok fley bulaca¤›m› ummuyordum aç›kças›. Benim için
çok hofl bir sürpriz oldu. Y›llar önce her fleyi b›rak›p al›p bafl›m› tek-
bafl›ma, kimseyi tan›madan Kostarika’ya gelmifl olmam, bir süre sa-
dece dev deniz kaplumba¤lalar›n›n korunmalar›nda çal›flmam (ne
yapt›¤›m› kimseye anlatamamam, ve zaten anlatmak da isteme-
mem!). Tek bafl›ma burda kimsenin olmad›¤› sahillerde sörf yapar-
ken yaflad›klar›m ve hissettiklerim. Tavuklu otobüslerle defalarca
Orta Amerika’da ülke ülke, kasaba kasaba gezerken yaflad›klar›m
ve hissettiklerim. Honduras’ta ilk defa dal›fl›m. El Salvador’da u¤ra-
d›¤›m sald›r›. Kolombiya’ya ilk gitti¤imde hissettiklerim. Nicara-
gua’daki Sandinistler ve Kolombiya’daki paramilitarlarla ideolojik
tart›flma ve sohbetlerim. Bunlar›n hepsi gözümün önüne geldi. Çok
zaman kendimi yaln›z hissediflim, ve bunu çok seviflim. Yaz› yazma-
ya bafllamam, bunun çok önemli oldu¤una karar vermem. ‹lk kita-
b›m›m ç›k›fl›. Hocal›k. Ve daha birçok olaylar ve duygular. Hala çok
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az insan›n beni anlad›¤›n› düflünürken senin bir anda benim ya-
n›mda oldu¤unu hissettim. Ellerine sa¤l›k. Hem yapt›klar›n hem de
yazd›klar›n için. Türkiye senin gibi bir insana sahip oldu¤u için ne
kadar övünse azd›r. Ben senin gibi bir dosta sahip oldu¤um için
övünüyorum ve seviniyorum. Hala bu kadar çok fleyi nas›l baflard›-
¤›n› anlamakta zorlan›yorum ve çok büyük sayg› duyuyorum. Ve te-
flekkürler, kitab› hediye ederek okumam› sa¤lad›¤›n için.

• De¤erli insan Say›n Nasuh Mahruki, az önce CNN Türk’teki prog-
ram›n›z› izledim. Sonra sitenizi inceledim. Bazen sizin ma¤duriyeti-
nizi yaflam›fl insanlar›n samimiyeti içtenli¤i içimdeki isyan duygusu-
nu bast›r›lamaz boyutlara getiriyor. Sizin bu aç›klamalar› yapman›-
za hiç ihtiyac›n›z yok, mecburiyetiniz de yok. E¤er bas›n size sald›-
r›yorsa bilin ki gerçekten bir fleyler baflard›¤›n›z içindir. Bu da iyiye
iflaret, her ne kadar sizi üzen s›kan yönleri olsa da. Yapt›¤›n›z iyilik-
ler, karfl›l›ks›z fedakârl›klar sizin kitab›n›zda yaz›l›, kimse att›¤› ça-
murla, iftirayla bunlar› silemez, aksine sabrederseniz ve flimdiye ka-
dar hep yapt›¤›n›z gibi insani kalitenize yak›fl›r flekilde cevap verir-
seniz bu iyilikler katlan›r, karfl› taraftakilerle aran›zdaki uçurum iyi-
ce aç›l›r, ve emin olun sa¤duyulu insanlar her fleyin fark›ndalar.
Gözlerinizdeki insanc›ll›¤›n, ruhunuzdaki dinginli¤in ve masumiye-
tinizin hep sizde kalmas› dile¤iyle. Çal›flmalar›n›zda sonsuz baflar›
ve kolayl›klar sizinle olsun. Derin sevgi ve sayg›lar›mla.

• “Bilgeli¤in doyumuna ulaflm›fl, bilincin zirvesine ç›km›fl böyle bir
insan için, tafl da çamur da, alt›n da ayn› fleydir.

O dosta da, düflmana da, iyiye de, kötüye de ayn› gözle bakar.
Hepsini ayn› de¤iflmeyen iç erinciyle görür, etkilenmez.” 

Bhagavad Gita

Merhaba. Web sitenize göz atarken Bhagavad Gita destan›n›n
bu sat›rlar› düfltü akl›ma, anasayfas›n›n üst köflesine “her fley ve
her yer buras› ve oras› özde ayn› ve asl›nda hepsi bir” diyen, erdem
ve en üstün iyinin pefline düflmüfl, mizah ve felsefenin harmonisini
yakalam›fl sizi daha iyi tan›mak isterken.
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• Merak ettim; tanr›y› ve erdemi araman›n sonu var m›?

Ya da ç›kt›¤›n›z yer, bütün bu sorulara yeterli cevab› verebile-
cek mi?

Bir k›sm›na belki. Bence zor olan yukar›dayken hissettiklerinin
afla¤›da karfl›laflt›klar›n karfl›s›nda ne kadar s›radan ve bayag› oldu-
¤u.

Bunu bana küçücük bir deneyim hissetirip söyletiyor.

Bir küçük da¤ t›rman›fl›, bir mola ve bir fleyleri hak etme, insan
oldu¤unu hissetmek gibi. Do¤a ve insan birbirine bu kadar aitken
ne kadar uzak yafl›yoruz. Bu haks›zl›k degil mi?

Hem tanr› ve erdem yüre¤imizde de¤il mi; merak ettim.

Ç›kt›¤›n›z, gezdi¤iniz yerde olmak için her fleyini vermeye haz›r
ama hiçbir zaman göremeyecek olan benler için de tam zirvede so-
luk al›n ve etrafa gözlerimizle bak›n.

Buna ihtiyac›m›z var!

Sevgiyle ve inanc›n›zla kal›n...

• Merhaba; Ben sizin sitenize bak›nd›m bugün ve t›rman›fllar›n›z›n
ötesinde yada yaz›m›n›z›n yan›nda arad›¤›n›z filozof kimli¤iniz dik-
katimi çekti. Arad›¤›n›z› hissettim içinizdeki flehir filozofunu, do¤a-
n›n bütün taml›¤› içinde... Ama belki de çoktan buldunuz onu...

Aray›fllar›n bizi ayn› k›ld›¤›na inan›yorum ama bulduklar›m›z bi-
zi özellefltiriyor. Sonra bu özel olman›n asl›nda sadece ayn›l›¤› kav-
ramak oldu¤unu görüyorum.

fiimdi durdum düflündüm niye yaz›yorum size diye. Asl›nda bil-
miyorum. Belki fark›nda bile olmayaca¤›n›z bir yaz› bu. Ve cevap
vermeye zaman ay›rman›z› gerektirmeyecek kadar s›radan.

Paylaflmak ihtiyac› benimki, bazen elime kalemimi kâ¤›d›m› al-
mama sebeb olan. (Kâ¤›t kalemle yaz›yorum halen severek, belki-
de bilgisayar›n kolayl›¤›n› yads›mak için bazen) Malesef art›k zor
insanlarla felsefeyi, düflünceleri dürüstçe paylaflmak. Ço¤u için s›k›-
c› yada anlamland›r›lmas› zor.
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Ben sizin Yeryüzü Güncesi’ni okudum. “Çok okuyan m› bilir çok
gezen mi?”yi birlefltirebilmemi sa¤l›yor bu tarz kitaplar. Bu sebeble
teflekkür ederim. fiahs›m ad›na bu teflekkür. Çünkü hiç gidemeyece-
¤im yerlerde, hiç t›rmanamayaca¤›m da¤larda, hiç konuflamayaca-
¤›m insanlarla, hiç meydan okuyamayaca¤›m zorluklar›n tam orta-
s›nda düflünebilmemi, yorumlayabilmemi, anlayabilmemi sa¤lad›-
n›z biraz bu kitapla...

Evet Nasuh Bey, gördüklerinize, yaflad›klar›n›za, yürüdü¤ünüz
yollara ve t›rmand›¤›n›z da¤lara ra¤men hepimiz ayn›y›z ama ben-
ce düflüncelerimizin yönüne göre özel oluflumuz flekilleniyor...

Tan›mad›¤›n›z birinden bu kadar karalama yeter galiba. S›k›nt›
yaratmayay›m fazla. Yapt›¤›n›z bütün eylemlerde, yaflad›¤›n›z bü-
tün maceralarda ve tüm düflünce süreçlerinizde baflar›lar.

