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Editörden  

Ustalar ve Çıraklar 

Rahmetli dayımız keçeci idi. Keçecilik belki de dünyanın en meşakkatli zanaatlarından biriydi. 

Tamamen saf insan gücüne dayalı bir ustalıktı. Atılmış temizlenmiş yün bir hasır üzerine serilir, ılık su 

serpildikten sonra diz, göğüs, dirsek ile dövülerek sertleştirilir. Ilık su ve insan gücünün baskısıyla 

sertleşen yün keçeye dönüşür. Keçe su geçirmez, eskimez, ısı yalıtımı maksimum bir koruyucudur. 

Çobanların kepenekleri, yaygılar ve seccadeler yapılır. Hayvanların sırtlarına semer veya eyerlerin 

tahribatını önlemek için koyulur. Kafalara takılan külahtan ayakları koruyan dizliklere kadar bir sürü 

ihtiyacı karşılayacak gereçler üretilir. Son merhalede renkli keçe parçalarıyla yerleştirilen desenler, 

çiçek figürleri ile işin içine sanatsal bir taraf da eklenir. Dayımız bu meşakkatli işle bütünleşmiş bir 

adamdı. Hayatı hep Keçecilik ekseninde anlar, tahlil eder ve hükme varırdı. Bunların en başta geleni, 

insanın sabrını beden gücünü disiplin ve devamlılığını kendi mesleğiyle ölçmesiydi. Bir insanda bu 

özellikler yoksa adamdan saymazdı. Mesela memurluk onun nazarında sabırsız, beceriksiz tembel 

adamların korunağıydı. Bu yüzden bizlere “memur çocuğu” tamlamasını hep hakaret amaçlı 

kullanırdı.  

İkincisi meslekler üzerineydi. Modern dünyanın ortaya çıkardığı mesleklerin hiç birine güvenmezdi. 

Onun için radyo tamirciliği, otomobil tamirciliği, televizyon tamirciliği gibi işler meslek değildi. Çünkü 

bunların pirleri yoktu. Bir mesleğin piri yoksa birkaç zaman revaç bulur sonra kaybolur giderdi. Ama 

piri olan meslekler öyle değildi. Onlar zaman ne kadar değişirse değişsin değişmezlerdi. Kendisinin 

Keçeciliğe başladığında bu meslek ölü artık kimse keçe yaptırmaz, başka işe gir demelerine rağmen 
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ustası böyle öğretmişti. O sebat ederek bu işe devam etmiş, Allah’a şükür servet sahibi değilse de 

zengin olmuştu. Merde namerde muhtaç olmamıştı. Kimsenin emrine girmemiş, kimseye uşaklık 

etmemişti. Terziliğin piri Hazreti İdris, gemiciliğin piri Hazreti Nuh, doktorluğun piri Hazreti Lokman, 

demirciliğin piri Hazreti Davut, berberliğin piri Hazreti Selman, Keçeciliğin ve daha birçok mesleğin piri 

Hazreti Âdem idi. Peygamberler sadece Allah’ın emir ve yasaklarını değil insanlara meslekleri de 

öğretmişti. Yoksa bu meslekler akılla, araştırmayla, denemeyle ortaya çıkamazdı.  

Üçüncüsü, kendisinin usta nezaretinde uzun ve çileli yıllardan sonra bu mesleği öğrenmiş olmasıydı. 

En sık anlattığı hikâye şöyleydi. Dul bir kadın çocuğunun keçeci çıraklığına verir. Çocuk biraz çalışır 

ama iş ağırdır, birkaç zaman sonra işe gelmez. Ustası merak eder. Evlerinin olduğu sokaktan geçerken 

pencerede oturan annesini görür. “Senin çocuk ne oldu hasta falan mı işe gelmiyor kaç gündür” diye 

sorar. Kadın “öğrenmiş bizim oğlan mesleği, bir şeyi yokmuş, yünü depince keçe oluyormuş” der. Bu 

hikâyeyi sık anlatırdı. Hikâyenin bitiş cümlesindeydi asıl vurgu; “vay kerata” demiş usta “hem 

öğrenmiş hem de anasına öğretmiş”  

Hiç kitap okumadan kitap yazıp yayınlatma peşinde koşanları gördükçe bu hikâyenin kapsamının ne 

kadar geniş olduğu gelir insanın aklına. El yumruğunu yemeyen kendisininkini balyoz zanneder demiş 

ya eskiler, hiç şiir okumadan şair oldum zannedenler, hiç kitap okumadan blog yazarlığı payesini ele 

geçirenler bu zümreden olmalı. Balyoz ne ki belki de attırdığı bir iki satırı okudukça Nobel ödülünü 

bile kendisinin hak ettiğini, başkasına verenlerin haksızlık ettiğini, bu işlerin politik oyunlar olduğunu 

bile söyleyebilir. Bu biraz da yine eskilerin gurbette yalan söylemek hamamda türkü söylemek insana 

hoş gelir demesi kapsamındadır. Çünkü bu tiplerin bu kadar yaygın ve mebzul miktarda bulunuşu, 

hatta bir taraftan üremeye hızla devam edişi, sadece kişilik bozukluğuna bağlanamayacak kadar 

vahim olduğunu da gösteriyor.  

Duruma masumiyet karinesi değil ama hafifletici sebep gibi görünen iki baskın neden var. Bu baskın 

nedenler az buz değil sebep olmaktan maada bu sonucu adeta zorluyor. Borges’in “ifadedeki basitlik 

okuyucuyu yok etti eleştirmen üretti” sözünün üzerinden geçen yıllar çok uzun sayılmaz. Okuyucu 

olamayan ama eleştirmen olanlar artık yazar olmaya evrilmiş durumda. Bu iki baskın nedenin birincisi 

eğitim sitemi. Yaygın eğitim elmalarla armutları bir araya getiren bir potada eriten bir sistem. Bu 

sistemin tek açmazı yetenekleri köreltmesi değil. Yeteneksizleri de “sen okumuş adamsın” payesi 

vererek kendini dev aynasında görmesini sağlaması. Her diploma adeta kişiye olmadığı bir şeyi 

olduğuna inandırmak belgesi gibi. Bunun vahim sonuçlarının elan içinde yaşamaktayız. On iki yıl 

zorunlu eğitimden sonra on sekiz yaşına gelmiş, çıraklık yaşını geçmiş, aldığı diploması elinde ama 

hiçbir işe yaramaz milyonlarca genç nüfusumuz var. İkinci baskın neden ortaya saçılmış çapaçul 

şeylerin akıl almaz bir rağbet görmesidir. Saman alevi gibi çıkıp yüzbinler satan bir iki sene içinde 

unutulup giden onlarca kitap sayılabilir, bir hamlede. Bir bakıma bu iki baskın neden de birbirinden 

beslenir. Biri diğerinin hem sebebi hem sonucudur çünkü.  

Eğitim yerine terbiyeye muhtaç olduğumuzu anlamadığımız müddetçe bu sorunlar geometrik bir 

şekilde artacak. Eğitim herhangi bir öğretmenin eline verilmiş müfredat, yıllık plan, ünite planı, günlük 

plan gibi resmi evraklarla sürdürülebilir. Ama terbiye öyle değil. Terbiye için öğretmene değil ustaya 

ihtiyaç var.  

Usta herhangi bir kişi değildir. İşi bilendir. Üretendir. Yapandır. Bilgisini teorik düzeyden pratik düzeye 

çıkarabilendir. Anlatan değil örnek olandır. Kişiyi olmadığı olmayacağı olamayacağı bir şeye 
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yönlendirip mutsuz yetişkinler salmaz toplumun içine. Eleştiren, engelleyen, mutsuzluğuna 

aldırmadan hayat boyu mutlu olacağı beceriler kazandırandır. Çoğu zaman sert ve acımasız görünür. 

Onun şefkatini ancak bileğine altın bir bilezik taktıktan sonra anlayacaktır çırağı. Usta çırağına gel 

bana çırak ol diye yalvarmaz, peşinde koşmaz, zorunlusun demez. Ustalığın ancak özgür iradeyle elde 

edileceğini bilir. Çünkü usta olmak, ustalaşmak bir bakıma özgürleşmek demektir. Çırak olmadan usta 

olduğunu iddia etmek serapa yalandır. Sahteciliktir. Her ustanın çırağı olmakla övüneceği bir ustası 

olmalıdır.  

Geçmiş medeniyetimizde bilim de sanat da ilim de hatta yönetim de usta çırak ilişkisiyle 

sürdürülmüştü. Bilim artık tıpkı tedavülde olan para gibi herkesin peşinde koştuğu, herkesin sahip 

olduğu kadarıyla kendini tatmin ettiği, gönendiği ama asılının çok az sayıda bir grubun elinde olduğu 

metadır artık. Onu elinde tutanlar işlerini usta çırak ilişkisiyle yürütür, artıkları ve kırıntılarını tedavüle 

sokar. Sanat dallarının hepsinin bir azınlığın egemenliğinde olmasının sebebi budur. O azınlık 

kendisine çırak olanlara alan açar. Diğerleriyle ilgilenmez bile, yokmuş gibi davranır.  

Gerçek bir ustanın terbiyesinden geçmeden, çırak olmadan hasbelkader bir alana tutunanlar ustalığı 

ellerinde tuttuğu bir egemenlik zanneder. Oysa ustalık da diğer her şey gibi bir emanettir. Vakti saati 

geldiğinde ehline devredilmelidir. Usta bir bakıma yüklendiği emaneti devredeceği ehliyete getirmek 

için çırağıyla uğraşır.  

Sözün burasında sıra şu soruya gelmelidir. Ahenk Dergisinin ustası var mı? Varsa kim?  

Olmaz olur mu?  

Bir ustamız olmasaydı bu dergi bu solukta olabilir miydi?  

İhtimal ki kendinden bahsedilmesinden rahatsız olacak. Belki bu yazıyı veto ederek yayınlanmasına 

izin vermeyecek. Fakat ustalık ve çıraklığa dair bir bahiste –hayati derecede ehemmiyete haiz 

bulduğumuz bu bahiste- bir müşahhas misal olması küçük de olsa istifadeye medar olma ihtimalinin 

hatırına müsamaha edeceği iyi niyetiyle birkaç cümlecik ile de olsa onu anlatmamız gerekiyor.  

Bizim ustamız, edebiyatın bihakkın ustasıdır. Cenabı Hakkın kendisine lütfettiği onlarca üstün 

meziyetin içinde edebiyata dair yetkinliği sadece bir konu başlığıdır. Ustalığın gerektirdiği bütün 

hususiyetleri nefsinde mezcetmiştir. Şairdir. Aruzla şiir yazar. Tarihe büyük şair olarak geçmiş şairlerin 

şiirlerine yaptığı nazireler, tahmisler okuyan insanı hangi mısraın kime ait olduğunu şaşırtacak 

derecededir. Gazel, kaside, rubai, muamma, mesnevi gibi aruz şiirinin muhtelif nazım şekillerinin 

hepsinde örnek olacak düzeyde kalem oynatmıştır. Heceyle şiir yazar. Heceyle yazdığı şiirlerinde bu 

çağın Yunus’u denilecek derecede duru bir Türkçe müşahede edilir. Heceyle yazdığı şiirler şiiri 

meyhaneden, şaraptan, kadın güzellemesinden, ilkel mersiyelerin sıkıntılı tekrarından kurtarmıştır. 

Onun şiirleri, şiirin rakı kadehinde boğulmasından kurtarmak için atılmış can simitleridir. 

Fransızcadan, İngilizceden şiir tercümeleri yapar. Batı edebiyatının en ünlü şairlerinden şiirler 

tercüme edecek derecede dile hâkimdir. Lisan onun birincil derdidir. Bilinen bütün lügatlere vakıftır. 

Eğer bir edebiyat ustasının yetkinliğine vakıf olduğu kelime sayısı ölçüt ise onun eline su dökecek hiç 

kimse yoktur. Ahmet Hamdi Tanpınar için eserlerinde kırk bin kelime kullandığı rivayet edilir. Bizim 

ustamızın bu konudaki yetkinliği bundan kat be kat fazladır. Araştırma inceleme deneme alanında 

kaleme aldığı eserler gerek konu gerek konunun derinlemesine işlenişi bakımından müstesnadır. Batı 

edebiyatındaki yetkinliği geçmiş medeniyetimize ait eserlerdeki yetkinliğinden daha geride değildir. 
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Osmanlı Türkçesinden onlarca eseri incelemiş, özellikle dil alanında olanları günümüz insanının 

istifadesine sunmuştur.  

Ahenk dergisi işte bu ustanın çıraklığını yaparak var olmuştur. Bu ustaya çıraklık kabiliyeti ne kadarsa 

o kadardır.  

Peki kim bu adam? İşte meselenin can alıcı noktası burası, çiziktirdiği iki üç satır şeyle şişinip gezen, 

yolda çevireceğiniz her üç kişiden ikisinin yazıp söyleyeceği şeyler yazarak egosunu besleyenlerin 

anlaması mümkün olmayan bir cevabı var bu sorunun. Bizim ustamız hiç kimse olmayı tercih eden 

birisi. Ne adını ne kimliğini ne varlığını eserinin önüne geçirmeden ustalığını yapıyor.  

Ona sonsuz minnet. 

Ona sonsuz saygı.  

Ona çırak olmanın şerefini bize bahşettiği için.  

52. sayımızla yayındayız sayesinde. Sağ olsun. Var olsun.  

