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önsöz

kıymetli okurum, merhabalar.
“sizi yolcu ediyorum. yola çıkarıyorum
ve kendinize sefere gönderiyorum.”
öncelikle şunu bilmelisiniz ki, okuyacağınız ki-

tap, bir dinî kitap değildir. tasavvufî söylemlere dayalı 
cümlelerdir. ilk bakışta var olan ve bildiğimiz âyetlerin 
tefsîri diye düşünülebilir. hayır! çünkü ben bir ilâhiyat-
çı değilim. bir din adamı ve hiçbir tekke, zâviye ve hatta 
bilcümle, bilinen ve bilinmeyen bir yapıya tâbi değilim. 
doğrudan, kaynaktan gelenlerdir yazdıklarım. saftır. ve 
aslâ benlikle harş olmamış sözlerdir. kalp ve gönülle 
bütünleşen, çok fazla akılla yoğurmadan olanlardır. 
yâni hislerimin kalbimde vukû bulduğu hâlidir.

insan olma yolunda işimize yarayacağı düşünüşüy-
le yola çıktığım “âyet-ûl insan”la yaklaşık on yılı aşkın 
birbirimize yoldaşlık ettik. inancım, sizlerin de kalp 
ve gönül elinizden tutup, sizi size getirmesi ve yaşam 
gâilesinde unuttuğunuz hayât bahçenizdeki çerçöpü 
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temizlemesini arzu ettim. bir de bu tarafından bakabil-
meyi göstermeye çalıştığımdır.

evet, dokuzuncu kitabım. belki baştan sona okun-
duğunda anlaşılır olmayacaktır. fakat kendinizi nasıl 
hissederseniz, elinize alıp, gözlerinizi kapatıp, sayfalar-
dan bir âyet seçip okuduğunuzda size sizi cevap vere-
cektir.

âyet ne demek, sorusuna açıklama olarak şu çıkıyor 
karşımıza: “belirti, nişân.”

yaşam kargaşamızda kendi belirtimiz/belirtilerimiz 
olarak düşünebiliriz.

fazla söze hâcet yok. ilk satırda kendi kıyınızda ol-
duğunuzu ve her okuyuşta kendi deryânızda kendinize 
doğru yüzdüğünüzü hissedeceksiniz.

son olarak şunu ifâde etmeliyim ki: kendinize olan 
bu ömür yolculuğunuzda, umarım 100. âyet siz olur-
sunuz.

selâm ve saygılarımla,
geceninmelonşapkası
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1. âyet / hazırlık

bir pıhtısın sen, unutma. ne kadar yücelsen de, bir 
pıhtısın. korktuğunda o yıldız gecelerde, avuçlarınla 
yüzünü örtersin, korkmasın gözlerin diye. her hesabını 
verdiğini sandığın gün, eksiliyorsun aslında kendin-
den. niyetinin ne olduğunu sadece kendine söyledin. 
biz bilmedik.

hiç bilmedik. hırkanı giydiğin günden beridir, ayak 
bastığın yollarına bakmıyorsun. çamurluluğunu unu-
tuşun, bundandı. dağaslanı kükrediğinde, yere kapa-
nırsın. o kükreme üstünden geçecek sanırsın. birden 
yıldızlar aydınlanmaya başlar. aslan ölüsü bile artık 
seni şaşırtmazken, dişindeki parlama gözünü alır.
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2. âyet / kuvvet

ellerini gevşek bırakma. düşürürsün kendini ku-
cağından. biz sana o gücü kuvveti boşuna vermedik. 
ellerini yukarı kaldırdığında asıl ayağa kalkışını anla-
malıydın. sen anla ve vâsıtalarını seç diye aydınlandı 
gündüz, karartıldı gece sen ellerinin tersiyle mücadele 
et diye.
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3. âyet / yalnız bırakılış

şimdi böyle meçhûl bırakılışını sen diledin kendin-
den. and olsun ki biz, senin daha parıltı içinde yürü-
yüşünü izlemek istedik. yeryüzü aydınlansın ve gökyü-
zü kendini ikiye ayırsın diye bekledik, ama dilemedin 
bunu kendinden.

ve biz sadece çok sonra hayret edeceğin gibi, hayret 
ettik yürüyüşüne.