• Öncelikle belirtmeliyim ki Web sitende belirtti¤in ‘gerekli aç›kla-
ma’ya neden olan olay beni çok üzdü. Baflkalar›n›n senin baflar›n›
çekememesi çok do¤al. Fakat beni as›l üzen ‘bizden birilerinin de
bu oyuna kat›lmas›. San›r›m biz Türkler ‘bizden olan›’ desteklemeyi
hiç bilmiyoruz. Sonra da ‘elin adam› yap›yor,Türkler uyuyor’ diyo-
ruz. Umar›m böyle durumlar flevkini k›rmaz. Sen gerçekten Paulo
Coelho’nun deyimiyle ‘›fl›¤›n savaflç›s›s›n.’ Bu yüzden sf.91’deki flu
sözlerin sana uyaca¤›n› düflünüyorum:

“Haks›zl›klar olabilir. Böyle zamanlarda savaflç› sessiz kal›r. Ko-
nuflarak tüketmez enerjisini, çünkü sözcükler bir ifle yaramaz. Biri-
si’nin kendisini gözledi¤ini bilerek gücünü direnmek ve sabretmek
üzere harcamas› daha iyidir. Bu Birisi, onun gereksiz yere ac› çekti-
¤ini görür ve bunu kabul etmez. Bu Birisi ona en çok ihtiyac› olan
fleyi verir: ZAMAN. Er ya da geç her fley yeniden onun lehine döne-
cektir” Çok sevgiler...

•  Merhaba efendim. Siz benim hayran oldu¤um bir insans›n›z.

Sizi kendime örnek almaya bile cesaret edemiyorum.

Bu toplumun normlar›na ters düflecek flekilde hareket ettiniz.
Ve kendinizi kabul ettirdiniz. Bilinki sizi herhangi bir flekilde eleflti-
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renler veya elefltirecek olanlar, asl›nda yapamad›klar›n›, yapt›¤›n›z
içindir.

• Sevgili Nasuh Bey, Bas›ndan takip ettik sizi bugüne dek hep.
Herzaman baflar›lar›n›z›, kahramanl›klar›n›z› okuduk, gururland›k,
sevindik. Zaman zaman ise çok üzüldük, sizi yaralamaya çal›san,
bas›n› alet eden ve alet olan bas›n mensuplar›n›n ihanetine.

Malesef yasad›¤›m›z dünyada her sokakta,her mahallede yada
her an yan›bas›m›zda kahramanlar, yada gö¤sümüzü kabartan ba-
flar›lara sahip olan insanlar›m›z yok. Var olan kahraman›m›za da
bu flekilde çirkince sald›r›lar, bilmelilerki sizden daha çok bizleri ya-
ralay›p bizleri üzüyor. Ve bizleri en çok da sizi üzmeye, k›rmaya hiç-
kimsenin hakk› yok. Yaflatt›¤›n›z ve baflar›lar›n›zla besledi¤iniz ru-
hunuzun yüceli¤ini inan›n hepimiz çok iyi biliyoruz.

• NE MUTLU K‹ B‹ZE H‹Ç B‹R ULUSUN SAH‹P OLAMADI⁄I VE ÜL-
KES‹N‹ VE ÜLKES‹N‹N ‹NSANLARINI BU KADAR SEVEN B‹R NA-
SUH MAHRUK‹’M‹Z VAR!..

Her fley gönlünüzce olsun.....

• Sevgili Nasuh Mahruki, Bu sabah saat 05:30 civar›nda, bir ay ev-
vel dünyaya gelmifl bebe¤imizi gö¤süme yat›rm›fl uyutmaya çal›fl›r-
ken, Tübitak Bilim ve Teknik dergisinde seninle yap›lan roportaj›
okuyordum. ‹fl yerime gelir gelmez dergide karfl›laflt›¤›m internet
adresini ziyaret ettim. Gerçekten sana yak›fl›r bir site olmufl fakat
bu yaz›y› yazmamdaki neden internet sitenle ilgili övgüler ya¤d›r-
mak de¤il.

Sitede ilk ziyaret ettigim “aç›k mektup” bölümünü okurken ne-
ler hissetti¤imi tarif edemem. Yer yer tüylerim diken diken oldu. Ba-
z› sat›rlar› okurken kendimi tutamay›p söylendim, isyan ettim top-
lumun bir kesimindeki bu rezil, ›slah olmaz zihniyete. fiu an için ya-
pabilece¤im fley, sana her flekilde senin yan›nda oldu¤umuzu bil-
dirmek. Bu toplumda benim gibi birçok “insan” var ve maalesef si-
ze sald›ranlar gibi birçok da zavall›... Belki bilmek istersin, kim bu
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benim yan›mdakiler diye merak edersin. Zira di¤erlerini, sana ve se-
nin gibi tüm baflar›l› olanlar› karalamaya çal›flanlar› zaten tan›yor-
sun.

Sevgili Dost, seninle Ege Üniversitesindeki panele geldi¤inde
tan›flma f›rsat›m olmufltu fakat ben seni, yazd›¤›n her fleyi takip
eden biri olarak zaten tan›yordum.

Sana daha önce de yazd›m ve yazd›klar›m› son kitab›n›n okuyu-
cu mektuplar› bölümünde görmekten büyük mutluluk duydum.
Ben Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde çal›flan, doktoras›n›
vermifl bir akademisyenim. Buraya gelirken yurt içinde ve yurt d›fl›n-
da farkl› ifllerde çali›flm›fl, çeflitli vesilelerle üç k›tada gezmifl, insan-
lar›, kültürlerini anlamaya çal›flm›fl, sa¤duyusunu ve insan olman›n
gerekliliklerini herzaman yerine getirmeye çal›flm›fl, Türk oldu¤unu
söylerken de gurur duymufl biri. Doktor abim, bir baflka üniversite-
de dahiliye uzmanl›¤› yapan doktor eflim, emekli ö¤retmen babam,
iflçi emeklisi annem ve mahalleden serseri tak›lan arkadafllar›m he-
pimiz seni destekliyoruz ve senin yan›nday›z.

Bu toplumu senin gibiler bir yerlere tafl›rken, her fleye sald›ran
insanl›k d›fl› yarat›klar hep sald›racak fakat yaln›z de¤ilsin. Yaln›z
de¤iliz! Sa¤l›cakla kal,

• “Hindu Upaniflad’lar›nda flöyle bir cümle geçer; ‹nsan eylemleriy-
le kendisini yarat›r, insan›n arzular› ne ise kaderi de odur.” s.220
“Da¤c›lar merak, hayal gücü ve fantazi duygular› geliflmifl insanlar-
d›r. Zor koflullardaki cesaretleri, BASKI VE YO⁄UN STRES ALTINDA-
K‹ ZERAFETLER‹, ruhsal cömertlikleri ve gittikçe sertleflen koflullara
ra¤men gösterdikleri sab›r onlar› s›radan insanlardan farkl› k›lar.
Onlar da korkar ama kontrol etmeyi bilirler, onlar da ister ama sab-
retmeyi bilirler ve a¤›r a¤›r acele ederler.” s.122 Yeryüzü Güncesi,
Nasuh Mahruki Teflekkür ederim. Sözlerinizin ispat›n› davran›fllar›-
n›zda gördüm. En içten sevgi ve selamlar›mla,

• Sn. Mahruki, Cumhuriyet d›fl›ndaki gazeteleri azl›kla okudu¤um
için hakk›n›zda yaz›lm›fl saçmal›klardan bugüne kadar haberim ol-
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mam›flt›, tamamen rastlant›sal olarak web sayfan›zdan ulaflt›¤›m
“Aç›k Mektup”unuzu okuyunca çok flafl›rd›m, demek ki “insan avc›-
lar›” bunlar oluyormufl dedim kendi kendime... ve bu “cinslere” ken-
dinizi anlatmak için ayr› bir enerji harcaman›z, bunlarla mücadele
için hep gözünüzü aç›k tutman›z gerekiyormufl... ne ac›! Sadece
sevgili do¤aya karfl› çaresiz kal›nan zamanlarda de¤il bir de sosyal
ve kültürel anlamda ülkemizde oluflmufl enkaz alt›ndaki insanlar›-
m›z› da kurtarmak da gerekiyor ama ne yaz›k ki bu çok kolay de¤il,
hele ki bu insanlar; flu an ülkemizin entelektüel birikimini temsil et-
ti¤ini sanan ya da bu flekilde tan›nan kiflilerden oluflunca, ifl iki kat
daha zorlafl›yor.... Bunun için de ülkemizin sizin ve benzerlerinizin
nesline ihtiyac› var ve bu neslin birleflmifl enerjisine. Yaz›n›zda da
ifade etti¤iniz gibi kendinizi gözünüzü k›rpmadan feda edece¤iniz
bu vatan için bugüne kadar yapt›¤›n›z her fley ve bundan sonra ya-
pacaklar›n›za flimdiden teflekkürler, Yolunuz aç›k olsun, sevgiler,

• KEND‹ HAYALLER‹ ‹Ç‹N YAfiAYAN ‹NSANLARI ÇOK SEV‹YO-
RUM. B‹ZE CESARET VER‹YORSUNUZ. ‹Y‹ K‹ VARSINIZ.

• Sevgili Nasuh Mahruki, Web sitenizdeki “aç›k mektup” adl› yaz›-
y› okudum. Hakk›n›zda malum medyam›z taraf›ndan yap›lanlar›
üzüntüyle karfl›l›yorum. Ama bu mesaj› göndermemdeki amaç size
bu üzüntüyü bildirmek de¤il, yaz›n›n sonunda belirtti¤iniz bundan
sonraki yolunuzu belirleyecek çizgi konusunda tebrik etmek.

