
Gönül Gözü 

Ö. Tugrul inançer Efendim, Gó"nül Gözü adb sohbetlerimiz

de, sizlerin gönlümüzde oldugunuzu, bizim de sizlerin gönlünüzde 

oldugumuzu bilerek, sizlerle beraber, bazen söze ihtiyaç olmadan 

sohbet edecegiz. Çünkü gönül gözüyle anla§mak için, her zaman 

söz laz1m degildir. Say1n hocam, hep gönül dedik, gönül kavram1 

üzerinde neler dü§ünmemiz laz1m, gönülden ne anlamam1z laz1m, 

bu hususta lütfeder misiniz? 

Kenan Gürsoy Estagfirullah efendim, sizin huzurunuzda 

bunlardan ne kadar bahsedebilirim onu da bilmiyorum ama ... 

inançer Estagfirullah. 

Gürsoy Kendi garip ve aciz ilmim çerçevesinde müsaade 

ederseniz birkaç §ey söyleyeyim. Evvela 'sohbet' buyurdunuz. 

Hatta muhabbet de diyebiliriz. 

inançer Muhabbetten sohbet ha.s11 oluyor zaten. 

Gürsoy Evet. Kendi kültürümüzün en güzel kavramlanndan 

iki tanesi. Ayn1 manaya da gelebiliyor bazen. Fakat bunlann içinde 

daha da güzeli, gönül. Tercüme etmeye kalksak Bau dillerinde 

gönül kavram1na tam bir kar§thk bulam1yoruz. Yürek ve kalp 
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kavramlanna hatta. belki zor da olsa "dil§ad olacak"taki dil kav

ram1na kar§ihk bulabiliriz. Ama gönül kavram1na, bulmak kolay 

degil. Halbuki bizim medeniyetimiz adeta bir gönül medeniyeti. 

Gönülle ya§anan, gönülle kavranan, gönülle götürülen, gönülle 

kucaklanan bir medeniyet. Hatta bizim insan1m1z1 anlamak, 

gönlüyle ve gönülden anlamakla alakal1. Bir gün dünyay1 kucak

layacak olsak -silahla, ekonomiyle, hukukla belki ama- herhalde 

daha fazla gönülle kucaklar, kavrar, kendimize mal ederiz diye 

dü§ünüyorum. Bir gönül medeniyeti var her §eyimizin temelinde. 

Bilmiyorum siz de ayn1 ·kanaatte misiniz efendim? 

inançer Mutlaka efendim. Yani gönül, buyurdugunuz gibi, 

Bat!' da kavram olarak yer almad1g1 için kelimele§memi§. Gönül 

öyle bir §ey ki hakaret maksad1yla yan1na "alçak" kelimesini 

koysak, "alçak gönüllü" oluyor; yükseliyor. Gönül bir türlü a§a

g1lara inmiyor. Gönül çok yüce bir kavram. Alçak kelimesiyle 

bile yükselebilen bir kavram. Ve Yunusumuz ne güzel söylüyor: 

"Çalap, gönüle baktt / Gönül Çalab'1n tahu". 

Gürsoy Çok güzel. 

Înançer Bir ba§ka mutasavv1f, tabiî gönül söz konusu olunca 

tasavvufsuz söz söylemek mümkün degil. 

Gürsoy O halde medeniyetimizin temelinde ona hayat veren 

ana damar da belki tasavvu( Gönülü hatularken tasavvufu haur

lamamak mümkün degil. 

Înançer Mümkün degil. Birbirinin uzanulan, ayn zuhuratlan 

ama mutlaka fazla da gönül §Imankhg1na gidilmemesi, kay1ttan 

kurtulunmamas1 için tasavvuf kay1ts1zhk gibi bir kay1t getir

mi§. Bunlar çok ince kavramlar, belki bir sohbette anlat1lmas1 

mümkün olmayan kavramlar. Mesela §ehit kelimesinin de Bau 

dillerinde kar§1hg1 yok diye biliyorum. Siz ayn1 zamanda pek 

çok Bau diline de a§inas1n1z, biliyorsunuz. 

Gürsoy Estagfirullah. 
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inançer Ama vatan ya da herhangi bir yüksek mefbum için 

can1n1 veren degil §ehitin tam kar§1hg1. Bir eek sebebi var, ceknik 

tabiriyle: ila-y1 kelimetullah. Bu sebebin d1§1nda can1n1 verenlerin 

bir k1sm1 görev kurban1. Ama görev kurban1 ba§ka, §ehit ba§ka . .. 

Gürsoy Onlar da muhakkak çok aziz bir mertebeye sahipler. 

Înançer Ámenna. Ama §ehit kelimesinin kar§1hg1 ba§ka bir 

kavram. Yani, bunu §Unun için arz etmeye çali§acag1m. Yine 

gönüle gelecegiz. Baz1 kavramlar olmad1g1 için o kavramlann 

ifadesi olan kelimeler de yok, Bat1 dillerinde. 