Sağlık ve esenlik dileklerimizle 

Editör 
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Bırakmadın 
  
Diyardan diyara sürgün ettin de 
Peşinden gelecek yol bırakmadın 
Vurdun kapıları çıkıp gittin de 
Arkandan sallanan kol bırakmadın 
  
Kasırga gibiydin estin savurdun 
Kaldırıp kaldırıp yerlere vurdun 
Ne nefes aldırdın ne bir an durdun 
Sökmedik kırmadık dal bırakmadın 
  
Sen susan olmasan ben de hep yanan 
Belki de kalmazdım böyle perişan 
Ne bir iz bırakdın ne de bir nişan 
Havaya savurdun kül bırakmadın 
  
Ne mekanın belli ne yerin yurdun 
Ne bildin halimi ne de bir sordun 
Çöl rüzgârı oldun yaktın kavurdun 
Dikene çevirdin gül bırakmadın 
  
Ne seni anladım ne de uyandım 
Kurduğum hayale kendim de kandım 
Söylesem halimi anlarsın sandım 
Önünde dökecek dil bırakmadın 
 
Hayalin peşinde çürüdü ömrüm 
Kurtuluş olur mu acaba ölüm 
Elimi kolumu ettin kötürüm 
Ayakta duracak hâl bırakmadın 
 
Artunç İskender 
 
 

 

 

 

 

Mesnevi’den 
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Usta Bul! Sanat Öğren! Sonra Dükkân Açarsın! 

 

Mademki peygamber değilsin, kalk, koyul yola 
Böylece düştüğün kuyudan çıkarsın bir makama 
 
Padişah değilsin madem tabi ol 
Bir kayığa çık, gemiciye oradan bak 
 
Sanat öğren usta olmadan dükkân açma 
Öğretene hizmet etmekten gocunma 
 

Peygamber değilsin.  

Olamazsın da.  

Peygamberler insanların arasından seçilirler ama insan gibi değildirler. İnsanların arasından 

seçilmelerinin sebebi insanoğluna bilmediğini öğretmek, unuttuğunu hatırlatmak, nasıl olmaları 

gerektiğine dair örnek olmaları içindir. İnsanların içinden seçilmiş olmaları insan gibi olmaları demek 

değildir. Onları ateş yakmaz, su boğmaz, demir kesmez, zamanın ve mekânın ötesine geçebilirler, 

geçmişi ve geleceği bilirler. Onlar olmasaydı ne ateşte demiri eritebilir, ne buğdayı ekip biçebilirdin. 

Peygamberler, bilgiye bizatihi ulaşırlar. O bilgiyi insanlara aktarırlar. Peygamberlerin dışında kalan 

insanların bilgiye bizatihi ulaşacak kabiliyetleri yoktur. Ancak bilvasıta bilgilenebilirler. Bu yüzden saf 

bilgi olan peygamberlerin var oluşları da genel geçer nizamın üstündedir.  

Kendine bir bak, peygamber değilsen nesin?  

Kuyuya atılmış Yusuf gibisin.  

Hayat koyu karanlıklarla kuşatılmış bir kuyu gibi. Nasıl sorusuna yalan yanlış bir sürü cevap 

bulabilirsin. Ama neden sorusunun cevabı karanlığın içinde kayıptır. Kuyudan kurtulmak, Yusuf gibi 

yüksek mevki ve makamlara ulaşmak kabiliyetin var. Bunu bil ve işe koyul. Seni derin kuyuların çaresiz 

karanlığı gibi kuşatmış bilgisizlikten peygamberlerin ışığı kurtarabilir. Onların iyiyi, doğruyu, güzeli 

gösteren meşalesinin peşine düş, yola koyul. Unutma ki dünyada iyi güzel doğru adına ne varsa 

peygamberler öğretmiştir. Onlar olmasaydı bunları bilemezdin. İnsanoğlu kendi başına bunlara 

ulaşamazdı.  

Önünde fazla değil sadece iki tercih hakkı olan bir zavallısın.  

Ya bilgiye ulaşabilecek fıtratını koruyabileceksin. Böylece anayurdunda var olman mümkün olacak. 

Dönüş vizesi alabileceksin.  

Ya da fıtratın bozulacak, yakıta dönüşeceksin.  

Peygamber değilsin, padişah hiç değilsin.  
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Padişah olsaydın kendi varoluşuna fermanın olabilirdi. Var olduğun için yokluğu unuttun. Oysa yoktun 

ve bir ferman ile varlık sahnesine geçtin. O halde buyruk veren değil buyruklara uyan konumunda 

olduğunu unutma. Sakın sana özgürlük türküsü söyleyenlerin nağmeleri güzel gelmesin. O türküler 

kurda kuşa yem olman için söyleniyor. Kulağına gelen seslerin birisi şu; 

“Bana kul ol” 

Diğer fısıltı ise şöyle; 

“Ona kul olma” 

Bu fısıltıya uyman o fısıltının sahibine kul olman olacaktır. Sonuçta kul olmaktan kurtuldum 

zannederken boynuna demirden laleler takılmış bir köleye dönüşeceksin. Gerçek hürriyet bilgiye 

ulaşarak elde edebileceğin bir şeydir. Bilgiye ise bilen birisinin eliyle ulaşabilirsin.  

Bir usta bulmalısın.  

Sadece öğreten değil örnek de olabilen bir usta.  

Ustayı aramak bulmak, bulunca dizinin dibinden ayrılmamak, bildiklerini sana öğretmesi için yanından 

ayrılmamak, yanından ayrılmamak için ona hizmet etmek ve diğer ayrıntılar hep senin işin. Bütün 

bunlar olmadan dükkân açmaya kalkma sakın. Hem kendini hem sana inanıp güvenenleri perişan 

edersin. Özgürlük türküsü söyleyenlere aldırma. İnsan kendi kaderini kendi yaratır diyenlere aldırma. 

Padişah değilsin. Buyruk vermeye değil almaya muhtaçsın.  

Aksi kibrine mağlup olmaktır.  

 
Mademki hür değilsin sana kulluk yaraşır 
Atlas bulamıyorsan hırka giyin o da yakışır 
 
"Dinleyin" emrine kulak ver de sus, konuşma 
Hakkın lisanı değilsin öyleyse dönüş kulağa 
 
Konuştuğun sadece bilmediğin soruyu sormak olsun 
Şahların yanında tavrın aczini ortaya koymak olsun 

 

Kibrinin ilacı üç altın öğüt; 

Tevazu göster 

Dinle 

Aczini bil, böbürlenme 

Güzel ve gösterişli giysiler nefsine hoş gelse de kibrini artırmaktan başka işe yaramaz. Elbisenden 

dolayı sana itibar gösterenin itibarının değeri yoktur. Hırka gibi basit şeyler giyinmeyi tercih edersen 

itibarın eksilmez. Hatta çoğu zaman onlar daha çok yakışır insana. Pahalı ve gösterişli giysiler insanın 

kibrini tutuşturur. Oysa kibir savaşman gereken bir kötü huydur.  
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Kibrini tutuşturan bir başka etken konuşmaktır. Sus ve dinle. Hatta kulak kesil. Kulağa dönüş de öyle 

dinle. Çünkü yüce ferman öyle emrediyor: 

[Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin] (Araf/204) 

Konuştuklarını ölç biç tart bakalım Hakkın lisanından mı yoksa nefsinin emrettiklerinden mi? Susmak 

kibrin en etkili ilacıdır. Sadece soru sormak için konuşmak derecesinde susmayı başar. Çünkü şahın 

yanında böbürlenmek, övünmek, üstünlük taslamak edepsizliktir.  Şahın gazabını çeker. Oysa aczini 

itiraf merhamet ve şefkati celbeder. Her an şahlar şahının huzurunda olduğunu unutma. Susar 

dinlersen, böbürlenmez tevazu gösterirsen kibrini söndürürsün.  

Kibir de kin de şehvetten doğar 
Şehvet en güçlü tarafındır 

 

Kibrinle mücadele edebilmen için biraz da onun nereden doğduğuna, kaynağının ne olduğuna dair 

bilgiye muhtaçsın. Kibir tek başına müstakil bir duygu değildir. Diğer duygular gibi bir diğerinden 

doğar, bir başkasından beslenir ve güçlenir. Kibir şehvetten doğar. Şehveti sözlükler “Hevâ-yı nefsin 

meyli ve arzusu. Bir şeyi fazla istemek, Cinsî istek, Mahbube için olan istek, iştiha.”  Diye tarif eder. 

İştah ve haz insanın hayatını devam ettirmesi için gerekli olan beslenmeyi sağlar. Temel dürtü hayatın 

devamıdır. Onu sağlayan araç bu dürtüye hizmet ettiği müddetçe meşru hatta mecbur ve fakat araç 

olmaktan çıkıp amaca dönüştüğünde memnu ve hatta muzırdır. Arızaların çoğu bu temel ihtiyacın 

türevi olan duygulardan çıkar. İnsan kendi başına duygularının sınırlarını o sınırları korumak için 

gerekli olan kuralları bilip bulamayacağı için peygamberlere muhtaçtır.  

Peygamberler olmadan, peygamberlerin mirasçısı olan ustaların terbiyesini görmeden yaşamak 

karanlık bir kuyunun dibinde kalmak gibidir. Karanlıkta el yordamıyla kendine hoş gelen şeyleri yapıp 

ettiğinde bir taraftan şehvet arpası fazla gelmiş azgın atlar gibi dizgin tanımaz olur. Şehvet bedenini 

aşar duygularını da peşine takıp sürüklemeye başlar. Mevki makam şehveti, hükmetme emretme 

şehveti, konuşma şehveti, beğenilme takdir edilme şehveti, bilinme tanınma şehveti ve diğerleri elde 

edilip her merhalesi geçildiğinde kibir büyür. Kibri şehvet besler, şehveti kibir besler.  

Diğer taraftan, bunlar zamanında bir ustanın terbiyesine teslim edilmezse, yılanın başı küçükken 

ezilmezse her biri birer iptilaya dönüşür. Kısa bir müddet sonra bakarsın ki birçok şeye bağımlı hâle 

gelmişsin. Bağımlı olduğun şeyler sende huy hâline gelmiş, adeta varlık sebebini onlara bağlamış 

olmuşsun.  

 
Kötü huyların vazgeçemediğin iptila hâline gelirse 
Hasım olur kızarsın sana nasihat edene 
 
Faraza eğer toprak yemek alışkanlığın olduysa 
Buna mani olmaya çalışan düşmandır sana 
 
Çünkü putperest putları yüceltir tazim eder 
Putları kırana saldırır onu düşmanı beller 
 

Bağımlı hâle geldiğin şeylerin her biri tatmini olmayan, buraya kadar, artık yeter diyemeyeceğin bir 

gidişin içine sokar seni. Mesela, ne kadar çok yemek yersen o kadar çok acıkırsın. Yemek yedikçe 

hacmin genişler. Hacmin genişledikçe yemek ihtiyacın artar. Bu müptelası olduğun her ne ise günden 
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güne artar, azalmaz. İyi mi kötü mü zararlı mı faydalı mı diye düşünemezsin. Toprak yeme müptelası 

olanlar bile vardır. Böyle bir iptilası olmayan canım toprak da yenir mi, yiyecek başka şey mi kalmadı, 

bu da saçmalık artık diyebilir. Fakat toprak yeme müptelası için durum böyle değildir. O yediği 

toprağın miktarını her gün çoğaltarak toprak yemeyi sürdürür. Bundan vazgeçmesini söyleyenlere, 

zararını anlatmaya çalışanlara, öğüt verenlere kızar. Öfkelenir. Onları bağımlı olduğu şeyden kendisini 

men etmeye çalışanı düşman gibi görür.   

Hani hazreti İbrahim putların bulunduğu mabede girip bir baltayla hepsini parçalamıştı. Putlarının 

parçalandığını görenler bunu kim yaptı diye sorgulamaya, öfkeyle suçluyu arayıp bulmaya 

girişmişlerdi. Oysa putları kıran onların düşmanı değil dostuydu. Onları kendilerini savunmaktan bile 

aciz heykelleri mabut zannetme, putlara tapınma sapkınlığından kurtarmaya çalışıyordu. Yaptığı 

kötülük değil iyilikti. Fakat müptela olanlar iyilikle kötülük mefhumlarını kaybettiğinden kendilerine 

kötülük yapılmış gibi hissetmekteydiler. Kötü ve zararlı alışkanlıklar, haz ve şehvet bağımlılığı bir 

bakıma bağımlı olduğu şeyi putlaştırmak gibidir.  

Şeytan da kibre düşmüş gururlanmıştı 
Âdem'i kendinden daha aşağı sanmıştı 
 
Demişti "benden başka mesut bahtı yüce kim ki?" 
"Benim gibi birisi buna secde eder mi?" 
 
Baş olmak ve büyüklük ruhun zehridir 
Belki kurtulur o ruh ki yokluk panzehiridir 
 
Dağ yılanla dolu olsa bile korkma zehirlemez 
İçinde panzehiri de saklıdır herkesçe bilinmez 
 
 

Büyüklenmek şeytanın mesleğidir. Yukarda bahsi geçen “Mademki padişah değilsin o zaman emre 

uy”  mısraındaki hikmete muhalefet etmişti. Kayıtsız şartsız emre itaat etmesi gerektiğini bildiği halde 

büyüklenme duygusuna mağlup olmuştu. Âdem’i kendinden daha aşağı görmüş bu yüzden niye secde 

edeyim diyerek emre karşı gelmişti.  

Çünkü baş olmak tutkusu, büyüklenme duygusu ruhun zehridir. Bunlarla zehirlenen ruhtan yüzlerce 

kötülük çıkar. Bu zehre panzehir yukarda geçen aczi itiraftır.  Hiçlik duygusudur. Eskilerin “mahviyet” 

tabiri ile ifade ettikleri duygu durumu ve davranış biçimidir.  