Yolunuz aç›k olsun...

• Say›n Mahruki, Aç›k Mektubunuzu az önce okumakla beraber si-
zin ad›n›za, kendi ad›ma, ülkem ad›na çok derin ac›lara bo¤uldum.
bu ülke ki, u¤runda analar çocuklar›n›n ölümü pahas›na ellerinde-
ki tek örtüyü mermilerin üstüne örttüler. ellerindeki tek hayvan› or-
duya ba¤›fllad›lar. 210 kiloluk mermiyi s›rtlad›lar. Biz bunlar›n to-
runlar›y›z ama bu medya kimin torunu bilmiyorum. Büyük ihtimal-
le ülkemizi iflgale gelenlerin torunlar›, s›kmay›n›z can›n›z›. bu halk
er geç uyanacakt›r. Er geç medyaya da haketti¤i cevab› verecektir.
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Ülkemizi sat›l›¤a ç›karm›fl bu bas›n eninde sonunda cezas›n› bula-
cakt›r. ben bir asker efliyim. Bizim de bir DAK birli¤imiz, bafl›nda da
çok sevdi¤imiz bir abimiz var. ne çektiklerini, ne çekti¤imizi bu ül-
ke için nelere katland›¤›m›z› kimse bilmiyor. Sizin ne çekti¤inizi de
bilmeyeceklerdir. Çünkü siz biz bu ülkeyi seviyoruz ama onlar Ata-
türk’ün de dedi¤i gibi, gaflet dalalet ve h›yanet içindeler. Maaflla-
r›n› ald›klar› AB ve ABD’ye yaranmak için ülkesini seven sizi, bizi
herkesi karalarlar. hoflcakal›n. Üzmeyin kendinizi.

• AfiK, HEP AfiK, SADECE AfiK 

“BENDEN S‹ZLERE” bafll›kl› yaz›n›z› sevinçle okudum. 

En fazla say›da insan› kurtarabilmek için mücadele etmeniz za-
ten “kazan”d›¤›n›z›n en yeterli ispat›d›r. San›r›m insanlar›n ikiyüzlü-
lü¤ü, kalleflli¤i ve hainli¤iyle bafla ç›kmaya u¤rafl›rken yaflad›¤›n›z
duygusal yorgunlu¤u “kaybetmek” olarak de¤erlendiriyorsunuz. ‹ki-
yüzlü, kallefl, hain, kahpe, sap›k bile olsalar sizin türdeflinizdir ve
haliyle muhtemelen istemeden empati kurdu¤unuz için yaflad›¤›n›z
içsel çat›flmalardan duygusal yorgunluk duyuyorsunuz. Hakikaten
böylesi durumlarda yetersiz empati, avantaja dönüflebiliyor. Lütfen
ikiyüzlü, kallefl, hain, kahpe, sap›k insanlarla mücadele ederken on-
lara fokus yapmamaya çal›fl›n. Dünyada yedi milyar insan›z. Yedi
milyar içinde koflullar her ne olursa olsun “akl› bafl›nda” olan mil-
yarlarca insan var. ‹kiyüzlü, kallefl, hain, kahpe, sap›k insanlarla
mücadele ederken, can›n›z›n derdine düfltü¤ünüz durumlarda, ha-
yat›n›z tehlikeye girdi¤inde, tüm gücünüzle “akl› bafl›nda” olan in-
sanlara fokus yap›n. San›r›m böylece yaflad›¤›n›z böylesi berbat de-
neyimleri “kilitlerle hapsetme” ihtiyac› duymayacaks›n›z. Tüm bun-
lar bildi¤iniz, yaflad›¤›n›z fleyler, ben sadece tekrar size hat›rlatmak
istedim. Umar›m benim de size böylelikle ufak bir katk›m olmufltur. 

Hepimizin, kahramanlara de¤il, koflullar her ne olursa olsun
“akl› bafl›nda” olan insanlara ihtiyac› var.

Allah aflk›m›z› art›rs›n. Allah’a emanetsiniz.

• “Yaradan rabbim Nasuh’u koru, gö¤sünü aç›p genifllet, iflini ona

❏  Baflka Baflka Hep Baflka ❏ 677



kolaylaflt›r, bütün güzel ifllerinde gayret kuvvet ver, senin her fleye
gücün yeter! AM‹N!!”

• De¤erli kardeflim Nasuh MAHRUK‹ Size kardeflim diye yaz›yo-
rum çünkü görüflleriniz o kadar berrak ki alt›na imza atmamak
mümkün de¤il. ‹nsan›n düflünüpte hayk›ras› geldi¤i fleyleri birilerin-
den bu kadar güzel ifadelerle duymas› ne kadar güzel bir fley. He-
le flu afla¤›da ekledi¤im pasaj o kadar önemli ki. Bilmem fark›nda-
m›s›n›z ben elli yafl›ma geldim bu ülkenin ekme¤ini yiyip suyunu
içen vergileri ile tahsil yap›p ülkenin ayd›nlar› s›n›f›nda arz-› endam
edenlerden bu ifadeleri flimdiye kadar duymad›m. Size binlerce te-
flekkür ederim. Bu arada ülkemizde baz› fleylerin üstü hiç aç›lm›yor
ve tart›fl›lm›yor. O da; Neden bizim kendini ispatlam›fl ayaklar› üze-
rinde duran bir mal›m›z, markam›z, patentimiz yok. ‹kincisi yüzy›l-
lard›r Türk milletinin lehine ola¤an yada ola¤anüstü birfley gelifl-
mez. T.C. Devletinin milletler arenas›nda herhangi bir konuda hak-
l› oldu¤u, hakk›n›n teslim edildi¤i vakimidir. Neden hep itilir kak›-
l›r›z? 

Bence yoksullu¤un sebeplerinin yolsuzlukmufl gibi gösterilmesi
hedef flafl›rtmaktan baflka birfley de¤il. As›l sebebi yokluktur. Ne-
den yokluk çekeriz, neden 60 milyar dolarl›k satar 94 milyar dolar-
l›k al›r›z, neden Afganistan gibi üretir, ‹sviçre gibi tüketiriz. Bu ülke-
de bunlar neden konuflulmaz.

Selam ve sayg›lar.

Emekli Ö¤retmen TOKAT

“21. yüzy›l, tarihin bugüne dek kaydetti¤i di¤er bütün zaman-
lardan daha karmafl›k ve zor yönetilebilir bir süreç olarak yaflana-
cakt›r. Bu yüzy›lda rüzgarda savrulan yapraklar gibi oradan oraya
uçuflmamak için, daha aç›k bir ifadeyle güvenli¤imizi ve bekam›z›
yitirmemek için bir tek flans›m›z var. Türk Milleti’’nin kendi içinden
ç›karaca¤›, Atalar›n›n özde¤erleriyle ifl yapan, vatan›na - milletine
hizmet etme aflk›yla kendi varl›¤›n› hiçe sayan, koflulsuz - karfl›l›ks›z
fedakâr, vatan› ve milletinin bölünmez bütünlü¤ü d›fl›nda hiçbir ye-
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re taraf olmayan, bütüncül bak›fl aç›s›, sosyal sorumluluk duygusu
ile ve birlefltirici, yap›c› tav›rlar› ile ifl yapma kararl›l›¤›nda olan
gençlerimizin art›k önünü açmak zorunday›z. Sadece bu kadar› bi-
le bütün problemleri sistemin do¤al ak›fl› içerisinde çözmeye yete-
cektir.”

• Evrensellik çerçevesinde yurttafll›k bilinci. 

Söylemleriniz ile uygulamalar›n›z›n çeliflmedi¤ini kendi çap›m-
da gözlemleyebildi¤ime inand›¤›m için size bu e-postay› gönder-
mek istedim. Son olarak, Ulusal Kanal’›n 08 Tem. 2005 tarihinde
ki canl› yay›nlanan program›nda izledi¤im yaflam bilinci düzeyini-
ze, bilgimin yetti¤ince tan›kl›k ettim. Küresel kaynaklara, Anado-
lu’da yaflam kavram›na, medyaya, vatan›n› en çok sevmek kavram›-
na, tak›m çaliflmas›na (do¤ru insana yat›r›m,inisiyatif kullan›m›, bü-
tünleflik enerji) ve güncel olan Lozan 2005 hareketinin amac› ne
olmal›d›r? konular›na yönelik bak›fl aç›lar›n›z ile di¤er tüm ama
tüm konulardaki detay aç›klamalar›n›za program süresince birden
fazla kez duydu¤um coflku flu oldu. “Nasuh Mahruki, düflüncelerimi
okuyor”! Gene belirtti¤iniz gibi son nefesimize kadar bir fleyler ö¤-
renmeye devam edece¤iz.