Gürsoy Çok dogru. 

Înançer Gönül sadece bize mahsus bir §ey. Biz derken, belki 

bütün Dogu dii§üncesi. Ama bu Dogu dü§üncesinin içinde bunu 

sistemle§tiren, organize eden, kurumla§t1ran sadece Türkler. 

Bizim bütün kurumlanm1z, özellikle tasavvuf kurumlanm1z1n 

hepsinin zemini de tavan1 da gönül. Ve çok muglak ve belki 

yüksek ifadelerden, lalettayin sokak ifadelerine kada~ gönül anla

ulm1§. Müsaadenizle iki misal arz edeyim. 

Gürsoy Lütfedersiniz efendim. 

Înançer "Mekanlardan münezzehtir senin zat-1 §erîfin / Nedir 

bu kalb-i viran1mda mihman oldugun cana." Bir kalp gönül 

kar§1hg1. Bu kadar yüksek bir ifadenin yan1 s1ra, bir sokak ifadesi 

gibi, "Gönül gönüldür, olsa da gögsünde bir kahpenin / Onu 

y1kan, gitmesin tavafina Kabe'nin" Bir gönül... 

Gürsoy Gönül k1rman1n ne kadar da ... 

Înançer Bir gönül imareti, bütün ibadetlerden daha hay1rh 

kabul ediliyor. "Bir gönül y1kt1 isen, Hakk'a eyledigin secde 

degil." ibadet zaten görev. 0 mükellefiyetin eda.s1 ile gönül yapma 

birbirine kan§t1nlmamas1 laz1m gelen kavramlar. Gönül hep 

ihya edilecek, hep ok§anacak . .. Ok§anmaya lay1k olan bir kav

ram. Ve onun mahalli olarak da kalp sembolize edilmi§. Yani, 

bizim devletimizin riyaset (ba§kanhk) makam1, Çankaya Kö§kü. 
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Vilayetimizin ba§kanhkmakam1 Bab-1 ali binas1. Ama Vali Bey'in 

ille orada oturmas1 §art degil. Ama Vali Bey'i görmek isteyen 

Bab-1 ali'ye gidiyor. Cumhurba§kan1'yla bir i§i olan Çankaya'ya 

gidiyor. Ama Say1n Cumhurba§kan1 Amerika' da ya da ba§ka bir 

yerde olabilir. Gönülü ziyaret etmek isteyen de kalbe gidiyor. 

Elbette kalp, dört odah bir kan pompas1, et parças1 degil. Gönlün 

makam1 orada. 

Gürsoy Gönül devletinde bu mana, çok daha derin ve ulvî 

bir mertebeye yükseliyor. Belki gönül devletindeyiz efendim. 

Yani eger böyle dü§ünür, bu makamlan da ona göre birbirinin 

üstüne koyarsak, bu inanc1n içinde oldugumuzda adeta bir gönül 

devletinin insanlan oluyoruz. 

inançer Öyle ise, ah o gaflet gözlügü ve gaflet pamugu ... 

Bunlan yeterince bize anlatm1yor. 0 gaflet pamugunu ve gözlü

günü besleyen de nefsaniyet, benlik, enaniyet, egoizm. Ne kadar 

çok ismi var degil mi efendim? Bak1n gönülün ba§ka ismi yok. Ne 

kadar k1ymetli! Ama benligin, egoizmin ne kadar çok ismi var. 

Demek ki daha çok sözü ediliyor. K1ymeti nedretinde mi acaba 

gönül sahipliliginin? Bunlann katî kavramlar olarak söylenmesi 

mümkün olmasa bile, sohbetimize Î§tirak eden okurlanm1z1n 

acabalanna ve hu acabalann sonucunda da baz1 ara§ttrmalar 

yapmalanna sebep olabilirsek galiba gönüllerini yapmt§ oluyoruz. 

Gürsoy Galiba sohbetimize arkada§lanm1z1n, okurlanm1z1n 

i§tiraki, ancak gönülle~iyle olacak ve burada bir derinle§me ve 

zenginle§me olacak. Hem gönül k1ran1n ibadetinin adeta kabul 

edilmeyecek durumda oldugunu telkin ediyor bize eski §airler, 

hem de dervi§e "gönülsüz olmak gerek" diyor. 

inançer Evet. 

Gürsoy Yani o ikisi aras1nda da çok ho§ bir münasebet var. 

inançer Efendim oradaki gönülsüz olmak, gön'lü k1nlmama. 

Gürsoy Dervi§ gönülsüz gerek. 



-~ l[ ö. Tugrul inançer / Kenan Gürsoy 

inançer Ever, gönül k1nlmamah. 

Gürsoy Încitmemek, fakat ayn1 zamanda incinmemek. 

inançer Ever. Ama pek zormu§. 

Gürsoy Pek zor. 

inançer Hatta incitmemek kolaym1§, incinmemek zormu§. 