Her zehirle beraber o zehre çare olacak panzehir bulunduğunu unutma. Yılan zehrine panzehir yine o 

zehirden elde edilir. İnsanın içindeki kötülükler kadar iyilikler olması her kötülüğün bir zehir her 

iyiliğin bir panzehir hükmünde olduğunu işaret etmektedir. Mesele kötülükleri yok etmek değil o 

kötülüklerin etkisini yok etmektir. Bu yüzden zehirlere karşı panzehirlere sahip olmaya çalışmak asıl 

gaye olmalıdır. İşte karanlık bir kuyudan çıkışın çaresi olan bilgi meşalesini taşıyan ustalara bu yüzden 

muhtaçsın. Onlar müstesna insanlardır. Dağ gibidirler, içlerinde taşıdıkları yılanları zarar vermeyecek 

şekilde panzehir de saklayan dağlara benzerler.  

 
Büyüklük hastalığı beyninle olursa arkadaş 
Onu bertaraf eden kadim düşmanın olur 
 
Eğer mizacına ters olursa bir kişi 
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Sende kin ve öfke doğurur onun her işi 
 
"Her isteği mizacımın tersine" dersin 
Seni değiştirip kendine benzettiğini zannedersin 
 
 
Kötü huy içine yerleşmiş olmasaydı 
Zıddına asla içinde öfke doğmazdı 
 
Kötü huyu içinde yer tutmamış adamı 
Mizacının aksi olan şey kızdırmaz 

 

Başka yerlerde bahsi geçtiği üzere akıl nefsin emrine girerse insan artık doğruyu yanlış yanlışı doğru 

gibi görmeye başlar. Öyle ki bu vahim durumdan kendini kurtarmaya çalışanı, o kötülüğü bertaraf 

etmek üzere kendine yardım etmeye çalışanı kadim düşmanı zanneder. Bunların en tehlikesi büyüklük 

hastalığıdır. Bu hastalık kendine yardım etme konumunda olanı, muhtaç olduğu ustayı da 

küçümsemesine sebep teşkil eder. Oysa ustadan istifade edebilmenin ilk şartı ona saygı duymaktır. 

Kibir kendi dışında birine saygı duymaya engeldir. Zaten kibir bizatihi saygısızlıktır.  

Zamanında tedavi edilmemiş her hastalık gibi bu da ileri merhalede mizaca dönüşür. Huy olur. 

Karakter olur. Kendine benzemeyeni kendi gibi hasta olmayanı düşman görür. Ona kin ve öfke 

duymaya başlar. “Her şeyi ters bana” der sözgelimi. Veya “beni değiştirmek, kendine benzetmek 

istiyor”  savını sürer ileri. Değişmen gerekiyorsa, bu hastalıktan kurtulman gerekiyorsa ne mahzuru 

var, denmesi de öfkesine mani olmaz. Böylece bir ustadan sanat öğrenmek imkânını kendi eliyle yok 

etmiş olur. Sebep, kötü huyun içine yerleşmiş mizaç haline gelmiş olmasıdır.  

 
Kötü huylar yerleşmeden içine yaltaklanır 
Sonra kalbine gider orayı mesken tutar 
 
İşin başında kötü huy yerleşmiş değildir 
Şehvet karıncası alışkanlıkla yılana dönüşür 
 
Bu şehvet yılanını öldür de kurtul 
Yoksa onu ejderha olarak görürsün 
 
Lakin herkes yılanını karınca hayal eder 
Onu bir gönül ehlinden sorarsan eğer 
 
Bakır altın olmadan bakır olduğunu bilmez, der 
Gönlü zaten fakir olan müflisliği nerden anlasın 
 

Huy, karakter, mizaç haline gelmiş kötülükler, kibir de dâhildir buna, işin başında küçüktür. Zararı 

zannedildiği kadar büyük tehlikesi insanı mahvedecek derecede değildir. Sana hoş gelir, sevimli gelir, 

hatta çoğu zaman o kötülüğü yapmak için akıl bir geçerli sebep uydurur, bir mazeret üretir. Akıl o 

kötülüğe hizmet etmekte, kötülük aklı kullanarak insana yaltaklanmaktadır. Söz gelimi “mütekebbire 

kibir sadakadır” der insan. İşin vahameti o kötülüğün insanın içine girmesinden sonra başlar. İçerde o 

küçük şey büyüyüp güçlenmeye başlar. Her tekrar onun gücüne bir kat daha güç katar. Tekrarlar 

çoğaldığında mesele alışkanlık merhalesine geçmiştir artık. Alışkanlıklar o kötülüğün insana 
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hükmetmesidir. Başlangıçta karınca kadar küçük ve ehemmiyetsiz kötülük kısa zamanda bir yılana 

dönüşür.  

Sana düşen vakit geçirmeden o yılanı öldürmektir. O yılanı öldürmeden ondan kurtuluş yoktur. Her 

muzır katli vacip olandır çünkü. Ne çare herkes kendi yılanını karınca zanneder. Nefsin emrine girmiş 

akıl bir sürü makul ve mantıklı sebep sayar. Dünyada bu kadar büyük kötülükler varken benim 

yaptığım ne ki, hiç değilse ben insanlara zulmetmiyorum gibisinden kendini temize çıkaracak, yılanını 

karınca gibi gösterecek deliller bulur gösterir. Oysa yılan her gün büyümektedir. Kısa bir müddet 

sonra öldürülmesi mümkün olmayan bir ejderhaya dönüşecektir.  

İşte işin bu kısmında da bir ustaya muhtaçsın. Karınca mı yılan mı ejderha mı içindeki kötülüğün ne 

olduğuna sen karar verme. Bir gönül ehline bir ustaya sor. O söylesin sana ne olduğunu. Kendini altın 

zanneden bakır gibi olma. O bakırın altın olmadığını ona ancak altından yapılmış bir iksir anlatabilir. 

Bu kimya yoksa bakır kendini altın zannetmeye, içinde ejderha besleyen küçücük bir karınca taşıdığını 

iddia etmeye devam edecektir. Günahını küçük görmek rahmetin büyüklüğüne aldanmak olacağından 

büyük günahtır çünkü.  

İyilikten habersiz olmak fakir olmaktır. Zenginliğin ne olduğunu bilmeyen bir fakir iflas etmenin de ne 

demek olduğunu bilemez. İyilikte altın gibi değerli olmanın, usta olmanın, bilgiyle arınmış olmanın ne 

ve nice olduğunu bilmeyen de tıpkı böyledir. Günahını küçük bir şey olduğu, nasıl olsa affedilebilir 

olduğu yanılgısıyla içinde ejderhalar besler durur.  

 
Bakır gibi altına dönüştürecek kimyaya hizmet et 
Ey gönül, sevgilinin cevrini çekmeye devam et 
 
O sevgili kim? Kimdir o gönül ehli? 
Gece ve gündüz gibi cihanın derdini çeken değil mi? 
 
Allah'ın has kullarının ayıbını söyleme 
Padişahı hırsızlıkla itham eyleme 

 

Bakır altına dönüşmez, simyacılar çok uğraştılar bunun yolunu bulamadılar. Ama bakırlaşmış bir insan 

ustasının eline düşerse aslına rücu ederek altına dönüşebilir. Ustayı bul. Bunu sağlayacak kimyanın 

çırağı ol. Ona hizmet et.  

Ustalar gönüllerin fatihidir. İşi gücü gece gündüz cihanın derdini çekenlerdir. Allah’ın has kullarıdır. 

Onları yargılamak, onlara dair fikir beyan etmek, onları değerlendirmek, hatalarını bulup çıkarmak, 

ayıplarını söylemek sana düşmez. Sana bunu yaptıran içinde büyütüp beslediğin, iptila haline 

getirdiğin, karınca iken yılana, yılan iken ejderhaya dönüştürdüğün kibir hastalığındır. Mülk padişahın 

iken senin padişahı hırsızlıkla itham etmek gibi bir abesin içine düşmene benzeyen bu durumdan 

kurtulmak için de bir ustaya muhtaçsın. Sakın unutma! 

 

Mehmet Sait Karaçorlu 



 

 
14 

 

14 

 

Seyyah ve Meddah – II 

Yazar 

 

17. Yüzyıldan bu güne 400 yıl sesini 

duyurabilme başarısını gösteren bu büyük 

yazar hakkında bildiklerimizin önemli bir kısmı 

gene kendi ifadelerine dayanır. Bu durum, 

önce “birinci elden doğru bilgi” izlenimi verse 

de yazarın “meddah” özelliği göz önüne 

alındığında bazı şüphelerin uyanmasına yol açar.  

Öncelikle “veli” kelimesinin çoğul hali olan “evliya” kelimesinin özel isim olarak kullanılması 

pek de sık rastlanan bir durum değil. Bazı uzman araştırmacılar “Çelebi” kelimesini o 

zamanlar var olmayan “soyadı” gibi anlayıp “Çelebi ailesi Kütahya’dan İstanbul’a göç 

etmişti” gibi cümleler kurması da keza bu isim meselesini netleştirmeye yetmiyor. 

Araştırmalarını hataları ve tutarsızlıkları bulma üzerine temellendirenlere veya “biraz 

abartmışsa ne olmuş; bunlar okuyucunun ilgisini çekmek içindir” diyenlere taraf olmak 

kadar bunlar arasında bir orta yol bulmaya çalışmak da gerçeklere ulaşmaya yetmez. 

Çünkü Çelebi’nin anlattıklarını ne onaylamak ne de reddetmek için yeterli bilgi bulmak artık 

mümkün değil. 

Meselâ kendi yaptığı kanatlarla İstanbul boğazını uçarak geçen Hazerfen Ahmet Çelebi için 

de, barut roketiyle uçan Lagari Hasan Çelebi için de tek kaynak Çelebinin Seyahatnamesi 

olduğu halde çoğu kimse bunları tarihi gerçekler olarak bilir.  

Hayat hikâyesine şöyle bir göz atmak istersek: 

25 Mart 1611’de İstanbul’da Unkapanı’nda doğdu. Babası, saray kuyumcubaşısı Derviş 

Mehmed Ağa, annesi, Melek Ahmed Paşa, Defterdarzâde Mehmed ve İpşir Mustafa Paşa 

gibi önemli devlet büyükleriyle ile akrabalığı olan Abaza asıllı bir saray mensubudur. Çelebi, 

Dünyaya geldiğinde evlerinde yetmiş kadar ulema ve meşayih bulunduğundan bahsetse de 

bunların bu evin sürekli sakinleri değil de zaman zaman misafireten gelip giden kişiler 

olduğu akla daha yakın görünüyor. 

Çelebi, babası Derviş Mehmed Ağanın Kıbrıs fethine katıldığını, Kâbe’nin oluklarını bizzat 

imal ederek surre emânetiyle Hicaz’a götürdüğünü. Sultan Ahmed Camii’nin kapı ve 

pencere tezyinatı işlerinde çalıştığını, böylece I. Ahmed’in takdirini kazanarak musâhib-i 

şehriyârîliğe kadar yükseldiğini de kaydeder. Anne ve babasının saray mensupları oluşunun 

Çelebinin hem eğitiminde hem de aldığı görevler ve hatta katıldığı seyahatlerde olumlu 

katkıları olduğu anlaşılmaktadır. 

Germiyan oğulları soyundan geldiğini belirten Çelebi, soyağacını Fetih kahramanları ve 

tarihe geçmiş başka ünlüler yoluyla Hoca Ahmet Yesevi’ye kadar götürse de bu ifadelerin 

tarih ve zaman bakımından tutarlı olduğu söylenemez. 

Saray çocuğu olmanın ona iyi bir eğitim sağladığı anlaşılıyor. Yedi yıl kadar Şeyhülislâm 

Hâmid Efendi Medresesi’ne devam ederken bir yandan da hocası Evliya Mehmed Efendi’den 

de hıfza çalışıp hafız olmuştur. Zaman zaman 24 saat sürekli Kur’an okunan mahallerde 

bulunarak bu önemli hizmete katkı sağlamış olup Kur’an-ı Kerimi ezberden 6 saatte 

hatmettiğini de bildirmektedir. Hat sanatını babasından öğrendi. Medrese eğitiminden 
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sonra o da saraya intisap ederek Enderun’da tahsilini sürdürdü. Mûsiki eğitimi de aldı. 

Saraydaki eğitimi meyanında; hat, nahiv ve tecvid gibi dersler okudu. Nihayet dört yıllık 

Enderun eğitiminden sipahi olarak mezun oldu. 

 

Bütün bu eğitimler ile babasının sohbetlerinden, orada dinlediği seyahat maceralarından 

almış olduğu anlaşılan seyahat merakı ve kendisinde doğuştan var olan “tatlı dilli, hoş 

sohbet” veya “ağzı laf yapma” özelliğiyle birleşince padişah huzuruna kadar uzayan bir iyi 
bir sohbet arkadaşı, giderek iyi bir “nedim” olma yollarını açmış olmalıdır.  

Ama o çok seyahat etmesinin sebebini 19 yaşındayken (19 Ağustos 1630) gördüğü bir 

rüyaya bağlıyor: 

 

 

Ammâ bu müsevveddâtımıza (karalamalarımıza) şürû‘ etdüğimiz (başladığımız) 

mahalde hidmet-i şerîfiyle (şerefli hizmetiyle) şerefyâb olduğumuz (şereflendiğimiz) 

pâdişâh-ı Cem-cenâb fâtih-i Bağdâd-ı behişt-âbâd (Cennet gibi Bağdat’ın fatihi) 

Sultân Murâd Hân-ı Gâzî tâbe serâhu garîk-i rahmet ola (Gazi Sultan Murat Han ki 

toprağı temiz (kendisi) rahmete gark ola); anların zamân-ı saltanatlarında 

(saltanatları zamanında) hicret-i nebeviyye'nin (Hz Peygamber S.A.S’in hicretinin) 

sene 1041 târîhinde piyâdece (yaya olarak) Belde-i Tayyibe (temiz belde) ya‘nî 

Mahmiyye-i Kostantıniyye (korumalı İstanbul) etrâflarında olan kurâ (köyle) ve 

kasabâtları ve niçe bin hadîka ) bahçe) ve gül [ü] gülistânlı bâğ-ı İremleri (İrem 

Bağlarını)  seyr [ü] temâşâ ederek (seyrederek) hâtıra seyâhat-ı kübrâ (büyük 
yolculuk) ârzûları hutûr edüp hatırlanıp), 

( C:1, S:27 ) 

Görüldüğü gibi meramını kısa cümlelerle anlatma, uzun cümlelerden sakınma gibi 

endişeleri yok yazarımızın. Ayrıca “hidmet-i şerîfiyle şerefyâb olduğumuz” gibi, “seyr-ü 

temaşa” gibi benzer kelimeleri beraber kullanarak okuyucuyu sıkma endişesinden de uzak. 