Son tümce olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk halk› için ve
üzerinde yaflad›¤›m›z topraklar için yapt›klar›na ve daha da yap-
mak istediklerine inanan bir yurttafl olarak, olanaklar›m çerçevesin-
de sizi izlemeye devam edece¤imi belirtir, yurttafl özgüvenine kat-
k›lar›n›zdan pay alm›fl biri olarak size teflekkürlerimi sunar›m. Mut-
luluklar dile¤im ile...

• Merhaba. Bilmiyorum hat›rl›yacakm›s›n›z. Size eflimle 1999 dep-
reminde tan›flma hikâyem ve do¤acak bebe¤imize sizin ad›n›z› koy-
makla ilgili yazm›flt›m. Zaman zaman da sizle be¤endi¤im mailleri
paylafl›yorum. Bebe¤imiz 8.5 ayl›k oldu. Fakat Nasuh ismini nede-
nini anlayamad›¤›m›z bir sebeple kimseye ›s›nd›ramad›k. büyükle-
rimiz telaffuzu zor olur bahanesiyle koydurmad›lar. ama biz en
az›ndan sizinle olan manevi ba¤›m›za hürmeten en az›ndan bebifli-
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mize Ali isminizi koyabildik. öncelikle bunu bildirmek istedim. Ve
bugün “Sabah Çocuk” eki için yapm›fl oldu¤unuz röportaj› okudum.
AKUT’un çocuklar için projeleri oldu¤unu ö¤renince çok sevindim...
Umar›m bu projeler da¤c›l›k sporuna bafllang›ç için minikleri yetifl-
tirme konusunda da olur. Çünkü biz de o¤lumuzu bu spora yönlen-
dirmeyi ve AKUT gibi de¤erli bir grubun içinde yer almas›n› çok is-
teriz. Bu çal›flmalar için, belki daha çok erken ama. Bizim Ali’miz
için bizi bilgilendirmeyi, geliflmelerden haberdar etmeyi unutmay›n
ricas›nday›z. Çok sevgi ve takdirlerimizle...

• Merhaba, sunu belirtmek isterim ki söze nas›l baslayacag›m› bi-
lemiyorum. bu maili ne zaman okursunuz yada cevap verecek vak-
tiniz olur mu onu da kafamda tam olarak kestiremiyorum aç›kças›.
insanlar›n zor zamanlar›nda az da olsa katk›m olursa kendimi cok
mutlu k›lacag›m ve bu yüzden bursadaki biriminizle kontak kurma-
y› düsünüyorum. fakat bu maili yazmam›n amac› farkl›. akut ve do-
layl› olarak sizin hakk›n›zda yay›nlanan tüm haberleri elimden gel-
digince senelerdir takip etmeye cal›s›yorum ve sunu söylemek iste-
rim ki olumlu yada olumsuz haberler için akl›mdan hiçbir yorum
geçmiyor. cünkü sizleri gercek hayatta birebir tan›m›yorum. fakat
size ve ekibinizdeki herkese cok sayg› duyuyorum. yapt›klar›n›zla
sayg›y› gercekten hak ettiginize inan›yorum.

‹nternet sitenizde sizi bencillikle suclad›klar›n› yazm›ss›n›z. ben-
cil de olabilirsiniz. unutmamak gerekir ki o da insanlara özgü bir
davran›s. fakat bir afet an›nda yard›m ettiginiz insanlar›n gözünde
kötü huylar›n›z›n aksine iyi huylar›n›z›n görülecegini de akl›m›zda
tutmal›y›z. bu ekibinizdeki herkes için gecerlidir.

bu maili yollama amac›m insanlar›n birseyler yaparken takdir
edildiklerini, sayg› duyulduklar›n› bilmelerinin gerekliligine olan
inanc›md›r.

Türküm ve bundan dolay› gurur duyuyorum. fakat umar›m iler-
de hem Türklere hem tüm insanl›ga, corbada tuz misali yard›m ede-
bilirim. son olarak sunu söylemek istiyorum: umar›m seneler sonra
ben de bir sekilde kendimi insanl›k ad›na azda olsa bir seyler yap-
m›s gibi hissederim.
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Basar›lar›n›z›n devam›n›n insanl›ga yararl› olacag›n› düsündü-
güm için: basar›lar›n›z›n devam› dilegi ile...

• Say›n Nasuh Mahruki, Ben 25 yafl›nda bir Türk genciyim. Sizi he-
nüz ‘95 y›l›nda “Everest’e ç›kan ilk Türk” oldu¤unuz günden beri iz-
liyorum, hayran›n›z›m diyemeyece¤im çünkü bu tür s›fat ve kal›pla-
r›n hem beni, hem sizi de¤erlendirmekte zafiyete yol açaca¤›n› dü-
flünüyorum. Ama flunu söyleyebilirim; Siz, hayat tarz›n›z itibar› ile
gerçekten örnek al›nacak bir insans›n›z. Sizi, yaz›l› ve görsel bas›n
d›fl›nda hiç görmedim, gerçek hayatta size rastlamad›m. (bu arada
ben de ‹stanbul’da ikamet ediyorum) Ama nedendir bilmiyorum, si-
zi gördü¤ümde sanki kendi ailemden bir insan›, a¤abeyimi görmü-
flüm gibi düflünüyorum.

‹nsanlar›n sizi çekememezli¤inden ötürü att›klar› iftira ve ben-
zer karalama kampanyalar›n› ibret ve dehfletle izledim. Buna ra¤-
men, gösterdi¤iniz sab›r ve sebat gerçekten sizin ne denli vatanper-
ver bir insan oldu¤unuzu gösteriyor. Buna ek olarak belirtmek iste-
rim ki, milli manevi de¤erleri Atatürk Milliyetçisi laik bir insan ola-
rak sonuna kadar savunman›z›n ne yaz›k ki toplumumuz taraf›n-
dan fazla anlafl›lmad›¤› kanaatindeyim.

Her fleye ra¤men, sizin gibi insanlar›n oldu¤unu bilmek bana
ülkem ad›na mutluluk veriyor, emin olun bir gün sizinle tan›flaca-
¤›m. Umar›m o gün yak›n olur. Sayg›lar›mla,

• Sevgili Nasuh, Aç›k mektubunu okudum. Baflar›l› insanlar haya-
t›nda mutlaka böyle fleylerle karfl›lafl›r. 70 milyonu aflk›n ülkede po-
püler ‹FT‹RA haberlerini izleyip inanacak geri zekal› haliyle de çok
tabi.. Buradaki as›l suçlu bundan rant sa¤layan medyad›r.. Gün ge-
lir o medyan›n yazarlar› bir göçük alt›nda AKUT’un “kimse yok
muu?” seslerini duyduklar›nda, kendilerine uzanan elleri gördükle-
rinde hangi vicdanlar›n›n muhasebesini yaparlar bilemem art›k..
Sen yoluna dik duruflunla devam et. Türk Milleti seni yapt›klar›nla
biliyor zaten. Sayg›lar
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• Merhaba, ben memleketini çok seven bir kad›n›m. Seninle yapt›-
¤›m›z birkaç görüflme s›ras›nda senin de bu duygunu anlamak çok
zor olmad›. Üstelik senin birikiminde ve konumundaki bir adam›n
gerçekten faydal› olabilece¤i bir konuma do¤ru kofltu¤unu düflün-
dü¤ümü de seninle paylaflt›¤›m› hat›rl›yorum. Hala ayn› fleyi düflü-
nüyorum. O yüzden Federasyon baflkanl›¤›na aday oldu¤unu ö¤-
rendi¤imde “yahu bu adam delirdi mi, niye u¤rafl›yor ki bu adam-
larla” diye düflündüm ve hatta bunu U.’yla da paylaflt›m. “Adam›n
paras› var, flöhreti var, entelektüel ve toplumsal birikimi var, kiflisel
tatminse bir insan ömrüne s›¤mas› gerekenden fazla fley baflarm›fl
bir adam art›k tatmin peflinde de koflmuyordur. Nedir bu adam›n
derdi? diye sordum. Çünkü Federasyon baflkanl›¤› için harcayaca-
¤›n enerji ve zamandan daha çok sadece konuflan ve en do¤rusu-
nu kendisinin bildi¤ini sanan ve hiçbir konuda ayn› fleyi düflünme-
meyi baflar›rken sana cephe alma konusunda muazzam bir konsen-
sus sa¤layabilen bir y›¤›n adamla u¤raflmakla neden vakit kaybet-
ti¤ini anlayam›yordum. Hala da anlam›yorum.