Çünkü incitmemek bir davranI§ biçimi. Nezaketle, incelikle, 

kar§1m1zdakinin gönlünü kumamaya gayret ederek bir davranI§ 

biçimi ortaya koyabiliyoruz. Ama yine o gönül fermán dinlemiyor. 

"K1nlma" diye fermán veriyoruz gönlümüze; ama k1nliveriyor. 

Gürsoy Demek ki onunla imtihan oluyor. 

inançer K1nlacag1m diye karar verirsek k1nhyor. Çünkü 

iráde gönüle söz geçiremiyor. Biz 'gönül fermán dinlemez'i hep 

ba§kas1n1n ferman1n1, özellikle padi§ah1n temsil ettigi devlet 

ferman1n1 gönül dinlemez, diye anliyoruz. Sadece ondan ibaret 

degil malumalîniz. Îradenin, aklin verdigi ferman1 da dinlemiyor 

gönül. Îradî, aklî olarak yanh§ bir muhabbet: "Filancay1 sev

meyeceksin, sevmen yanh§." Tamam, bunu akil böyle söylüyor. 

Gönül, "severim" diyor. "Ferman dinlemem" diyor. Dolay1s1yla 

incinmemek de fermán dinlememeye girdigi için herhálde, ralimle 

elde edilebilecek bir yükseklik ama incinmemek zor. 

Gürsoy Bunlan benim de fikren kabul etmem çok kolay olu

yor da, tatbikat1 fikrin çok ötesinde, son derece güç. K1nlmamak, 

incinmemek ... Galiba önemli olan gönülün, gönüldeki taht1n 

kime ait oldugunu anlamak. Eger gönüldeki tahun Allah'a air 

taht oldugunu anlarsak, her Î§Î de Allah'la sürdürdügümüz bir Î§ 

olarak görürsek, herhalde orada incinmemenin ne demek oldu

gunu anlayabiliyoruz. "La fáile illallah ", ''Allah 'tan ba§ka fail 

yoktur" dersek, gönlümüzü de bu §ekilde hareket ettirip ona 

yöne verirsek san1yorum biz bunu en güzel §ekilde halledebiliriz. 

Ama fikir olarak kabul etmekle, hal olarak ya§ayabilmek aras1nda 

daglar degil, mesafeler degil, galaksiler var ádetá. 

inançer Ever, ever. 
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Gürsoy Bunlann da a§1lmas1 fevkalàde güç. Buyurdugunuz 

gibi, mesela Batt dü§Üncesinde en yüksek mertebe àdetà iràdedir, 

insan iradesidir. Fakat yine dikkatimizi çektiniz, gönül ondan 

daha yüksek, ferman da dinlemiyor. Belki kendi iràdem, kendi 

özgürlügüm fermàn dinlemez derdim ama biz Türkçede gönül 

fermàn dinlemez diyoruz. Daha da temelde olan bir §ey. 0 tahun 

kime ait oldugunu gönülde fark edebilirsek, bize ibàdetlerin her 

vesîleyle göstermeye çah§t1g1 gibi, failin gerçek mànàda Allah 

oldugunu anlarsak, herhàlde incinmemekten hareket ederek 

gönülün ne olmas1 gerektigini de fark ederiz. 0 bak1mdan çok 

derin bir alan, üzerinde çok konu§ulmas1 gereken bir alan. Fakat 

kendi fakir, àciz akhmla bunu tam mànà.s1yla anlayabilecek oldu

gumu da zannetmiyorum. Hiç degilse gönlümü buna yak1n 

hissetmeliyim, gönlümü ona vermeliyim ki bu yoldan yürümek 

kolay olsun diye dü§ünüyorum. 

ina~çer Mutlaka efendim. Buyurdugunuz gibi böyle bir soh

bet suas1nda gönülle ilgili bütün meseleleri ortaya koymak, izàh 

etmek tabiî ki gayr-1 mümkün. Ama demin arz etmeye çah§t1g1m, 

sohbet arkada§lanm1z1n meraklann1 celbedebildiysek ne mutlu. 

Buyurdugunuz gibi... 

Gürsoy Estagfirullah. 

inançer Gönül sahibinin "Ho§tur bana Sen' den gelen / Ya 

gonca gül yàhut diken / Ya hil'at ü yàhut kefen / Kahnn da ho§, 

lütfun da ho§" deyip kahn, lütfu bir görebilmek olgunluguna 
. . 

en§mes1. .. 

Gürsoy Hattà kahtrdan da lütfu yakalayabilmek, ona yük

selebilmek ... 

inançer Evet. Zü'l-celali ve'l ikràm'1 anlamak gibi, Allah 

gönlümüze baks1n, ama gaflet perdesini y1rtmam1z1n da gayreti 

içinde olahm. Ne diyelim? Gayret bizden, tevfikAllah' dan. (Gerçi 

hakîkatte gayret de O'ndand1r ya ... ) O 'nun tevfikini dileyerek, 

kulluk görevimizi yapabilmeye eri§iriz in§àllah ... 