Şimdi bize yabancı gelen bütün bu meseleleri zamanının üslup özellikleri olarak 
değerlendirmek durumundayız. 

 



 

 
16 

 

16 

 

 

 

 

 

Âyâ (acaba) peder ve mâder (baba ve anne) ve üstâd ve bürâder (hoca ve birader) 

kahırlarından nice (nasıl) halâs olup (kurtulup cihân-geşt olurum (dünyayı 

dolaşırım) ?" deyü (diye) her an Cenâb-ı Bârî'den dünyâda sıhhat-i beden, seyâhat-

i tâm, âhir (son) nefesde îmân ricâsında idim. Ve dâ’imâ dervîş-i dil-rîşân (gönlü  

yaralı dervişler) ile hüsn-i ülfet (güzel dostluklar) edüp şeref-i sohbetleriyle 

müşerref olup, ekâlîm-i seb‘anın (yedi iklim) ve çâr-kûşe (dört köşesi) rû-yı zemînin 

(yeryüzünün) evsâfın (özelliklerini) istimâ‘ etdükde (işittikçe) cân [u] gönülden 

seyâhate tâlib (istekli) [ü] râğıb (ve arzulu) olup, "Âyâ (acaba) âlemi temâşâ edüp 

(seyredip) Arz-ı Mukaddese'ye (kutsal topraklara) ve Mısır ve Şâm'a ve Mekke ve 

Medîne'ye varup ol Mefhar-i Mevcûdât (bütün varlıkların kendisiyle iftihar ettiği) 

(Rasullah S.A.S.) hazretleri'nin Ravza-i Mutahharası'na (Kabr-i Şerifiyle mimberin 

arasındaki saha’nın toprağına) yüz sürmek müyesser (kolaylıkla mümkün) ola mı ? 
(olur mu) ? " deyü (diye) zâr [ü] giryân (ağlayıp inler) ve serserî ve nâlân olurdum. 

( C:1, S:28 ) 

Bu duygu ve düşünceler içinde hayat devam etmekteyken bir gün ( H: 10 Muharrem 1040 

= M: 19.08.1630 günü ) evinde uyku ile uyanıklık arası bir haldeyken Yemiş iskelesi 

yakınındaki Ahi Çelebi Camiinde olduğunu fark eder.  Birden kapı açılır ve cami silahlı ama 

nur yüzlü askerlerden oluşan bir cemaatle dolar. Sabah namazının sünnetini kılıp salâvat-ı 

şerife ile meşgul olmaya başlarlar. Evliya Çelebi ise minber dibinde oturmuş, bu nurlu 

cemaati hayran hayran seyretmektedir. Nihayet hemen yanı başında oturan kişiye kim 

olduğunu sorar. O zat "Aşere-i Mübeşşere'den (hayatta iken Cennetle müjdelenen ashab-ı 

güzinden) kemankeşlerin (okçuların) piri Ebî Vakkas oğlu Sa'd'ım"  deyince elini öpüp, "ya 

Sultanım,  bu sağ tarafta nura gark olmuş güzel kalabalık kimlerdir?"  diye sorar; o da 

açıklar: 
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Anlar (onlar) cümle ervâh-ı enbiyâdır (bütün peygamberlerin ruhlarıdır). Ve gerü 

(geri) safda cümle ervâh-ı evliyâ ve asfıyâdır (veliler ve azizler). Ve bunlar ervâh-ı 

Sahâbe-i kirâm ve Muhâcirîn, Ensâr ve Erbâb-ı Soffa ve şehîdân-ı deşt-i Kerbelâ 

(Kerbelâ çölünün şehitleri) ve asdıkâ (sadıklar) dır. 

Ve bu mihrâbın sağındaki(ler) Hazret-i Ebûbekir ve Hazret-i Ömer; mihrâbın 

solundaki(ler) Hazret-i Osmân ve Hazret-i Alî'dir. Ve mihrâb önündeki külâhlıca 

âdem (adam) Hazret-i {Risâlet'in} dünyâ ve âhiret karındaşı Hazret-i Veysel 

Karanî'dir. Ve câmi‘in solunda dîvâr dibinde siyâh çerde (kara yağız)  âdem (adam) 

senin pîrin Hazret-i {Risâlet'in} müezzini Bilâl-i Habeşî'dir. 

Ve bu ayak üzre cemâ‘ati saf saf bozan ve düzen kasîrü'l-kâme (kısa boylu) âdem 

(adam) Amr-i Ayyâr Zamîrî'dir. İşte bu alem (sancak) ile gelen asker(ler) ki kızıl 

kanlı esbâba müstağrak olmuşlar Hazret-i Hamza-i bâ-safâ ve cemî‘i ervâh-ı şühedâ 

(şehitlerin ruhları) dır" 

( C:1, S:28-29 ) 

... 

Bunları doya doya seyredip taze can buldum. Mihrapta ise Kâinatın Efendisi 
Peygamber Efendimiz Aleyhisselâtü vesselam oturmakta idi.  

... 
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Hulasa-i meram (kısacası) Sa'd-ı Vakkas talimiyle eda-yı hizmeti tamam edip 

Hazreti Risalet savt-ı muhrik (yakıcı sesle) ile uzzal makamında bir Yâsin-i Şerif ve 

üç sûre-i İzâ-câe ve sûre-i muvazeheteyni bi't-tamam tilâvet edip Bilâl "Fâtiha" 

deyip Hazret mihrapta ayağ üzre dururken hemân Sa'd-ı Vakkas hazretleri 
destimden (elimden) yapışıp huzur-u hazrete götürüp: 

-"Âşık-ı sâdıkın ve ümmet-i müştakın Evliya kulun şefaatin rice eder" deyip Hazret'e 

götürüp "mübarek dest-i şeriflerin bûs eyle (öp)" deyince bükâ-alûd olup mübarek 

dest-i şerifine küstahane leb (dudak) (v)urup mehabetinden 

-"Şefaat yâ Rasulullah" diyecek mahalde (yerde) 

-Seyahat yâ Rasullullah" demişim. Heman Hazret tebessüm edüp 

-"Şefaati ve seyahati ve ziyareti ve Allahümme yessir bis-sıhhati ves-selâme" deyüp 

"Fatiha" dediler. Cümle sahabe-i kiram "Fatiha" tilavet edüp (okuyup) cümle huzzar-

ı meclisîn (orada bulunanların) dest-i şerifini bûs ederdim (ellerini öperdim). Ve her 
birinin hayır duasını alıp giderdim.  

( C:1, S:30-31 ) 
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Kiminin dest-i şerifi (mübarek eli) misk gibi, kimi amber, kimi sümbül, ve kimi ve 

kimi reyhan ve kimi zaymuran ve kimi benefşe (menekşe) ve kimi karanfil gibi 

kokardı. Ammâ bizzat râyiha-i Hazret-i Resul zaferan-ı verd-i handan gibi kokardı. 

Ve mübarek sağ elin(i) bûs ettiğimde (öptüğümde) pembe misal kemiksiz bir dest-

işerif idi. Ammâ sâir enbiyanın dest-i şerifleri ayva rayihası kokardı. Hazret-i 

Ebûbekir es-Sıddik'in dest-i şerifleri kavun gibi şemm olunurdu (kokardı). Hazret-i 

Ömer'inki rayiha-til amber gibi idi. Hazret-i Osman'ın benefşe (menekşe)gibi 

rayihası (kokusu) vardı. Hazret-i Âli'ninki râyiha-i yasemen idi. İmam Hasan karanfil 

gibi, Hazret-i Hüseyin verd-i ebyaz gibi kokardı. Rıdvan-allahu tealâ aleyhim 
ecmain.  

( C:1, S: 31-2 ) 

 



 

 
20 

 

20 

Bu hâl üzre cemi'i huzzar-ı meclisinin (hazır bulunanların) dest-i şeriflerin(i) bûs 

edüp yine Hazret-i Risalet bir "Fatiha" deyip cümle ashab-ı güzin savt-ı âla (yüksek 
sesle) seb-ül mesaniyi tilavet edüp heman hazret-i Risalet-penah mihraptan  

"Esselamu aleyküm eyâ ihvan"  

deyüp câmi'den taşra (dışarıya) revan olunca (yürüyünce) cümle Sahabe-i kiram 
hakîre (bana) gûna-gûn hayır dua ettiler ve câmi'den çıkıp gittiler.  

( C:1, S: 31-3 ) 

 

Hemân Sa'd-ı Vakkas belinden sadağın (ok kabını) çıkarıp hakîrin (benim) beline 
kuşatıp tekbir edüp: 

- Yürü, sehm-ü kavs ile gazâ eyle ve Allah'ın hıfz-u emanında ol ve müjde olsun 

sana bu mecliste ne ervah (ruhlar) ile görüşüp dest-i şeriflerin bûs ettinse (öptünse) 

cümlesini ziyaret etmek müyesser olup seyyah-ı âlem ve ferîd-i âdem olursun. 

Ammâ geşt-ü güzar ettiğin memâlik-i mahruseleri ve kılâ-i büldanları ve âsar-ı acîbe 

ve garîbeleri ve her diyarın memdûhât, sanâyî-ât, me'kûlat (yiyecek) ve meşrûbâtını 

(içeceklerini) arz-ı beledî (şehirlerin genişliğini) ve tûl-i neharların (nehirlerin 

uzunluklarını) tahrir edip (yazıp) bir âsar-ı garibe (görülmemiş bir eser) eyle. Ve 

benim silahımla amel edip dünya ve âhiret oğlum ol. Tarik-i Hakk'ı elden bırakma 

(Allah yolundan ayrılma), gıll-u gışdan (lüzumsuz işlerden ve sözlerden) berî (uzak) 

ol. Nan u nemek (tuz ekmek) hakkını gözle, yâr-ı sadık ol, yaramazlara yâr olma, 

eyilerden ey(i)lik öğren." deyu v'az u bendler edüp ve alnım bûs edüp (öpüp) Âhi 
Çelebi câmiinden taşra (dışarı) çıkıp gittiler.  

( C:1, S: 31-4 ) 
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Hâkir (ben) mebhût (şaşırmış) olup hâb-ı rahattan (rahat uykudan) bîdâr olup 

(uyanıp); 

-"Ayâ (acaba) bu benim vak'am mıdır, yoksa vâki-i halim midir, yoksa rüya-yı 

saliham mıdır?" deyu gûna gûn tefekkür ile inşirah-ı sadr ve zevk-i derûna nâil 
oldum.  

... 

Sabah olup uyanınca bir abdest alıp bu rüyamı tabir ettirmek üzere Kasımpaşa’da 
İbrahim Efendi Hazretlerine gittim. Bu zat bana: 

“Sen büyük bir seyyah olacaksın!” 

buyurdu. Ben de bundan sonra seyahata çıkıp gördüklerimi yazmaya başladım. 

 

M. Cahid Hocaoğlu 
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Ne Olur  
 
Gönderenin adıyla kâinatı saran nur 
Senin ismin de dâim o isimle okunur 
Sensiz güneşler doğmaz sensiz denizler kurur 
 Sen zindanlara umut sen kuraklığa yağmur 
        Azad et bu mahkûmu yeşertiver ne olur 
 
Kervan yürüdü gitti ben kalakaldım burda 
Düşman ateşi durmaz gedikler açar surda 
Yem etme ne olursun beni kuşa ve kurda 
 Ben de sendenim işte damganı bana da vur 
 Beni de kervanına al katıver ne olur 
 
Ayak izini bulsam sürebilsem yüzümü  
Sevda karanlığında açabilsem gözümü 
Bu Yusufun sabrı mı Züleyhanın sözü mü 
 Böyle çâresiz seven hem suçlu hem de mağrur  
 Affet bu biçareyi affediver ne olur 
 
Senin şefaatin hak senin her duan makbul 
Sen padişah sen sultan bense kapında bir kul 
Yüzü kara eli boş hor ve sefil hem yoksul 
 Her emrin baş üstüne yeter ki lûtfet buyur 
 Sonsuz cömertliğinle donatıver ne olur 
 
Sensin yarama ilâç sensin derdime derman 
Bense seni sevenim senden şefaat uman 
Günahkâr ümmetine merhametin bir umman 
 Bu boynu bükük sâil gelmiş kapında durur 
 Buna da bir katrecik lûtfediver ne olur 
 
Hasretin yüreğime mızraklar gibi vurur 
Bir onulmaz yara da şu doymaz nefsime vur 
Ziyade debelendim her yanım balçık çamur 
 O merhamet deryana kulağımdan tut savur 
 Kirimi ve pasımı akıtıver ne olur 
 
Sen ilmin ülkesisin ben cehlin kuyusunda 
Sen ebeden hayatta ben mezar uykusunda 
Çöreklenmiş kalmışım gafletin büyüsünde 
 Böyle kara cahili elbet âlim okutur 
 Bana da hakikati okutuver ne olur 
 
Azad et bu mahkûmu yeşertiver ne olur 
Beni de kervanına al katıver ne olur 
Affet bu biçareyi affediver ne olur 
 Bu kuluna şefaat lûtfediver ne olur 
 Beni de ümmetliğe kabul buyur ne olur 
 