Hay›r, hadi topluma hizmetten bunald›n yine de yapacak bafl-
ka ifller var. Atla tekneye gez dolafl, kitap yaz ya da ne bileyim eli
yüzü düzgün adams›n, kad›nlar sana bay›l›r, git mankenler alemin-
de yeni zirveler falan yap. Onu daha çok anlar›m. Kesinlikle iyi ni-
yetinden flüphem yok ama memleketin giderek daha da ç›kmaza
gitti¤i bu zamanlarda senin gibi birinin yapacak daha önemli fley-
leri oldu¤unu düflünüyorum. Ukalal›k etti¤imi düflünüyor olabilir-
sin, belki de öyledir. Ama bunlar› sana söylemeseydim içim rahat
etmeyecekti. Bütün motivasyonumuzla gözümüzü 4 Kas›mdaki ge-
nel secimlere ve ondan once yasanacak bazi siyasi krizlerden son-
raki felketlere cevirdik. ve senin gibi adamlar kolay bulunmuyor. ya-
ni sonuç olarak diyorum ki hâlâ ve hâlâ küçük hesaplarla abuk sa-
buk ifller yapan bir k›s›m da¤c›l›k camias› (içlerinde çok de¤er ver-
di¤im insanlar var elbette onlar› tenzih ederim) b›rak kendini kur-
tars›n. San›r›m senin bu memleket için yapabilece¤in çok daha
önemli ifller var.

• Sevgili Nasuh abi, Ben Çankaya da Ahmet Andiçen ilkö¤retim

❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏682



okulu 3. s›n›fta okuyorum. Bu mesaj› sana bir ödevimle ilgili olarak
gönderiyorum. Ödevimiz bir performans ödevi. Ö¤retmenimiz bize
insanl›¤a faydal› olan bir t›p ya da astromomi ya da spor adam›n›n
hayat›n› araflt›r›n dedi. Projemizde slogan›m›z o da çocuktu olacak.
Ben seni seçtim. Sitene teyzemle bakt›m ve onun adresinden sana
yazmak istedim. 

Çok heyecanl› fleyler yapm›fls›n ve depremde de çok güzel fley-
ler. Ben flunu merak ediyorum çocukken akl›na gelmiflmiydi bu yap-
t›klar›n, bir de yükseklere ç›kmay› o zaman da severmiydin. Bir de
senden arkadafllar›ma okumam ve s›n›f panomuza asmam için bi-
ze birkaç öneride bulunurmusun. Senin gibi baflar›l› ve insanl›¤a
faydal› olmak için ne yapmam›z gerekti¤iyle ilgili. fiimdiden çok te-
flekkür ederim. Ödevimi 12 Ocakta teslim edicem ama sen bu me-
saj› geç okursan da yinede mesaj yollayabilirsin. Görüflmek üzere. 

• Sevgili Nasuh abi, Gecen gün AKUT’ta yazd›¤›n organ ba¤›fl› ko-
nusundaki yaz›n› okudum. Gerçekten yazd›¤›n yaz›yla gurur duy-
dum. Ben de bir diyaliz hastas› ve y›llard›r bu konuda u¤raflan biri-
si olarak sitemiz ve tüm diyaliz hastalar› ad›na tebrik etmek isterim.
Ben de bu konuda kendim de organ beklesem de, esas amac›m acil
ihtiyac› olan insanlard›r ve bu konuda çal›flmalar›m devam edecek.
Sizler gibi iyi insanlar›n bize destek vermesi gerçekten çok güzel.
Yaz›n› da sitemde yay›nlad›m abi çok teflekkür ederim. Bir Türk ev-
lad› olarak seninle gurur duyuyoruz. Yapt›¤›n bütün çal›flmalar ad›-
na sevgilerimle :) ‹yi çal›flmalar, Allah yard›mc›n olsun senin ve eki-
binin...

• Hem köklü bir ailenin o¤lu olacaks›n, hem varl›kl› olacaks›n, hem
bu kadar ifl yapacaks›n, hem bekar olacaks›n. hem cool olacaks›n,
hem ünlü olacaks›n, hem uzay geometrisi alg›lama seviyen yüksek
olacak...........yok art›k.........bu kadar da olmaz ki. Tabi ki çekilmezsin.
Hem bunlar› yap›p hem de bu ülkede rahat m› yaflayaca¤›n› zan-
nediyordun.......yaz›k hiç görememiflsin gelece¤ini........ama inan da-
ha kötüsü de var......hem de ne fleytani flekillerde.......ben yaflad›m,
yafl›yorum, daha da yaflayaca¤›m gibi gözüküyor... ‹nan beterinden
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haberin yok, olmas›n da, haline flükret boflver, temiz yürekli bir ka-
d›n bul varsa kaybetme, çocuklar, vs., vs. h›rs›n›, sinirini bast›r›r.
Kimse ama kimse de¤miyor eme¤e, çekirdek ailen hariç. ‹leri gider-
sen yanlar›na çekerler, yanlar›nda ilerlersen bir gün iterler, çelme-
lerler, geride kal›rsan da devaml› osuruklar›n› koklars›n bu milletin.
Baflka yerde yürü çünkü bu düzeni istersen mega idealist ol de¤ifl-
tiremezsin. Kabul et, rahatla. Bu yenilgi de¤il. Fark›nda de¤ilsin
ama canavar gibi yaflam›fls›n daha ötesini kabul etmez küçük, bü-
yük otorite, tabi para saçmad›¤›n taktirde. Ben de aslanlar, cana-
varlar gibi yaflad›m ama yuttular göremedim geldi¤ini. Sen gör...
Geç olmas›n diye yazdim. Yine de en do¤rusunu kendin bilirsin. Bol
flans,

• Nasuh Bey Merhaba, Sevgili ‹skender’in kazas› sonras› yaflanan
olaylar konusunda yazmak istedim. Ac›n›z› tazelemek istemezdim
ama bugün sitenize rastlay›nca geç de olsa paylaflmak istedim.

Arkadafl›n›z›n cesedini ç›kar›rken duydu¤unuz sevinci yazm›flt›
ve elefltirmiflti bas›n. Maalesef o kadar s›¤ görüfllü ki baz› bas›n
mensuplar›, sizin ne hissetti¤iniz ve hangi duygular içinde oldu¤u-
nuzun hiçbir önemi yok onlar için.

Kendim de böyle bir olay yaflad›¤›m için sizi bütün ruhum ve
kalbimle anl›yorum. Kardeflimi ve eflini Yalova depreminde kaybet-
tim, tesadüfen o¤ullar› kurtuldu ve flu an bizimle birlikte yafl›yor.
Kardeflim ve eflinin sabah ölmüfl olduklar›n›, göçü¤e zor flartlarda
da olsa girerek tesbit ettik. Onlar göçükte kald›¤› her gün biz yeni-
den ölüyorduk sanki, üçüncü günü ancak ç›karabildik. Gece Ç›nar-
c›k’ta saat 22’de defnettik. Ç›narc›¤a arabayla giderken 64 yafl›n-
da olan amcam, nas›l bir ruh halindeydi anlatamam ama eminim
siz anlars›n›z. Araban›n kornas›n› sanki gelin arabas›ym›fl gibi sü-
rekli çal›yordu. onlar› ç›kartabildi¤imiz ve orada b›rakmad›¤›z için
hepimiz büyük bir huzur duyduk.

Nedense kimsenin yaflayanlar› anlamaya çal›flmak gibi bir ça-
bas› yok maalesef.... Sizi anlayan ama sesleri ç›kmayan binlerce in-
san›n oldu¤unu unutmaman›z dile¤iyle, kucak dolusu sevgilerimi
yolluyorum.
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• Merhabalar Nasuh, Seneler sonra sana ulaflmak, çizmifl oldu¤un
dürüst, vatansever ve baflar›l› çizgiden dolay› çok kolay. Bu zama-
na kadar sadece senin bir Türk olarak elde etti¤in baflar›lar› duy-
dum. Bu gün de 10. y›l kutlaman›z› (AKUT) tesadüfen gördüm ve
senin ile ve tüm sana bu konuda yard›mc› olan üyelerin ile çok gu-
rur duydum. Akl›ma, Bilkent y›llar›ndaki muhabbetlerimiz geldi ve
ideallerine bu kadar net bir flekilde ulaflman beni son derece sevin-
dirdi. Tüylerim diken diken oldu ve de senin ile tekrar gurur duy-
dum. Vision’unu gerçeklefltirdin!!

Umar›m, insanl›k, Vatan, Millet ve de yard›m ad›na att›¤›n her
ad›mda son derece baflar›l› olursun. Senin gibi dürüst insanlar var
oldu¤u sürece, Aç›k Mektubunda yazd›¤›n gibi adalet yerine gele-
cektir. Sayg›lar

• Merhaba sevgili Nasuh Mahruki,

49 y›l önce bafllam›fl oldu¤um yaflam yolculu¤u gittikçe huzur-
lu ve tanr›sal bir hale gelirken, geçmifle ait bilgilerle desteklenince
ayr› bir anlam kazanmaya bafllad›.

Kaç deneyim yaflad›m bilmem ama bir gerçek var ki; o da, da-
ha çok mutlu ve sevgi dolu oldu¤umu hissetmem.

Bafllad›¤›m bu yolculukta ruhsal bir geliflim yaflaman›n hazz›,
tüm yaflanan deneyimlere bir anlam kazand›r›yor.

