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Ayna Kim? 
Sır Kim? 

Sen sırsın ben arayan, 
Sen bana ayna, 
Ben sana sır. 
Sen bana sır, 
Ben arayan. 

Ayna ve sır... 
Ayna suret... Ayna say

dam bir cam parçası... Bütün 
aynalar sırlı olurmuş. 

Camın arkasını sırlayın
ca, sır sürünce ayna olur. 
Böylelikle ayna aksinizi, 
yansımanızı gösterir. Sır 
olmazsa ayna olmaz... 

Eğer bir cam ayna ol
muşsa, arkasındaki sırrıdır, 
bize bizi gösteren. 

Yârdır ayna, yarendir ay 
na... Halden anlar, dillenir; gü
lüşür, söyleşir konuğuyla. Dost
tur ayna, "dost acı söyler" topra 
ğın sarardığı çağlarda. Şaşırtır, üzer 
şairi: "Neden böyle düşman görünürsü 
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nüz/Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?" Ne 
yapsın ki ayna, zaman denilen kurmacaya 
bel bağlayanlara? 

Hep kendinden çalan, hep fırlayarak 
uyanan, uykuya doyamayan; hep koştu
ran, hep çalışan... Ne zaman bakar, nasıl 
bakar insan aynaya? Sırsa aynanın arkası, 
viransa ebedî sarayı, bakar mı aynaya 
kendini tanımayan? Bilir ki, sırrını açık eder 
aynalar... Hem görmek istemediklerini gös
terir; saçlarına düşen aklar, göz kenarların
daki kırışıklıklar konuşur bir bir... 

Bazen önlem alır, aynanın gösterdikleri
ni yok eder... Ancak aynada kalır gizledik
leri. Çünkü ayna bilir, saklar sırrı... 

Arkasına sürülmüş sırdandır, sır tutar 
aynalar... 

En çok güzeller mi bakar aynaya, kibir
li bir edayla? "Ayna ayna söyle bana" Ma
saldaki gibi gerçekleri mi söyler sahici ay
nalar da? Yoksa ağır bir ceza mı kırılmak 
ve kullanılmamak bir daha? 'Ayna ayna 
söyle bana, bir sır var mı ki görünenin ar
dında?" 

Unutulmak acı verir, karanlık sulardır 
ayna... 

Çalı dikeni, duvarın nemi. Ve kalbin 
sancısı... Geceyi daraltan ne varsa hatırala
rın sarıp sarmaladığı ıssız, loş, bomboş 
odalarda..." sırdaştır ayna. 

"Hoşça bak zatına ki zübde-i âlemsin 
sen" İnsan öyle bakmalı aynaya. Hoşça 
bakmalı zatına. Sır dökülür, perde kalkar-, 
kapanır kapılar ağyara. İşte o zaman sor
malı "Ayna ayna! Söyle bana. Bir ben var 
mı benden başka?" Bir ben ki, tanışıklığı
mız ebedi zamanlarda. Bir ben ki kopmuş 
yatağından, kendi kendini sürmüş yalancı 
diyarlara. Kim bilir neler söyler, neler anla
tır ayna? 

Yabancısın, şaşkınsın, yorgunsun. Bir 
nefes al, bir durakla; kalbini kılavuz eyle 
de çal o sırlı kapıyı. Ömründe bir kerecik 
"hoşça bak zatına", unutma ki aslolan ay
na camının ardına sürülen sırda... 

Öyleyse aynaların ruhumuzu gösteren 
derinliğinin arka yüzüne geçebilmek, ken
di derinliklerimizi görebilmek için aynaya 
bakabilmek ne kadar da önemli... 

Sezai Karakoç "Sırların sırrına ermek 
için sende anahtar vardır" der... Kendini 
görmek, ötelere gitmek için bir ayna bul
mak... kendisini ne eksik ne fazla yansıta
cak, umutsuz gecelerine muştular suna
cak, yaratılışın inceliklerini kendisine gös
terecek, özünü onun özünde ve yüzünde 
seyredecek, sırrını paylaşacak, her dem ta
ze kalacak, paslanmayacak, tozlanmaya
cak bir ayna bulmak... 

Ibn-i A'rabî, kişinin aynada aslolanı gör
düğü zaman, insandaki sırra ulaşacağını 
söyler. Dolayısıyla aynada aslolan, insanın 
özü, varlığın birliğidir. 
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Sır sensin, 
sır sendedir, sır 
senindir. Âlem 
sensin, âlem 
sendedir, âlem 
senindir. Ayna
daki aksinden 
korkma. Açık 
duran nefsinin 
üzerine perdeleri 
çek, örtülü bulunan 
ruhunun da üzerin
den perdelerini kaldır: 
Aynada gördüğün şimdi 
sensin. 

Önünde duran ayna saplar durur 
okunu. 

Gör aynadan kendini bilmenin zorlu 
ğunu. 

Unutma, 'Kendini bilen Rabbini bilir'. 
Haydi nefsini unut, gönüllere sultan ol. 
Haydi sırlan, unutma ki sırlanırsan ayna 
olur, hakikat güneşini aksettirirsin!.. 

Öyleyse ya ayna ya da aynaya sır ol
mak önemli... Mevlâna'ya Şems olmak... 
Birbirine sırdaş olmak... Dost ve arkadaş 
olarak yâr olmak... Mü'min kardeşinin ay
nası olmak... 

Ayna, yüzü parlak; ardı kara. İşığı toplar, 
yansıtır ayna. Işığı toplamak ve yansıt
mak... Gerçeğe ihanet etmemek, emanet 
edilen her ne ise sızlanmadan, usanma
dan, yorulmadan taşımak, hem de ifşa et
memek başka dillere Sana söylenenin sen 
de kalması, sana söylenenin senle ölmesi, 
yani sırrı beraberinde götürmek öteler 
ötesine... 

"Mü'min mü'minin aynası
dır." (Ebû Davud, Edeb, 49; Tirmizi, 

Birr, 18) 

Gazzâli'nin de işaret 
ettiği gibi; insan, ken

disinde mevcut 
olup doğrudan 
doğruya göreme
diği kusur ve ha
talarını din kar
deşi vasıtasıyla 
görür. Bunun 
içindir ki Hz. 
Ömer kendi ku
surlarını Sel-
mân-ı Fârisfye 
sorardı. Mü'min 
din kardeşinin 

iyiliklerini görüp 
göstermeli, tıpkı 

ayna gibi... takdir et
meli, kusur ve hatala

rını da nezaketle ve in
citmeden hatırlatmalı... 

Sır olmak üzere, sırra ka
dem basabilen ve sırrın sırrına erebi-

len sır dostlarına selam olsun! 
Rabbim, ayna olacak dostlar ve dost

luklar versin. 
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