Behlül Nuri Demircan 
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Edebiyat ve Edeb 
 
Galesiz: Gene dünyanın hazırlığını yapmış gibi 
görünüyorsun, Dertli 
Dertli: Evet hocam, çünkü gene mesele derin 
G: Neymiş bakalım ? 
D: "Edebiyat" ile "edep" arasındaki bağı bir türlü 
netleştiremedim hocam 
G: Var mı ki öyle bir bağ ? 
D: Yok mu yani ? 
G: "Yok" demedim  
D: Ama varlığına şüphe ile bakıyorsun, öyle mi ? 
G: Öyle de değil 
D: Nasıl peki ? 
G: Şimdi sen edebiyat ile edep arasındaki bağ'ı 
aramıyor musun ? 
D: Evet 
G: Ama "net" bir bağ bulamıyorsun; öyle değil mi ? 
D: Evet, sıkıntı burda işte 
G: Bence değil 
D: Ne değil ? 
G: Sıkıntı burda değil 
D: Ya nerde peki ? 
G: Niteliğini göremediğimiz, bulamadığımız bir 
"olgu" yu var kabul ederek netleştirmeye 
çalışıyoruz 
D: Bunda bir mahzur mu var hocam ? 
G: Sence yok mu ? 
D: Sence var mı ? 
G: Evet var ? 
D: Nasıl bir mahzur var, sayın hocam ? 
G: Bu bir fasit daire, yani kısır döngü değil mi sayın 
Dertli ? 
D: Düz mantıkla öyle görünüyor olabilir hocam 
G: Eğri mantıkla nasıl görünüyor peki ? 
D: Benim mantığımda bir eğrilik yok ama, gene de 
bir orta yol bulabilirim gibime geliyor 
G: Hadi bakalım 
D: "Var olduğu bilinen bir bağı netleştirmeye 
çalışmak" değil de, "bir bağ olup olmadığını 
anlamaya çalışmak" desek olur mu meseleye ? 
G: Sanırım olur Dertli; hadi başla bakalım 
D: Neye başlayayım hocam ? 
G: "Bir bağ var" görüşünün dayanağını ortaya 
koymaya, meselâ  
D: Bu dayanak çok açık ve net değil mi ? 
G: Nasıl yani ? 
D: "Edebiyat" kelimesinin başı "edep" değil mi ? 
G: Evet, öyle ? 

D: Sonu da "at/yat" çoğul ekiyle bittiğine göre 
"Edebiyat", "edepler" demek olmuyor mu? 
G: Bu bir kural mıdır ? 
D: Nasıl bir kural ? 
G: "Bir kelimenin baş tarafı başka bir kelime ise ikisi 
aynı köke bağlıdır ve aralarında mutlaka bir anlam 
beraberliği vardır" gibi bir kural. 
D: Öyle değil midir ? Hatta kelimelerden birinin 
örneğimizdeki gibi mustakil bir kelime olması da, 
diğerinin baş tarafından olması da şart değildir ... 
gibime geliyor 
G: Misallendirelim öyleyse 
D: "Çizme, çizmeci, çizmecilik"; "kara, karanlık" ... 
G: "Sarı, sarılmak"; "darı, darılmak" için ne dersin ?  
D: ... 
G: N'oldu ? Kural'ı iptal mi ettin ? 
D: Yok hocam; biraz düşünmek istedim sadece 
G: Eee, netice ? 
D: "Kökdeş" kelimeler arasındaki anlam beraberliği, 
kelimelerin zamanla anlam kaymasına uğraması 
sebebiyle zayıflamış, hatta kaybolmuş olabilir 
G: veya ... 
D: Kuralların istisnaları olabilir 
G: "Kural" tezinden vazgeçmiyorsun yani ? 
D: Kural değilse ne olabilir ki ? 
G: Genelleme olamaz mı ? 
D: Diyelim olabilir; bu bizi nereye getirir ki hocam ? 
G: Edebiyatla edebin arasındaki bağın bu 
genellemeye mutabık olmayabileceğine 
D: Peki, burdan nereye gidebiliriz sayın hocam 
G: Senin pek de hoşlanmayacağın bir yere sayın 
Dertli 
D: Yani ? 
G: Yani işe en baştan başlama noktasına; yani "ne" 
yi değil "var mı" yı aramaya 
D: Bana uyar; buyurun hocam 
G: Niye ben ? 
D: Kararlaştırılan yöntemi öneren olduğun için 
G: Öneren ben'im ama araştıran da sensin 
D: Yani bulduklarımı mı ortaya mı dökmeliyim ? 
G: Değil mi yani ? 
D: Peki, başlayalım bakalım 
G: ... 
D: Hocam "edeb" kelimesi ... 
G: Dur ! 
D: Durdum hocam, ne vardı ? 
G: Önce sen bu meseleye niye taktın, söyle bakalım 
D: "Takma" nın "niye" si mi olur hocam; taktıysam 
takmışımdır, ne önemi olabilir ki ? 
G: Şu önemi olabilir ki: sen bu konuya birine bir şey 
isbatlamak için girmişsin gibime geliyor 
D: Öyleyse bile bir mahzuru mu var ? 
G: Ne bileyim, meselâ bu "isbat" keyfiyeti bir 
önyargı üzerine kurulmuş olabilir mesela 
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D: ... 
G: Niye durgunlaştın gene ? 
D: "önyargı" var mı diye kendimi yokluyorum 
hocam 
G: Demek ki "isbat" ayağı doğru.  
D: Doğrudur hocam. "Edebiyat edebden gelir, 
demek ki her edip edepli olmak zorundadır" gibi bir 
cümle kurunca adamın biri "hayır, edebiyatın 
edeple bir münasebeti yoktur" gibi bir laf etti de... 
G: Muhakkak ya edebiyat ya da Türkçe hocasıdır ! 
D: Hocam, senden de bir şey saklanmıyor ! 
Konunun aslına dönsek nasıl olur ? 
G: Tamam Dertli, dertlenme gene; buyur 
D: Nerde kalmıştık ? 
G: Sen tam araştırma sonuçlarını söyliyecektin ki ... 
D: Tamam, "dur" dediydin 
G: Evet, şimdi dinliyorum 
D: Hocam "edeb" kelimesi "Bir toplumda örf, âdet 
ve kural halini almış iyi tutum ve davranışlar veya 
bunları kazandıran bilgi anlamında kullanılan terim" 
diye tarif edilmiş 
G: Güzel 
D: Etimolojisi ise çatallı 
G: "Çatal" ? 
D: Yani farklı görüşler, daha doğrusu iki farklı görüş 
var. 
G: Ne gibi ? 
D: Birincisi “Ziyafete davet etmek” anlamındaki 
"edb" kökünden geldiği, ikincisi ise “zarif ve edepli 
olmak” anlamındaki "edeb" masdarından geldiği 
şekline 
G: Bir seçim yok mu ? 
D: Seçim değil de birleştirme var 
G: Nasıl yani ? 
D: Sözlüklerdeki başlıca mânaları “davet, iyi tutum, 
incelik ve kibarlık, hayranlık ve takdir” şeklinde 
gösterilir deniyor 
G: Bu kadar mı ? 
D: Hayır. Tasavvufdaki mânası biraz daha net: Alıntı 
özeti şöyle: Terim olarak “Esas, kural, âyin, hüküm, 
şart, ahlâk, saygı, terbiye ve nezaket” gibi 
anlamlara geliyor. Edep terimi üzerinde tasavvufun 
doğuş döneminden itibaren önemle durulmuş, 
tanımları, yorumları ve tasnifleri yapılmış. İlk 
sûfîlerden İbn Atâ edebi “hep güzel şeylerle birlikte 
olma”, Abdullah b. Mübârek “kendini tanıma” 
şeklinde tarif etmişler. Ebû Hafs el-Haddâd 
tasavvufu tanımlarken onun edepten ibaret 
olduğunu söylemiş. Sûfîler edebin tanımından çok 
gayesi, faydası ve çeşitleri üzerinde durmuşlar. Ebû 
Ali ed-Dekkāk’a göre insan ibadetiyle cennete girer, 
ibadetteki edebiyle de Allah’a erer. Zünnûn el-
Mısrî, edep gözetmeyen bir müridin bu yolda 
mesafe alsa bile başlangıç noktasına döneceği 
görüşünde. Sehl b. Abdullah da Allah’a ihlâsla 

ibadet etmek için nefsin edeple kahredilmesi 
gerektiğini belirtir  
G: Tek kelimeye indirgeyebilir miyiz ? 
D: Sanırım indirgeyemiyoruz hocam. Meselâ "her 
edip edepli olmak sorundadır" derken "utanma" ya 
indirgemiş gibi olduk. Yani "her edip utanılacak bir 
şey yazmadığından emin olmalıdır" gibi.  
G: Dediğin gibi, asıl mesele kelimeye biribiriyle 
bağlantılı olsa da aslında aynı olmayan mânaların 
yüklenmiş olmasında. 
D: Evet hocam. Hani olur ya bir kelimeyi taraflar 
farklı mânalarda anlar veya öyle kasteder, ama aynı 
kelimeden daha doğrusu aynı mânadan 
bahsediyormuş gibi kıyasıya vuruşurlar 
G: Evet, "tartışma" denilen illetin temel 
mekanizmalarından biri 
D: "Edebiyat" a geçelim mi hocam ? 
G: Geçelim bakalım 
D: Gene alıntı özeti: Edebiyat: kelime ve kavram 
olarak Türkçe’de Tanzimat’tan sonra kullanılmaya 
başlanmış veya bu tarihten sonra gittikçe 
yaygınlaşmış. Bu döneme kadar aynı yahut biraz 
daha farklı anlamda edeb kelimesi 
kullanılmaktaymış. Ancak divan edebiyatı hemen 
tamamen nazımdan ibaret olduğundan edebden 
ziyade aynı mânayı karşılayan şiir kelimesi tercih 
edilmekteymiş. 1860’lardan sonra yaygınlaşan 
edebiyat kelimesi, bu yıllarda çeşitli bilim alanları 
için Fransızca’dan tercüme yoluyla Osmanlıca’ya 
kazandırılan terimlerle (lisâniyat, arziyat, rûhiyat 
vb.) aynı yapıda olduğunu düşündürmekte. Buna 
göre edebiyat kelimesinin Fransızca "littérature" 
veya "belles lettres" karşılığı olarak uydurulduğu 
tahmin ediliyor. O zamana kadar Arapça’da bu 
anlamda kullanılmış böyle bir türevin bulunmaması 
da bu tahmini doğruluyor. 
G: Bak sen ! Döndük, dolaştık başta yaptığın tarif'e 
geldik: Edebiyat edeb'in çoğul hali imiş meğer. 
D: Tam olarak değilse bile öyle görünüyor 
G: Ama ufak bir ince nokta var : 
D: Nedir ? 
G: "davet, iyi tutum, incelik ve kibarlık" mânalarının 
hepsi değil, bir kısmı, hatta yalnız biri kastediliyor 
D: Hangisi ? 
G: En baştaki; yani "davet" 
D: Nereye "davet" hocam ? 
G: Misafiri ağırlamak için güzel sözlere meselâ 
D: Yani "söz" ile birebir bağlantıyı kurmuş mu olduk 
şimdi ? 
G: Öyle görünüyor 
D: Peki, iyi tutum, incelik ve kibarlık gibi özelliklere 
ne olmuş hocam ? 
G: Onlar da her iyi ve güzel ile aynı akıbete 
uğramış: unutulmuş, hatta terk edilmiş 
D: Yani edip; ince, kibar hele de edepli olmak 
zorunda değil, öylemi ? 
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G: Ne yazık ki öyle Dertli 
D: Gerçekten çok yazık 
G: Rahat ol Dertli; kelimenin kökeni, mânası vs ile 
üdebayı ne edepli ne de edepsiz olmaya 
zorlayamazsın 
D: Herkes bildiğini okur, değil mi hocam ? 
G: Aynen öyle Dertli. Zaten yazarı edepli veya 
edepsiz yapan kurallar değil, sadece ve sadece 
okuyucudur 
D: Nasıl yani, elimize sopa alıp yazarların başına mı 
dikileceğiz ? 
G: Bir bakıma öyle; ama maddi değil, manevi bir 
sopa 
D: Nasıl yani ? 
G: O sopanın adı "itibar" Dertli. Okuyucu neyi 
beğenir, alkışlar, okursa yazar da onu yazar 
D: Yani "reyting" ? 
G: Aynen öyle  
D: Hocam, laf uzayacak ama merak ettiğim bir şey 
daha var 

G: Buyur Dertli, inşallah bildiğim bir şeydir 
D: Hocam, tiyatro eserleri de edebiyat sayılır mı ? 
G: Tiyatro, sinema hatta tv dizisi; bütün senaryolar 
da edebi eserlerdir 
D: Tabii, "eser" sayılıp sayılmayacakları ayrı bir 
mesele ? 
G: Şüphesiz, her sanat dalı gibi 
D: Kitap olarak basılıp yayınlanmıyor diye merak 
etmiştim hocam 
G: Etme. Metni "edebi" yapan fiziksel şekli değil, 
metnin kendisidir. Zaten "edebiyat" ın aslı "yazı" 
değil, "söz" olarak tarif edilmedi mi ? 
D: Haklısın hocam. Allah bizi yalnız bir şeyler 
yazarken değil, her durum ve halde "edep" ten 
uzaklaştırmasın 
G: Âmin Dertli, âmin. Edepsizlikten de her türlü 
uzak tutsun inşallah; okurken ve seyrederken de 
 
Bahri Akçoral 
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Çemişgezek Köprüsü 

-“Buyur begim, hoş gelmişsiniz, he, Celadurlu 

Mustafa benim” 

-“Anladım, sesimi görüntümü kaydedeceksiniz, 

sonra televizyona koyacaksınız” 

-“Yani yaptığım iş tuhaf, herkesin ilgisini çeker değil 

mi?” 