Bu mail; ‘Her fley ve her yer, buras› ve oras› özde ayn› ve asl›n-
da hepsi bir’ dedi¤in felsefen, benim bu ve bundan önceki yaflam-
lar›mdaki deneyimlerimin ana fikrini oluflturdu¤u için yolland›. 

fiu anki gelinen nokta baflka bir deneyimimin de bafllang›c›, bu-
nu çok iyi biliyorum.

Kendimi bildim bileli, ‘Düflün ve Yarat’ (Tanr›), bu felsefeyle ya-
fl›yorum.

Uzun zamand›r bir düflüncem vard›, bu düflüncemi hayata ge-
çirmenin de flimdi zaman›.

Sevgili Nasuh, yaflad›¤›n tüm deneyimlerinin ve bu deneyimle-
rinden ald›¤›n mesajlar›n seni nas›l büyüttü¤ünü biliyorsun. Gele-
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cekte olacaklar› hissediyor olman, senin anda nerede oldu¤unu
gösteriyor. 

Mevlana’n›n; ‘Gezdim dolaflt›m dünyay›, kendimden baflka kim-
seyi bulamad›m’ fikrini kabullenen bir varl›k olarak benim tek bafl›-
ma yürüyerek ç›kaca¤›m dünya turu için düflüncelerini ö¤renmek
istiyorum. 

Yafl›m›n 49 olmas› ve yaln›z olmam beni korkutmuyor. Bugüne
kadar yaflam› teslimiyet felsefesiyle yaflayan biri olarak tanr›ya
olan güvenimi s›namak amac›yla da bu yolculu¤a ç›km›yorum, tam
tersine, bu deneyimi yaflamam gerekti¤ini biliyor ve inan›yorum.
Her ne yaflayacaksam, bu; bütünün ve benim en yüce hayr›ma ola-
cak bunu çok iyi biliyorum. 

Sana ait siteyi bafltan sona okudum. Yaflad›¤›n tüm deneyimle-
rinin hangi ruhsal anlamda manaland›¤›n› hissettim ve bu tanr›sal
bilgilere sahip oldu¤unu çok daha iyi anlayabiliyorum.

Uzun içsel bir yolculuk.

Yürüyerek.

Yanl›z.

Sadece; deneyimlerinden biraz yol plan›, biraz tanr›sal düflünce-
lerin ve fikirlerin.

Odaklanmam› sa¤layacak belki bir ilk ad›m.

Teflekkürler sevgili Nasuh Mahruki.

• Merhaba K›ymetli kardeflim,

Sizi televizyonda ilk gördü¤ümde merak etmifl, hayat felsefeni-
zi anlamaya çal›flm›flt›m. Hala da merak ederim, düflünceleriniz is-
lam tasavvufunu yaflayan bir kimsenin düflünceleri. hayat tarz›n›z
ne kadar islami bilmiyorum ama ümit ederim Allah’›m›n bu güzel-
likleri nasip etti¤i insan ‹slam›n temel flartlar›na uyarak yaflant›s›n›
sürdürür ve gücüne güç katarak insanl›k için her zaman hayat kur-
taran bir m›knat›s, ümit veren bir ›fl›k ve muhabbet yayan bir gönül
adam› olursunuz... Sizin azminizi, gayretli çal›flmalar›n›z› daima ör-
nek veriyorum ö¤rencilerime, bu arada zor günlerde insanl›k için
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yapt›¤›n›z çal›flmalardan dolay› tebrik ediyorum.

Tevazu ve edebiniz daim olsun. Esen kal›n

• Aç›k mektubunu okuyunca üzüldüm. Evet, AKUT hakk›nda ileri
geri bir sürü yaz› yaz›ld›. ‹sminin, Deniz, Can, gibi güncel de¤il de,
senin de aç›klad›¤›n gibi, tarihi bir isim olmas›n› bile oraya buraya
çekerek kulland›lar. Ben flu kadar›n› söyleyeyim, bu halk, her za-
man, herkesin hakk›n› verebilecek kadar hassas bir sa¤duyuya sa-
hiptir. Kim ne derse desin AKUT güvenilir bir kurum, Nasuh Mah-
ruki de Cesur Yürek’tir. Kendisine karfl› ne kadar büyük ve düzenli
bir ordu savafl açarsa açs›n (medya, eski kötü arkadafllar, vs.) O, bu
halk›n gözünde bir kahramand›r. Hiç kafan› takma, ama savafl› da
b›rakma, zaten sen b›rakmazs›n...

• Dün Zaman gazetesinde yorumunuzu okudum, bugün internet
sitenizi ziyaret ettim flimdi de size yaz›yorum. Ben bir sivil savunma
il müdürüyüm. Dünkü Zaman’daki elefltirileriniz belki bizlere belki
birlik müdürü arkadafllar›ma idi. Hiç önemli de¤il. Bence geç bile
kald›n›z t›pk› sivil savunmac›lar›n sizi ve kendilerini elefltirmedi¤i
gibi. Elefltirinin küfür gibi anlafl›ld›¤› ülkemizde, sorunlar› çözmenin
birinci basama¤› elefltirileri yol haritas› olarak almamakt›r. 

Büyük fedakârl›k isteyen, maddi manevi tüm varl›¤›n›zla insan
hayat›na odakland›¤›n›z arama kurtarma gibi aziz bir iflte, herkesin
birbirine muhtaç oldu¤u ve kenetlenmesi gerekti¤i bir anda yani
afette paylaflamamak ve ayn› dilden konuflmamak güzel ülkem
ad›na ne ac›.

Kaç kifliyiz bu iflle u¤raflan? Mekân m› dar? H›rslar m› büyük?
Afl›lamayan da¤lar m› var? (Siz o ifli kolay yapars›n›z :)) anlayam›-
yorum. Sivilleflmenin, toplumsal kat›l›m›n artt›¤› her gün, do¤ru yol-
day›z demektir. Mahruki’nin TV kahraman› (!) olmas›, ‹kbal Gürp›-
nar’›n meflhur (!) olmas›, Deniz Feneri fliir kitab›n›n çok satmas› hiç
ilgilendirmiyor beni. Beni özveri ile, yapt›klar› ifl ilgilendiriyor bu in-
sanlar›n. 

Siz de öyle say›n Mahruki. Bugün ülkemizde sonu ...KUT ‘ la bi-
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ten ne kadar dernek varsa sayenizde olmufltur. Sivil Savunma teflki-
lat› gönüllü konusunda yan›nda bir kaç kifli bulabilmiflse açt›¤›n›z
yoldan olmufltur. Kimse al›nmas›n gücenmesin. Sivil Savunma tefl-
kilat› önce kendini resmi jargonunun ve mülki idare sultas›n›n al-
t›ndan bir s›y›rs›n, çal›flanlar›n eme¤i karfl›l›¤›n› bulsun ondan son-
ra ne yapacaksa yaps›n. 

Size üzülmemenizi do¤ru yolda devam etmenizi ve elefltirilere
aç›k olman›z› sal›k veririm. Sonuna veya k›y›s›na kadar hakl› olabi-
lirsiniz ben bunlara fazlaca girmiyorum. Ama birbirimize çok ihtiya-
c›m›z var bunu çok iyi biliyorum. Her alandaki k›s›r çekiflmeler ma-
alesef aram›zda da var. Bunlar afl›lacakt›r. Meslektafllar›m›z inan›n
bir fley olman›n verdi¤i bafl döndürücü de¤iflimle ne yapt›klar›n›n
fark›nda de¤iller. Bildi¤iniz gibi dün üç befl kifli ve kazmayla çal›-
flanlar bu gün geldi¤i mesafenin alt›ndan kalkamamaktad›r. (Ge-
nelleme yapm›yorum say›n›n fazla olmad›¤›ndan eminim)

Neyse, biraz üzüntü, biraz sinir, biraz özlemle yazd›¤›m, Türkçe-
si düflük cümlelerimle beni anlayabilece¤iniz umuyor selamlar›m›
sunuyorum.

• Selamlar Nasuh bey. Sizinle tan›flm›flt›k Bedri Baykam’›n kitap ta-
n›t›m kokteylinde. Sizi seven birçok insan var ve beni de onlardan
biri kabul edin lütfen. G›ptayla bakt›¤›m insanlardan birisiniz. Me-
sele flu ki, Kur’an ögreniyorum flu s›ralar. Tahrim suresini okurken
nasuh kelimesini görünce sordum. Ne demek oldu¤unu ö¤rendim.

Tasavvufu yaflayanlar yani Allah’›n Kur’an’daki emir ve yasak-
lar›na göre yaflayanlar flöyle dediler; Tövbe-i Nasuh, Allah huzurun-
da yap›lan geri dönüflü olmayan bir tövbedir, dediler. Evet sizin gi-
bi zirvelerde dolaflan biri için umar›m Allah huzurunda bu tövbeyi
yapmak zor olmaz. Yani gerçek zirve, ötesi olmayan zirvede yap›lan
bir tövbeden bahsediyorlar. Bu tövbe gönül gözüyle Allah’›n zat›n›
görerek yap›l›yor. Acaba aileniz bu ismi size koyarken, bunu bilerek
mi koymufllar. Hay›r yanl›fl anlamay›n, soru sormuyorum sesli düflü-
nüyorum. Siz zirvelerde dolaflan bir insans›n›z ve daha ötesi olma-
yan bir zirvede yap›lan “Nasuh Tövbesi”; çok güzel de¤il mi? Bana
ilginç geldi paylaflmak istedim. Tasavvufu bildi¤inize inan›yorum.
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Dedim ya bunu paylaflmak istedim sadece. Aman unutmay›n aye-
te göre bu bir emir. Ben denemeye karar verdim san›r›m Yunus’un
yolundan gidece¤im.

Cennet dedigin nedir ki, birkaç melek birkaç huri, bana seni ge-
rek seni, demifl Yunus. Bofluna söylememifl. Evet san›r›m Allah için
olmak, Allah’› dilemek en güzeli. As›l mutluluk Yunuslar›n, Mevla-
nalar›n yaflad›¤› mutluluktu. Aaa yok demeyin bu gün de yaflayan-
lar var bunu. Ben bafllad›m bile. Allah en çok sevgiyi ço¤altmam›-
z› istiyor. Biliyorum. Siz Allah›n güzel bir kulusunuz, sizi çok seviyo-
rum.

Sizin de bilenlerden olman›z› dilerim...

• Merhaba ben ..... Öncelikle Aç›k Mektubunuzu okudum ve biraz
üzüldüm sizi de k›rm›fllar...! Sizin aleyhinizde yaz›lanlar› hak etme-
di¤inizi düflünüyorum sonuçta medyam›z› özellikle Sabah’› biliyo-
ruz, neye kime sald›racaklar› belli olmaz! Ç›kar dünyas› ben belli
gazete ve TV’lere kesinlikle güvenmiyorum inflallah daha ahlakl› bir
medyaya kavufluruz. Bir Da¤c›n›n Güncesi’ni okumufltum ve çok et-
kilemiflti beni, yaz›n›zda kitab›n derslerde okutuldu¤unu ö¤renince
sevindim beni çok heyecanland›ran ve al›p götüren çok iyi bir ki-
tapt› teflekkür ediyorum çünkü ben o kitap sayesinde o zirvelere si-
zinle beraber t›rmand›m (yükseklik korkuma ra¤men) kafan›za tak-
may›n yolunuz da baflar›lar... hoflçakal›n 

• En az Türk milleti kadar, aziz ve fedakâr ‹ran’›n “feda etti¤i”; fle-
hid sosyolog Dr. Ali fieriati’yi okuyorum flimdilerde ve onu okurken
nice nice “insan”lar›n› feda eden, fedakâr Türk milletinin bir evlad›
olan siz, Nasuh Mahruki’nin kulaklar›n› ç›nlat›yorum s›kl›kla. Al-
lah’a emanetsiniz. Allah “aflk”›m›z› art›rs›n.

fiehid sosyolog Dr. Ali fieriati’nin bir teflhisi flöyledir:

“Milletler küçüldü¤ü zaman, büyük flahsiyetlerin de onlar›n zi-
hinlerindeki de¤erlerini kaybettiklerini görüyoruz. Onlar›n yüce de-
¤erleri meçhul kal›yor, çünkü millet bu de¤erler tan›m›yor, tan›d›¤›
de¤eri yontuyor ve onlara isnat ediyor.
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Hz. Ali, yüksek ve derin insani de¤erler ile dopdolu bir insand›r.
Ama bu de¤erler, y›k›lm›fl flias›n›n dar anlay›fl›na, y›k›lm›fl beynine
s›¤m›yor. Onun için kendi zevklerine, huylar›na ve fluurlar›na uygun
de¤erler yontuyorlar. Hz. Ali için de¤eri olmayan meselelere daya-
n›yorlar.” s. 83, Dinler Tarihi, K›rkambar Kitapl›¤›

• Ad›m .... Sizi sevdi¤imi söylemek istedim. sak›n yanl›fl anlama-
y›n:)) bir kad›n›n bir erke¤i sevdi¤i gibi de¤il, yapt›klar›n›z için. Çün-
kü art›k kimse sizin ve arkadafllar›n›z›n gösterdi¤i fedakârl›¤› göste-
recek kadar yürekli de¤il... Sizi ve arkadafllar›n›z› seviyorum. Bizim
için orada oldu¤unuz için. O yüzden sak›n kimsenin dediklerine ku-
lak asmay›n. Bu ülkede bizim için bir fleyler yapan bir avuç insans›-
n›z. B›rak›n onlar size ihtiyaç duymas›n, biz duyuyoruz.

Ne zaman ki siz bütün yapt›klar›m yaland› dersiniz ancak o za-
man inan›r›m bütün söylenenlere. Ben ve eminim bütün Türk halk›
sizin yan›n›zda, gerisini bofl verin.

• Nasuh bey selamlar, Sizi tebrik ederim çok güzel ifller yapt›n›z ve
yap›yorsunuz. Depremlerde gösterdi¤iniz üstün yard›mlar hakika-
ten çok güzeldi ve takdire flayand›. Ancak size bir özür borcum var
ve helalleflmemiz laz›m.

Sayg›de¤er beyefendi ben sizi yahudi zannediyordum, iflte
bizim Türk halk›n›n dedikodusu bitmiyor, gerçi yahudi olsan›z da
yapt›¤›n›z iflle alakas› yok ancak böyle bir yanl›fl bilgiye sahiptim,
belki birçok kifliye de bunu söyledim. Bundan sonra böyle ol-
mad›¤›n› tüm çevreme söyleyece¤im. Lütfen bana hakk›n›z› helal
edin, böyle bir yanl›fl düflüncede oldu¤um için. Sizden özür diler,
sayg›lar sunar›m.

• De¤erli Dost ‹nsan,

Güler yüzlü, Sempatik ve Adam Gibi Adam Nasuh Bey,

Bugün tesadufen internet sitenizi gezerken, kafama tak›lan
baz› sorular›n cevab›n› buldum. Öncelikle sizi dini yönden farkl›
zannetmemin yanl›fl oldu¤unu ö¤rendim. Aç›kças› sizi Musevi

❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏690



san›yordum. Neyse sizi dini inanc›n›zla de¤il, çal›flmalar›n›zla sev-
di¤im ve takdir etti¤im için hiç önem tafl›m›yordu dini inanc›n›z.

Üzerinde çal›flt›¤›m bir konu var. Kaht-› Ricâl Sorunu üzerine bir
makale haz›rlarken, biraz internette gezinti yapay›m ve yetiflmifl in-
san gücümüzü araflt›ray›m dedim. Karfl›ma sizin siteniz ç›kt› ve sizi
biraz daha yak›ndan tan›d›m.

Çal›flmalar›n›z› takdir etti¤imi önce de belirtmifl idim. Yine
belirtmek gerekirse, bu Kaht-› Ricâl’de sizin gibi insanlar›n ço¤al-
mas› tek dile¤imdir. Ülke adamlarla kalk›nmaz, ancak “adam gibi
adamlar”la kalk›n›r. 

Sokak dolusu adam olmas› önemli de¤il, sokak dolusu “adam
gibi adam” olmas› önemli. O günleri görecek miyiz? Sokaklar›m›z-
da binlerce Nasuh Mahruki’leri görecek miyiz? Ülke için çal›flan ve
çözüm üretenleri görecek miyiz?

Umudum sonsuz Nasuh Bey, Çal›flmalar›n›zda baflar›lar dilerim.

Selam ve sayg›lar›mla. ....... Kamu Yönetimi Uzman›

• Sevgili Nasuh Bey, uzun zamand›r yaz›lar›n›z› ve sizin yapt›¤›n›z
çal›flmalar› yak›ndan takip ediyorum. Ve biliyorum ki flimdi benim
yazaca¤›m tarzda birçok mail ve birçok mektup al›yorsunuzdur.
Herkesin yapt›¤› fleylerden çok fazla hofllanmasam da onlara kat›l-
mamak mümkün de¤il. Sizin yaz›lar›n›z› hayranl›kla okurken bir
da¤c›n›n bunlar› nas›l yazd›¤›n› düflünmeden de duram›yordum, ta
ki “dikey limit” filmini seyredene dek. Tüm film boyunca oyuncular-
dan çok gözümde siz vard›n›z ve bu içtenlik ve bu boyutta, bence
eflsiz yaz›lar› yazabilece¤inizi o an kavrad›m. ‹nsan›n do¤aya karfl›
verdi¤i tek olma mücadelesi içinde bir insan ancak bu kadar derin
cümlelerle ruhunu katarak yazabilirdi. Sizi tüm sevgimle tekrar ku-
caklarken bu mükemmel anlat›m yetene¤inizden dolay› sizi kutlu-
yorum. En son geçen haftaki yaz›n›z beni can evimden vurdu. fiu
anda kesilmifl bir flekilde cüzdan›mda sakl› duruyor. Çünkü erdem-
sizli¤in var olma sebebinin bu oldu¤unu y›llar önce keflfetmeme
ra¤men bunu bu flekilde hem anlatamam›fl hem de bunu düflüne-
nin tek ben oldu¤umu düflünerek kendimi bu kalabal›k dünyada
çok yaln›z oldu¤umu düflünüyordum. ‹flte “yaln›z de¤ilim”in bir is-
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pat› ve savundu¤um fleyin böyle güzel anlat›lmas›n›n verdi¤i se-
vinçle bu yaz›y› yan›mda tafl›yorum.