-“Ama bu işin hikâyesi uzun hem çok uzun, sorduğunuz soruyla ortaya çıkmaz. İsterseniz ben ne 

soracağınıza bakmadan anlatayım. Siz kayda değer gördüğünüz yeri alın, lüzumsuz gördüğünüzü silin 

veya hiç almayın. Neden derseniz, hikâyeyi baştan anlatmazsam sonu bir şeye yaramaz” 

-“Dediğiniz gibi begim, ben bundan önce traktörden başka bir şey sürmemişim. Askerliğimi 

İstanbul’da yaptım, deniz görmüşüm sudan geçmişim. Lakin hepsi o kadar. Suyun üstünde bu meret 

nasıl gider, nasıl sürülür ne bildiğim var, ne gördüğüm var.”  

-“Siz ne dersiniz bilmem biz kayık deriz, buralarda herkes de öyle söyler. Kayık saat kaçta karşıya 

geçecek, kayık geldi, kayık gitti, denir hep. Feribotmuş adı öyle söylediler. Ben buna motor aksamı 

almak için İskenderun’da bir yeğenim vardı ona haber salmıştım. Kayık için bir motor ayarlayabilir 

misin diyerek, sağ olsun ilgilendi, tamam dayı motor buldum gel al dedi. Gittim, baktım küçük bir 

motor. Yeğen dedim bizim kayığın eni şu kadar boyu bu kadar, dört traktör, dört kamyon, yedi taksiyi 

bir seferde karşıya geçirecek şekilde yapıldı. Bu motor olmaz. Dayı dedi sen bana feribot demedin, 

kayık dedin. Ben de kayığa göre ayarladım bir şeyler. Velhasılıkelam adı bile yabancı bize” 

-“Kaptanlık kâğıdı falan bilmeyiz. Kimseden izin ruhsat falan da almadık. Yaptık, indirdik suya, 

çalıştırdık, ahaliye hizmet etmekteyiz” 

-“Sürmesinde bir şey yok bunun kıyıya yanaştırmayı becerdin mi tamamdır. Kaptanlık falan değil 

yaptığımız” 

-“Nasıl mı başladı? Benim tevellüt kafa kâğıdında bin dokuz yüz yirmi beş diye yazılıdır. Fakat kesin 

değildir. Kim bilir ben doğduktan kaç zaman sonra gidip aldılar hüviyetimizi. Ölmüş ağabeyimin 

kâğıdını bana vermiş bile olabilirler. Neden mi? Neden olacak. Kafanızı kaldırıp bir bakın etrafınıza, 

dağdan, tepeden, kayadan, taştan başka ne göreceksiniz? Bizim buralarda devlet azdır. Yolu zor gelir. 

O yüzden eşkıya çok gibi görünür. Ama meselemiz o değil. Gördüğünüz bu memleket tuhaftır. Düz yer 

yok her yer tepe, dağlık. Toprak yok, her yer taşlık kayalık. Ne ağaç olur ne sebze. Ne yağmur yağar, 

ne nem bulunur. Bizim buralar çölün dikine olanıdır. Çölde ne kadar zorsa hayatta kalmak burada o 

kadar zordur. Ne yapar kaderi burada doğmak olan, nasıl yaşar? Mektep yok ki öğrensin, meslek yok 

ki bellesin. Devletin her daim işi başından aşkın, gailesi bitmez, bir de burayla mı uğraşacak, bırakmış 

kendi hâline, nüfus kayıtları bile doğru dürüst tutulmaz.  

Bak! Suyun karşı tarafı bir büyük dağın eteğidir. Dağın batısından akan su Karasu’dur, Erzurum’dan 

çıkar Erzincan, Kemah tarafından gelir. Doğusundan gelen Murat ikisi birleşince adı Fırat olur. Dağın 

olduğu yere Yukarı Fırat Havzası derler. Batı tarafında Eğin vardır. Doğuya doğru geldikçe Çemişgezek, 



 

 
27 

 

27 

sonra Pertek sonra Dersim. Dersimden yukarı doğru çıktığında Hozat, Ovacık Munzur suyunu takip 

eder. Munzur’un gözesi dağın zirvesine yakındır.   

Bizim köy Celadur, Pertek ile Çemişgezek’in tam ortasındadır. Köyün ahalisini iki büyük sülale 

meydana getirir. Biz göçeriz. Göçer ne demek? Sabit bir yeri olmayan, nereyi bulursa orada yerleşen 

demektir. Neden sabit bir yeri olmaz? Çünkü geçim kaynağı davarcılıktır. Davar dediğim koyun keçi, 

küçükbaş hayvan. Davarın peşinde gezen demektir göçer. Yazın dağların yüksek kısımlarına, yaylalara 

göçeriz. Kış bastırınca daha düz yerlere, varsa köye ineriz. Hiç Köyü olmayan göçerler bile vardır. 

Nereyi bulursa orada konaklayan, yaz kış yer değiştiren göçerler. Bizim iki sülale Celadur tarafına 

yerleşerek göçerlikten biraz kurtulmaya çalışmış.  

Bu zamanda göçerlik mi olur begim? İnsanoğlu uzaya giderken bizim hâlâ dağ bayır davar peşinde 

gezip durmamız olacak iş mi? Ama çare yok. Bir şekilde hayatımızı sürdürmemiz lazım. Geçimimizin 

davarcılıktan başka çaresi yoktur. Koyun keçi besleriz. Etinden, derisinden, kılından, yününden, 

kemiğinden boynuzundan işimize yarayacak şeyler yapacak kadar el becerimiz vardır. Sütünden, 

kaymağından, yağından, peynirinden, lorundan satacak kadar da ticaret becerimiz vardır. Bunların 

hepsini babadan görme usullerle yaparız. Çok çeşitli ve çok fazla olmaz. Ama güzel olur. Müşterisi her 

zaman vardır. Satmakta zorluk çekmeyiz. Para eder mi? Sattığımızda elimize geçen para emeğimizin 

karşılığı olur mu? Orası belli değildir. Tulum peynirimiz meşhurdur. Hayvandan süt almak için hayvana 

bakmak lazımdır. Hayvana bakmak için dilinden anlamak. Hasta mı, yaşlı mı, doğurgan mı kısır mı, aç 

mı, tuzsuz mu kalmış, susuz mu? Bunları bilmeden üretemezsin, çoğaltamazsın, dilinden anlamak için 

biraz da onun gibi yaşamak lazım, yazın yaylaya çıkmak isterse peşinden dağ yollarına düşmeli, kışın 

üşümesin diye kendi gübresinden ısınacaksa bizim de ahıra yatmamız gerekir. Böylece hayatımızı 

sürdürmek için muhtaç olduğumuz şeyle benzeşmeye başlarız. Okuma yok, yazma yok, bilgi yok, ilim 

yok, gelecekle ilgili hayal yok, plan yok, günü birlik yaşar günü birlik ölürüz.  

Bir gün dediler ki jandarma valinin emrini getirdi. Bundan böyle tulum peyniri yaparken herkes sütü 

kaynatacak. Kaynatmazsa bruselli diye bir hastalık varmış onun mikrobu ürermiş peynirin içinde. 

Behey vali, ne yer ne içersiniz, eviniz var mı, mektebiniz var mı, çocuklarınızın sizin gibi olmaktan 

başka seçeneği var mı diye sormazsın, tulum peynirini beş yüz seneden beri yapıp dururuz, hiç kimse 

hastalanmamış sen kalkar nasıl peynir yapacağımıza dair emir çıkarırsın. Sayısız istida vermişiz, bize 

yer gösterin oraya yerleşelim diye hiç birinin cevabı gelmemiş. Sorduğumuzda yeriniz belli değil ki 

cevabını yazdık adres olmadığından elinize ulaşmamış derler. Askere alırken ulaşırsın, sütü kaynat 

emrini ulaştırırsın ama istidaya cevap vermeye sıra geldi mi, adresiniz belli değil.  

Ben gençliğimden itibaren bu işlerin böyle gitmeyeceğini görmüşüm. Elime geçen parayı bulduğum 

toprağa yatırmaya başladım. Arazi aldım. Celadur civarında fazla arazi yoktu. Çemişgezek tarafından 

bulduğum her yere müşteri oldum. Alabildiğimi aldım. Bu göçerliğin sonu yok. Yerleşik düzene 

geçmek lazımdı. Arpa buğday ekebileceğim yerlerde ekin ekmeye başladım. Çocuklarımı mektebe 

göndermenin peşindeyim. Bir müddet sonra gördüm ki mesele arazi almakla bitmeyecekmiş. Arazi 

dediğin ne ki gittiğin kadar git hep ayni yer. Arazi sahibi olmakla göçerlikten kurtulmak mümkün 

değilmiş. Asıl mesele mektebin bilginin olduğu yere ulaşmakmış. Bizim buralar üç şehrin tam 

ortasındadır. Elazığ. Malatya ve Erzincan. Malatya uzak düşer. Erzincan’a varmak için dağı aşmak, en 

yakın olanı Elazığ, onun için de suyu geçmek lazımdır. Her şeyi bırakıp şehre göç etmek vardı. Bunu 

hem göze alamadık hem de doğru bulmadık. Bildiğimiz iş davar beslemek o da şehirde olmaz.  
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Çaremiz suyun üstüne bir köprü yapılmasıydı. Çemişgezek’i Elazığ’a bağlayacak köprü için çok 

uğraşıldı. Sonunda devlet imana geldi de köprünün inşası başladı. Fakat çok yavaştı. Yıllarca sürdü. 

Yıllarca köprünün bitmesini bekledik. Köprü bitince şehre giden yolumuz olacaktı. Çocuklarımız 

mektebe gidecekti. Yaptığımız peyniri loru üç kuruşa toptancılara vermek zorunda kalmayacaktık. 

Şehre götürüp ederine satacaktık. Şehirden ihtiyaçlarımızı daha çok giderecektik. Tam şehirli 

olamasak da şehrin nimetlerinden daha çok fayda görecektik. Çemişgezek köprüsü bitince nefes aldık. 

Gerçekten her şey çok hızlı değişti. Araziyi traktörle sürüp ekmeye, sapı samandan patosla ayırmaya 

başladık. Şehre gitmek bir adım yoldu artık.  

Bir gün baktım birkaç insan üçayaklı bir sehpanın üzerine koydukları dürbün gibi şeyden uzaklara 

bakmakta. Biri bakmakta diğeri elindeki deftere onun söylediklerini yazmakta. Diğeri uzunca bir sırıkla 

uzaklardan işaret yollamakta. Sordum. Dediler ki buraya baraj yapılacak. Baraj nedir dedim. Dediler ki 

baraj Fırat’ın önüne çekilecek settir. Su tutulacak sonra oradan elektrik üretilecek. Dedim su tutulursa 

koca nehir arkaya doğru şişmeyecek mi? Şişecek, hem de çok, dağların ucuna kadar bütün araziyi su 

alacak, dediler. Köyler? Köyleri de. Camileri de minareleri de evleri ahırları da ne varsa büyük bir göl 

olacak hepsi o gölün altında kalacak.  

Akla zarar.  

Zarar marar devlet öyle karar vermiş öyle olacak. Oldu da, tıpkı dedikleri gibi oldu. Dağların eteklerine 

kadar sanki deniz gibi büyük bir göl oldu, her şey suyun altında kaldı. Suyun önünü Keban’da tuttular. 

Barajın adına Keban Barajı, gölün adına Keban Baraj Gölü dediler. Yıllar boyu yapılsın diye dua 

ettiğimiz Çemişgezek köprüsü de kaldı suyun altında. Evler, camiler, köyler kalmış köprünün lafı olur 

artık? İnsanların ecdadının yaşadığı doğduğu öldüğü kendini ait bildiği yerler yok olup gitmişti. İşin 

doğrusu bu yok oluş bu hafızanın silinişi çok fazla tahribat da yapmamıştı. Çünkü devlet arazileri 

istimlak ediyor bedelini sorunsuz ödüyordu. Buralarda arazinin haddi hesabı yoktu. Çoğu işe yaramaz 

taşlık yerler olduğundan ucuzdu, tapu kadastro geçerken muhtar nereyi kime ait göstermişse orası o 

adamın üzerine tapulanmıştı. Kadastro memurunun iyi günüyse koca dağları bile şahısların üzerine 

tapulayabilmişti. Üzerine tapulu dağ olan adamlar vardı. Biz davarları yaylaya çıkardığımızda bu 

adamlara yazlık kira öderdik. İstimlak meselesi çıktığında işe yaramayan o tapular servet etmeye 

başladı. Hüdai nabit ağaçlar vardır dağlarda, yani hiç kimse ekmemiş, gübre, su vermemiş, çapasını 

budamasını yapmamış yalnız ağaçlar. Dağdağan, aluç gibi meyveleri olur. Dağdağan ağaçların her 

birinin köküne para ödedi devlet. Ahalinin yedi sülalesinin eline geçmemiş, saymasını bile 

beceremeyeceği miktarda paralar vermeye başladı. Parayı alanlar tuhaf şeyler yapmaya başladı. 

İçkiye, kumara, fuhşa yatırıp birkaç zaman sonra eski sefaletine geri dönenler oldu. Şehirde yer 

alanlar, bina kuranlar, yüksek binaların içinde pasajlar yapanlar da oldu.  