• Say›n Mahruki, bugünkü yaz›n›z› okuyunca ilk defa olarak gaze-
tede köflesini okudu¤um bir yazara mail atmaya karar verdim. Ha-
yat›m boyunca a¤açlardan baflka bir fleye t›rmanmad›¤›m halde,
K2’nin ününü biliyorum. Bu yüzden size yaz›p flans dilemek iste-
dim. K2’nin sizi bizden almas›na izin vermeyin lütfen. Size ve ekip
arkadafllar›n›za bol flanslar diliyorum. Dualar›mda art›k sizin de ye-
riniz olacak. Ta ki sa¤ salim döndü¤ünüzü okuyana kadar... Bir ke-
re daha “Bol flanslar”. Allah yard›mc›n›z olsun...

• Merhaba, bundan birkaç hafta önceki bir yaz›n›z çok hofluma git-
ti ve o gün bugündür yaz›lar›n›z› kaç›rmamaya çal›yorum... Özellik-
le bugünkü yaz›n›z› çok be¤endim... Neden bilmiyorum, ama baz›
fikir yazarlar›n›n, felsefe ve yaflam tarz› üzerine yazd›klar› yaz›lar›
anlamak, kendime yak›n bulmak zaman zaman gerçekten zor ol-
mufltur. Belki hayata bak›fl aç›lar›, düflünce tarzlar› ve düflünceleri-
ni yaz›ya dökmeleri aç›s›ndan farkl› olduklar› içindir... Fakat sizin
yaz›lar›n›z›n pek ço¤unda kendime ait bir fleyler buluyorum. Zaman
zaman, söylemek istedi¤im, fakat sözlere dökemedi¤im, bazen de
üzerinde düflünmeye fazla vakit ay›ramad›¤›m için ulaflamad›¤›m
sonuçlara burada rastlamak gerçekten hofluma gidiyor... Düflünce
geliflimiyle ilgili söyledikleriniz, Phaidon diyalo¤unu yorumlaman›z
sanki içimdeki bir yerlere dokundu. Bu tip yaz›lar› okumak, üzerin-
de düflünmek, kendimce yeni sonuçlara ulaflmama yard›mc› oluyor
ve içimde bir fleylerin uyand›¤›n› hissediyorum.

• Dün NTV’de kar leopar› ünvan›na sahip oluflunuzdan ve Eve-
rest’e t›rman›fl›n›zdan bahsediliyordu. Sizinle ilgili haberleri takip
ediyorum, belkide sizin sahip oldu¤unuz bu yaflam enerjisi beni bu
duruma itiyordur çünkü insan›n bilinçalt› çok garip. Ben egzistansi-
yalistlerden yanay›m; insan yaflamla ilgili kararlar›n› kendisi alma-
l› ve bir gün yaflam›n›n sonlar›na do¤ru evet iyisi ile kötüsü ile bir
yaflam› bitiriyorum ve hayata dair tüm seçimlerimi kendim yapt›m

❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏692



dayatma olmadan. Bana göre siz bunu diyenlerden olacaks›n›z.
Sayg›lar›mla,

• Ne kadar güzel bir insans›n›z. Sizi tan›mak, konuflmak çok ister-
dim. Yaz›lar›n›zdaki ›fl›lt› yüzünüze vurmufl mu görmek isterdim.

“Yeryüzü Güncesi” isimli kitab›n›zdan geç haberim oldu. Bir so-
lukta okudum. Kendime notlar ald›m. Gezi yaz›lar›n›zdan da hofl-
land›m ama hayat felsefenizi paylaflt›¤›n›z yaz›lar benim daha çok
ilgimi çekti. 

Kendim gezip görmeyi tercih etti¤imden olsa gerek. Okurken far-
k›nda olduklar›m›, benzer kelimelerle buldum kitab›n›zda. Bazen
içimde olup ifade etme hatta belirli bir düflünce olma aflamas›na
gelmeyenleri gördüm. Aynen “An›msama” makalenizde oldugu gibi.

Size tesekkur ettim içimden süreci h›zland›rd›¤›n›z için. Ayn› fik-
ri paylaflmad›klar›m› da farkl›l›klar› görmekten mutlu olarak oku-
dum.

99 depreminden sonra ad›n›z› duymufl ve kitaplar›n›z› okumufl-
tum. Hele ilk kitab›n›z “Bir Da¤c›n›n Güncesi”ni çok sevmifltim. O
di¤erlerinden farkl›yd›. Siz vard›n›z. ‹nsanlar›n güncelerini okumay›
seviyorum. ‹nsanlar›n içlerinde yapt›¤› yolculuk kendi yolculu¤um-
da ayna tutuyor, pencereler aç›yor. “Bir Da¤c›n›n Güncesi”nde bir
dolu aynada kendimi görmüfl, yeni düflüncelerin pencerelerini aç-
m›flt›m. Di¤er kitaplar›n›zda ayn› tad› bulamad›m. Belki çok ayna,
pencere bulamad›¤›m için.

Bu akflam tekrar kar›flt›r›p ald›¤›m notlar› gözden geçirdim.
“Yeryüzü Güncesi”nden ald›¤›m notlarla karfl›laflt›rd›m. Sizin
gelifliminizi izlerken son 5 y›ll›k kendi geliflimimi de görmeye,
düflünmeye bafllama imkan›m oldu. Kendini arayan Nasuh bilge
bir Nasuh'a dönüflmüfl. Ben de epeyi bir yol alm›fl›m galiba. Siz
fiziksel da¤lara t›rman›rken ben de kendi içimdeki da¤lara t›rman-
d›m, evrenin, iç sesimin, yaflad›klar›m›n, çevremin ve kitaplar›n yar-
d›m›yla.

Güzel bir deneyimdi kitaplar›n›z arac›l›¤›yla kendimdeki
de¤iflimi görmem gerekti¤inin fark›na varmak. Kendimi gözden
geçirece¤im, Bayramda. Evren gene yapaca¤›n› yapt›. “Bir Da¤-
c›n›n Güncesi”, “Yeryüzü Güncesi” bir baflka da¤›m›n rotas›n› çizdi.
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• Bugün senin için bir dua ettim

Biliyorum Allah duymufltur mutlaka;

Cevab›n› yüre¤imde hissettim

Tek bir söz söylememifl olsa da.

Zenginlik veya mal mülk istemedim O’ndan,

(Çünkü bilirim ald›rmazs›n);

Fakat öyle hazineler diledim ki

Çok daha uzun dayans›n!

Yan›nda olmas›n› diledim Allah’tan

Her yeni gününün bafllang›c›nda,

Sa¤l›k ve nimetler bahfletsin diye sana

Ve arkadafllar ç›kars›n paylaflmak için yoluna. 

Senin için mutluluk diledim,

Büyük küçük her fley için –

Ama bil ki en çok

Seni flefkatiyle korumas› için dua ettim!

FFrraannkk  ZZaammbboonnii (1901-1988)

Sayg›lar, sevgiler,
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NNAASSUUHH  MMAAHHRRUUKK‹‹’’NN‹‹NN  KK‹‹TTAAPPLLAARRII......
Bir Da¤c›n›n Güncesi – 1995

Everest’te ‹lk Türk – 1995
Bir Hayalin Peflinde – 1996

Asya Yollar›, Himalayalar ve Ötesi – 1999
Yeryüzü Güncesi – 2002

Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir – 2007

Dünyan›n cesur uluslar› yoktu, cesur insanlar› vard›.
Onlar, aflk›n ve hayat›n havarileri, büyük serüvencilerdi.

Onlar, bu ihtiyar cad›n›n maskesini parçalamak ve yeryüzü denilen cenne-
ti bize sunmak istediler. Bütün ömürleri bu kavgayla geçti. Ne adlar› vard›
onlar›n, ne uluslar›, ne dinleri, ne de an›tlar›.

Ama biz onlar için ölüm fermanlar› haz›rlay›p görkemli mangalar kurduk.
Savafllar açt›k peflpefle. Kentleri ele geçirip vahfli birer hayvan gibi avlad›k
onlar›. Nerde görülseler kurfluna dizdik ve süslü kemerler yapt›k onlar›n ka-
fa derilerinden. Biz cellatt›k ve tarih surat›m›za tükürürken, bir kez bile ba-
¤›fllanmay› istemedi onlar. 

Derler ki son büyük serüvenci yaral›d›r hala… 

SOLUK SOLU⁄A – Ahmet Telli