Tamam, herkesin eline para geçmişti ama Çemişgezek tarafında kalanların üstünden geçeceği bir 

köprü yoktu. Köprü kalmıştı suyun altında, gölün üzerinde de köprü yapılacak hâl yoktu. Dedim ya 

askerliğimi İstanbul’da yapmışım. Orda içine kamyon, otobüs, taksi alıp karşıya geçen büyük kayıklar 

vardı, görmüşüm. Bir deli fikre kapıldım. Köprü yerine burada bir kayık olsa ahalinin şehirle irtibatı 

yeniden kurulur. Yoksa koca dağı aşıp Erzincan’a gitmesi lazım. Su bu tarafta yaşayan insanları 

şehirden de şehrin nimetlerinden de mahrum bırakacak. Burada da bu kayıklardan olmalı. Olmalı da 

nasıl olacak? İstanbul’dan buraya kayık getiremezdik ya. Dedim ya deli bir fikir bende saplantı oldu. 

Gece gündüz bunu düşünmeye bunun olurunun nasıl olacağını sorup soruşturmaya başladım.  
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Duyan herkes tuhaf, tuhaf yüzüme bakar veya güler veya dalga geçtiğimi zanneder. Ben gördüğüme 

söyler görmediğime ısmarlarım. Aklıma bizim buradan üniversitede mühendislik okuyan Hıdır geldi. 

Aradım, buldum, derdimi anlattım. Beni dikkatle dinledi. Sonra şöyle dedi: 

“Dayı haklısın, bizim buraların senin dediğinden başka çaresi yok. Bir an önce bu yapılmalı. Yoksa 

memlekete ışık elektrik getirecek bu baraj bizim buraların felaketi olacak. Herkesi göçe zorlayacak. 

Göç hiç iyi bir şey değil. Buradaki arazi atıl kalacak. Haklısın, haklı olmasına haklısın ama bu benim 

işim değil. Bir kere söylediğin bir gemi yapma. Gemi inşa mühendisliği ayrı bir alan. Ben inşaat 

mühendisiyim. Benim bilgim benim mühendisliğim gemi yapmaya yetmez” 

Ben ısrar ettim. Ha inşaat ha gemi neticede mühendis değil misin, biraz daha kitap karıştırırsın, 

yapılmış örneklerini incelersin, öyle yaparsın böyle yaparsın eğer istersen bir yolunu bulur bu işi 

tamama erdirirdin. Hıdır Bey yine itiraz etti.  

“Dayı yine haklısın zorlarsan bir çıkış yolu bulursun muhakkak amma benim hususi bir durumum var. 

Okulda okurken bir kızı sevdim. Anlaştık. Ailesi İstanbul'un zenginlerinden, babası oğlum dedi, kızım 

seni istedikten sonra biz anne baba olarak buna itiraz etmeyiz. Ancak, memleketin çok uzak, eğer 

oraya gitmez buraya yerleşir, burada iş tutarsan rızamız olur. Kabul ettim nişanlandık. Şimdi evlilik 

hazırlığı içindeyim. Yani aradığın adam ben değilim” 

Ben ısrar etmeye devam ettim. Sen bu memleketin evladısın, memleketin için hiçbir şey yapmayacak 

mısın, İstanbul’a yerleşirsen göç edip gidenlerden, toprağını terk edenlerden ne farkın kalacak.  Kız 

seni gerçekten seviyorsa anlayış gösterecektir. Fırsatını bulup büyük şehirlere yerleşenler, burayı 

bırakıp gidenlerden dolayı değil mi bu geri kalışımız, bu fakirliğimiz, bu cahilliğimiz. Hiç borcun yok mu 

memleketine.  

Dedim de dedim. Hıdır Bey ikna oldu. Yola çıktık. Suyun kenarına bir şantiye kurdu. Parçalar getirtti. 

İstimlak edilen arazilerimden elime geçen bütün parayı bu işe yatırdım. Ama asıl kahraman işte o 

Hıdır Beydi. Neler çekti, hangi aksaklık, hangi noksanlık, hangi çaresizliklerle karşılaştı. Benim bildiğim 

işin cüzi bir kısmıydı. Bütün meşakkati o çekti. Uğraştı, didindi, yılmadı, alay edenlerin alayına, 

eşkıyalık edip silah çekenlerin baskısına direndi. Nihayetinde bu kayığı yaptı. Hıdır Bey bu kayığı yaptı 

suya indirdi suda yüzdürdü ya sürmesinde ne var derya deniz olsa Atlas Okyanusu olsa vız gelir.  

Evet begim bundan önce traktörden başka hiçbir makine kullanmamış ben Celadurlu Mustafa bu 

feribotu sürmekte çalıştırmaktayım. Bu Çemişgezek’in suyun altında kalan köprüsüdür.  

Coşkun Yüksel 
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La nuit III 

 
Nul asile que la prière !  
Cette heure sombre nous fait voir  
La création tout entière  
Comme un grand édifice noir ! 
 
Quand flottent les ombres glacées,  
Quand l'azur s'éclipse à nos yeux,  
Ce sont d'effrayantes pensées  
Que celles qui viennent des cieux ! 
 
Oh ! la nuit muette et livide  
Fait vibrer quelque chose en nous !  
Pourquoi cherche-t-on dans le vide ?  
Pourquoi tombe-t-on à genoux ? 
 
Quelle est cette secrète fibre ?  
D'où vient que, sous ce. morne effroi,  
Le moineau ne se sent plus libre,  
Le lion ne se sent plus roi ? 
 
Questions dans l'ombre enfouies !  
Au fond du ciel de deuil couvert,  
Dans ces profondeurs inouïes  
Où l'âme plonge, où l'oeil se perd, 
 
Que se passe-t-il de terrible  
Qui fait que l'homme, esprit banni,  
A peur de votre calme horrible,  
Ô ténèbres de l'infini ? 
 
--- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gece III  
 
 
Dua ile sığınmak burda faydasız gibi 
Şu kapkaranlık saat işte bize gösterdi  
Yaratılmış her şeyin ne var ne yok bütünü 
Büyük bir siyah bina şu görünen gökyüzü 
 
Kayarak aktığında şu buzlanmış gölgeler  
Mavilikler kaybolup gider gözlerimizden 
Bunların hepsi bir bir korkutan düşünceler 
Bunlar da şüphe yok ki geliyor gökyüzünden  
 
Bu dilsiz ve çok soluk lâcivert koyu gece 
İçimizde bir şeyler titreştirir durmadan 
Hep boşlukta aranır kaybolanlar nedense 
Nedendir diz üstüne çökülüyor her zaman 
 
Neyin nesi bu gizli lif yumağı bu örgü 
Bunun altından gelir kasvetli soğuk korku 
Serçeler de kendini çok serbest hissetmiyor 
Aslan bile kendini kral gibi görmüyor 
 
Sonu gelmez sorular şu gömülmüş gölgede  
Üstü açık bir matem göğün derin yerinden 
Duyulmamış bilinmez öyle derinliğinden 
Ruhlar derine dalar gözün sustuğu yerde 
 
Nerededir kaynağı geçip duran korkunun 
Bu değil mi insanı serseri ruhlu yapan 
Sakin gibi görünen ürküten korkunuzdan  
Tükenmez karanlığı o bitmez sonsuzluğun 
 
Bicahi Esgici 
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Asaf  

Hazreti Süleyman görülmedik bir saltanatın sahibiydi. Bütün yeryüzü onun emri, hükümranlığı, 

tasarrufu altındaydı. Çünkü Rabbine öyle dua etmiş, “bana hiç kimseye vermediğin bir saltanat nasip 

et” demişti. Duası kabul edilmişti. Yenilmez orduları vardı. Bakan gözlere sevinç veren güzellikte 

atları. Silahları. Rüzgâra hükmederdi. Rüzgâr onun talimatına göre eser, istediğinde fırtına, istediğinde 

tatlı bir meltem olur, ne yönden ne tarafa isterse oraya doğru eserdi. Rüzgâr tahtını taşırdı. Bütün 

canlıların dilini bilirdi. Hayvanlar da emri altındaydı. Kuşlar istihbarat birimi gibi uzaktan haber getirir, 

ordusuna yol güzergâhı tayin ederdi. Su kaynaklarını haber verirdi. Karıncaların bile aralarında nasıl 

iletişim kurduklarını bilir, konuşmalarını duyar, anlardı. O kadar ki bazen duyduklarından dolayı 

gülümsediği olurdu. Sadece insanlar, hayvanlar, rüzgârlar değil görünmeyen diğer varlıklar da emri 

altındaydı. Cinleri sadece onların yapabileceği işlerde istihdam ederdi. Söz gelimi, duvarları denizin 

altına inen sarayını denizden gelecek canavarların saldırısından korumak için onları korkutacak 

görseller resmetmekte çalıştırırdı. Cinler suyun altında duvarlara resim yapabiliyordu. Cinlerden 

başka ağır işlerde çalıştırılan farklı yaratıklar da vardı. Boyunlarından ve ayaklarından kalın zincirlerle 

bağlanmış devasa büyüklükte yaratıklar ağır işleri yaparlardı.  

Bu gücüne rağmen yalnız değildi. Vezirleri vardı. İki veziri diğerlerinden daha öndeydi. Birisinin adı 

İfrit ki o cinni yaratıklardandı. Diğeri Asaf ki o insandı. Hüdhüd Yemen tarafında hüküm süren Belkıs’ı 

haber verince onu imana davet eden tebliğ mektubunu gönderdi. Belkıs bir kuş tarafından getirilen 

mektubu okudu. Mektubun bir kuş tarafından getirilişi de içinde yazanlar da herhangi birisi tarafından 

gönderilmediğini gösteriyordu. Belkıs zeki bir kadındı. Bunu anlamıştı. Ama onun vezirleri savaşalım 

diyorlardı. Hazreti Süleyman Belkıs’a gücünü gösterirse onunla savaşmaya cesaret edemeyeceklerini 

bildiği için vezirlerine Belkıs’ın tahtını kimin getireceğini sordu. İfrit, “ben göz açıp kapayıncaya kadar 

buraya getiririm” dedi. Asaf “ben daha kısa sürede getirebilirim” dedi. Kudüs ve Yemen arası kuş 

uçuşu bin kilometreden fazlaydı. Tahtı Asaf dediği gibi göz açıp kapayıncaya kadar olan süreden daha 

kısa bir zamanda getirdi. Belkıs uzak yollardan meşakkatli yolculuklardan sonra geldiği huzurda tahtını 

görünce karşısındaki gücün büyüklüğünden emin oldu.  

Görünen o ki tahtın getirilişi iki yöntemle olabiliyordu. Birincisi cinlerin yaratılış özelliklerine bağlı 

mahiyeti belli olmayan yöntem. İkincisi insan olan Asaf’ın yöntemi. Asaf’ın yöntemi bilimdi. Çünkü o 

bilgi verilmiş kullardan biriydi. İhtimal ki henüz ulaşılamayan ışınlama bilgisine sahipti. Henüz 

ulaşılamayan tabiri geçmiş zamanda cereyan eden hadiselerin ibret olmaktan daha fazla örnek olmak, 

hedef olma, olabilir olduğunu işaret etme gibi işlevleri de olduğuna vurgudur.  
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Buraya kadar olan bölümü okullardaki müfredat değişikliği doğrultusunda ders kitaplarına alsaydık ne 

olurdu? Çok basit, kendilerini, çağdaş, uygar, bilimin ışığında, aydınlanmış, laik ve benzeri sıfatlarla 

tanımlayanlar vaveyla koparırlardı.  Müfredata dinsel ögeler koyuldu, çocuklarımızın bilimsel 

düşünmeleri yerine zihinleri dinsel hurafelerle, mitolojik söylencelerle iğfal edildi falan derlerdi. 

Elbette bu tartışma bize has değil. Gelişmiş kabul edilen ülkelerde de elan eğitime hegemonya 

kurmuş evrimci teori taraftarları kilisenin –veya dinselliğin- en küçük müdahalesine bile tahammül 

göstermiyorlar. Şiddetli tartışmalar çıkarıyorlar.  

Geçenlerde bizdeki müstevli uç beylerinden birisi köşesinde üstten, tepeden, kibirli, küstah bir dil ile 

“artık Âdem ile Havva hikâyesi var oluşumuzu açıklamaya yetmiyor” gibisinden laflar etti. Sebep? 

Sebep, Mars’ta canlı organizma, Uzayda diğer canlı arayan bilim insanlarının muazzam başarıları. 

Aslında ortada başarı falan da yok da Amerikan Sinemasının bilgisayar destekli görsel illüzyonunu 

başarı kabul etme kurnazlığı var. Velev başarı olsa, velev Mars’ta canlı organizma, uzayda diğer 

canlılar denk gelse Âdem ile Havva hikâyesi iptal mi olacak?  

Hâlâ duruyor mu bilmiyorum, ilkokullarda sınıflara asılan tarih şeritleri komedisinin travması bunlar. 

Özet şöyle. Dünya güneşten koptu, döndü, döndü, soğudu, kabuk bağladı, üzerinde sular oluştu, 

sulardan tek hücreli canlılar üredi, sonra onlar çok hücreliye dönüştü, çok hücreliler gelişti balık oldu, 

balık gelişti karada yaşamaya başladı, karada memeli oldu, memeliler omurgalı, omurgalılar maymun, 

maymun insan oldu. Tarih şeritleri insandan sonraki kısmı resmeder. Cilalı taş devri, yontma taş devri, 

ateş, su, toprak, avcı toplayıcı,  klan, kabile, ulus, imparatorluk, elektrik, elektro manyetik falan filan 

derken günümüz. Rakamlar da akla yatmayacak şekilde çelişkilidir. Bir milyar yıl önce. Yok bu çok 

oldu, bir milyon yıl önce, yüz bin yıl önce, on bin yıl önce.  

Bilimin kıl kadar tartışmaya tahammülü olmayan dogmaları sürekli değişiyor. Daha güneş 

sistemimizdeki gezegen sayısını bir türlü tutturamadılar. İkide bir yeni bir gezegen bulunuyor. Beş bin 

yıl önceye dayandırılan Mısır Piramitlerini evrimsel görüşle açıklayamadıkları için “bunları uzaylılar” 

yapmış diyorlardı. Urfa’da Göbeklitepe kazısında on bin yıl öncesinden kalan buluntulara ulaşıldı. 

Yontma taş devri dedikleri dönemde mabet inşa edilmiş. Taşlara sembollerle simgelerle dönemin 

hikâyesi resmedilmiş. Ne olacak şimdi? İnsanlık tarihine evrimci görüşle bakmaya ara verip zamanın 

döngüsel bir hareketi olduğu, geçmiş zamanlarda bugünden daha büyük uygarlıkların var olabileceği, 

bugünkü bilimin dahi o geçmiş uygarlıkların buluntularıyla geliştirildiği itiraf edilecek mi? Edilse bile 

biz duymayız. Çünkü bizde ipler hâlâ o küstah müstevli uç beylerinin elinde.  

Hazreti Süleyman peygamberdi. Son peygamber geldiğine göre artık bize Hazreti Süleyman lazım 

diyemeyiz. Ama bize Asaf lazım demeliyiz. Hazreti Süleyman’ın rabbine vezir, bilgiyi hayrın hizmetine 

verecek derecede ergin, birinci adam olma sevdasına düşmeyecek kadar kendini aşmış Asaflara 

muhtacız.  

Modern Devletlerde asla ikinci adam olmaz.  

Biliyorsanız söyleyin.  

 

Atilla Gagavuz 
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Aslan Dövmesi 
 
Dinle şu hikâyeyi bilenler naklederler 
Çok dövme yaptırırlar, âdettir, Kazvinliler (*)  
 
Sırtlara omuzlara mavi mavi benekler 
Resimler çizdirirler bununla övünürler 
 
Kazvinlinin birisi gitti bir ustasına 
"Bana dövme yap" dedi, "ama canımı yakma" 
 
Dövmeci: -"Söyle yiğit" dedi "ne istiyorsun" 
"Arzun nedir aslanım, söyle ne resmi olsun ?" 
 
-"Ağzı açık kükreyen aslan resmi yap bana; 
Ama dediğim gibi sakın canımı yakma" 
 
"Öyle ki gören herkes duysun onun sesini, 
O ses ki duyanların dondursun nefesini" 
 
-"Öyleyse bu pek gaddar ve bu zalim aslana 
Neresi mekân olsun vücudunun acaba ?" 
 
Diye sorunca ressam yani usta dövmeci 
Kazvinli cevap verdi söyledi tercihini: 
 
"İki omuz arası münasiptir bu işe, 
Hem omuz oynayınca kafa sallanır işte" 
 
Nihayet vakti geldi ilk iğne batırıldı 
Ayni anda Kazvinli koyverdi yaygarayı : 
 
-"Aman usta ne yaptın ? öldürdün beni yahu ! 
Bu ne felaket acı, ne büyük ızdırap bu !" 
 
-"İşimi yapıyorum, aslanı çiziyorum, 
Çok abartma istersen gayet normal bir durum" 
 
-"Peki nerden başladın, aslanın neresinden ?" 
Diye sordu Kazvinli, cevap da geldi hemen: 
 
-"Tam en uç noktasından aslanın kuyruğunun" 
-"Aman be iki gözüm, bırak kuyruksuz olsun, 
 
Nasıl sızlattı bilsen o aslanın kuyruğu  
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Benim zavallı narin şu kuyruk sokumumu 
 
Bak boğazım tıkandı nefes alamaz oldum; 
Şu bizim gaddar aslan bırak kuyruksuz olsun. 
 
Yüreğimi acıttı senin o zalim iğnen 
Fenalıklar bastırdı bayılacağım birden" 
 
Usta "peki" diyerek geçti başka bir yere  
Bu işe yaramadı yiğit bağırdı yine: 
 
-"Yandım ey usta yandım ! neresi ya burası ?" 
-"Kulağı" dedi usta ama canı sıkıldı 
 
Kazvinli -"canım ustam canıma tak etti bak 
Ayağını öpeyim sen gel bunu da bırak 
  
Bırak kulaksız olsun; orasını da yapma!" 
Usta bu sefer başka bir yerden başlayınca 
 
Kazvinli gene yandı, gene kopardı feryat : 
-"Bu sefer neredesin beni bırakma sakat 
 
Bir kere de ne olur acıtmamayı dene 
Nereyi yapıyorsun Bu üçüncü iğneyle ?" 
 
Usta verdi cevabı: -"Karnı azizim karnı"  
Kazvinli gene mutsuz: fena yaktın canımı 
 
Çok batırma iğneyi karınsız olsun bırak"  
Dövmeci şaştı kaldı elini ısırarak 
 
Bir süre hayretinden ağzı da açık kaldı 
Sonunda öfkelendi iğneyi yere çaldı: 
 
-"Şu âlemde var mıdır böyle bir şeyi duyan 
Kuyruksuz ve kulaksız hem karınsız bir aslan 
 
Kim görmüş olabilir bilen varsa söylesin 
Yaratan yarattı mı böyle garip bir aslan" 
 
Sen de kardeşim sabret iğnenin acısına 
Dayan âsi nefsinin zalim vuruşlarına 
 
Benlikten sıyrılana gökler de secde eder 
Güneş ay ve yıldızlar hepsi de hep beraber 
 
En ufak bir parçacık ulaşırsa bütüne 
O parçanın yanında gül kesilir diken de  
 
Hepsini de kuşatır baştan başa letafet 
Yeter parçayı terket bütüne iştirak et 
 
İstiyorsan parlamak ışımak gündüz gibi  
Yak geceye benzeyen şu kara benliğini 
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Sarılmışsın yapışıp sımsıkı ben'e bize  
Onun için nefisler gelmez elbette dize 
 
Hep bozuk düzen giden bu dağınık işlerin 
Kaynağı ikiliktir düşünebilsen derin 
 
Sen yolu bir'e çevir bir'e gel birliğe gel 
Kurtuluşa ulaşan yoktur başka hiç bir yol 
 
(*) Kazvin: İran'da bir şehir 
 
Kaynak: Mesnevî, Mevlâna; Cilt I 
 
Laedri 
 
 
 

 

BABALAR  OĞULLAR 

“En azından üzerine biraz su dökmen lazım” dedi hoca, “Farzdır” 

Yüzüne bakmaya korkuyordu. Hadi korkmak değilse de çekiniyordu diyelim.  Hatırasında hep son 

anda henüz daha can bedeni terketmeden önceki huzurlu yüzü kalsın istiyordu. Aslolanın Ruh 

olduğunu, Can olduğunu, o anda önünde son kez yıkanmak üzere bekleyen bedenin bu geçici alemde 

kısa bir hayat yaşamak için gereken bir vasıta olduğunu iyi bildiği halde işin kolayına kaçmayı tercih 

ediyordu.  

Zaten sözkonusu olan anne baba ise hep böyle olmaz mı? O hep garantidir. Aramasan da sormasan 

da bir küçük sitem eder ama yanına gittiğinde yine seni tüm günahlarınla sevaplarınla tüm insan 

zaaflarınla kabul eder.  

Birçok dilde en kolay söylenen kelimedir baba (papa, tata, bapa, ru, abba,dad,papi ...) belki de bu 

yüzden bebeklerin ilk söylediği kelimeler ya anne ya da baba kelimeleri olur. Daha bu ilk kelimelerde 

bile hayatımızı kolaylaştırmaya çalışırlar sanki. Zaten bu durum çoğunlukla da ömür boyu sürer gider. 
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Baba oğul ilişkisi anne kız ilişkisinden farklıdır. Baba oğlunun, kendi hatalarını yapmasını istemez, 

kendisinden daha başarılı, daha güçlü, daha mutlu bir kişi olması için genelde emir veya tavsiye 

şeklinde ilişki kurar. Onun dışında kalan zamanlarda da sessiz, mesafeli ve uzak bir ilişkidir bu.  

Oğulun babaya karşı düşünceleri ise önceleri çocuklukta “herşeyi babam bilir” ile başlar, yaş ilerleyip 

çocuk arkadaş ve sosyal çevre edindikçe, okula başlayıp bilgiye erişim imkanı arttıkça “babam herşeyi 

değil ama bazı şeyleri bilir”e dönüşür, ergenlik ve sonrasında ise, büyüdüklerini kendilerine ve 

etraflarına göstermek için büyüklerini beğenmeme yok sayma hatta küçümseme yarışına girerler. Bu 

konuda anne kolay bir rakiptir, hemen yoksayılır ya da hiç rekabete girilmez . Oysa babaya başkaldırı 

çocukluktan gençliğe geçmenin sınırını aşıran bir meydan okumadır. Baba artık pek de birşey 

bilmeyen, idare edilen, zamanın gerisinde kalmış, korkuyla geleneksel saygı karışımı bir his beslenen 

bir karakter haline gelmiştir. Bu süreçte başkalarına bahsederkenki hitap şekli de değişir, baba 

kelimesi yerini ihtiyar, peder, moruk gibi yaşlılık ve acizlik içeren kelimelere bırakır. Bu evre de 

olgunlaşana ya da çocuğu olana kadar böyle sürer.  

Aslında hep bir yanları çocuk kalır denen erkekleri büyüten olgunlaştıran en önemli olay, -trajik eş, 

çocuk gibi kayıpları ayrı tutarsak- ne evlenmesi ne askere gitmesi ne de işini kaybetmesidir. 

Çocuğunun doğduğu ve babasının öldüğü anlar erkeğin artık güçlü durması gerektiğini öğrendiği 

anlardır. Çocuğunun doğumundan sonra büyüme süreçlerini geçirirken babasıyla aynı muamelelere 

maruz kaldıkça babasını anlayacak, babasının ölümüyle ise artık hangi yaşta olursa olsun “yetim” 

kalacaktır. Zaten bu kelimenin Arapça kökeni de “yapayalnız, tek başına” anlamına gelir. 

Annenin ölümü çok acılı bir tecrübedir, insanın kalbinden bir parça koparır. Babanın ölümü ise boğaza 

takılan yumrudur. Yutkunursun geçmez, susarsın geçmez, uyursun geçmez. Hep orada takılı kalır, 

hissettirir kendini. “Keşkeler” vardır bir de, Dostoyevski’nin “yaşanması mümkünken yaşayamadığın 

mutluluklar” diye tanımladığı “keşkeler”.  

“Şimdiki aklım olsaydı” diye başlayan cümleler de anlamsızdır, çünkü bizim toplumumuzda bir erkek 

babası ile nasıl konuşacağını nasıl anlaşacağını ölünceye kadar öğrenemez ve baba ile oğul arasında 

herşey için ya çok erkendir ya da çok geç... 

Ünlü yazarın dediği gibi; her erkeğin ölümü babasının ölümüyle başlar... 

Ahmet Saim 
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Klâsiklere Yolculuk-4 

YUNUS EMRE (1240?-1320?): BİR ALLAH DOSTUNDAN ÇAĞLAR SONRASINA MEKTUP 

                     Erdoğan MURATOĞLU 

Yunus Emre, sırlara saklanmış bir gönül dostu… Bundan dolayı nerede, ne zaman doğduğu 

bilinmemekte… Hayatının seyri hakkında elimizde bulunan bilgiler hikâyeleşmiş durumda… “Evli mi, 

bekâr mı?” veya “Çocuğu var mı, yok mu?” sorularının cevapları net bir şekilde verilememekte… 

Velhasıl kendi şahsiyetini olabildiğince gizleyerek “Lâ-Edrî: Bilinmeyen” olmuş bir gönül dostu…  

Yunus adının geniş bir coğrafyada çağlar boyunca unutulmaması, O’nun yüce gönüllü olması ve 

söylediklerini sadece Allah rızası için terennüm etmesiyle mümkün olmuştur. Yani Yunus, sadece 13.-

14. Yüzyıla damgasını vurmamış, duruşuyla tüm çağları etkilemiş bir şahsiyettir.  

Yunus hesaplı-kitaplı düşünerek şiir söyleyen bir isim değil. O, bilhassa Allah’a teslimiyetin ve Hz. 

Peygambere ümmet olmanın zevkini tatmış, kendini bu uğurda feda ederek bilinmezlere karışmış yüce 

bir gönül dostudur. Bunun sayesindedir ki, gönlü hızlı akan bir ırmağa dönüşmüş ve bizleri bu arı duru 

ırmakla beslemiştir. Bizleri beslerken de hiçbir dünyevi hesap gözetmemiş sadece Allah için hareket 

etmiştir.  

O’nun şiirlerinde en başat konu, Allah’a hakkıyla kul olma, diğer bir ifadeyle Allah’a kayıtsız şartsız 

teslimiyettir. Yunus bilir ki Allah kul olmayan ne kadar kişi-nesne-nebatat-hayvanat vb. şey varsa 

onların kulu-kölesi olur. Bundan dolayı Yunus sadece ve sadece Allah’a kul olmayı kendi için ve diğer 

kişiler için mesele edinir. Ne kadar insan varsa herkesi Allah’a kul olmaya çağırır. Bir beytinde şöyle 

seslenmek bize Yunus: “Öldüren ol dirgüren ol Yûnus imdi Hakk'ıla ol  / Hak'dan artuk hîç kimesne 

yok nesneyi var eylemez (112-7)” 

Yunus yaşadığı çağın bir fotoğrafçısı gibidir aynı zamanda. Dönemin zenginlerinin-fakirlerinin, 

havassının-avamının, âliminin-cahilinin, güçlüsünün-zayıfının, dervişinin-asisinin, güzelinin-çirkininin 

dolayısıyla tüm insan tiplerinin her birine ait çeşit çeşit fotoğraflar bulunmakta Yunus’un şiirlerinde. Bu 

insan tipleri arasında iğneyi en şiddetli şekilde batırdıkları hiç kuşkusuz derviş kılık kıyafetine bürünüp 

heva ve hevesinin peşinde koşanlar olmuştur. Şöyle seslenir bu tiplere şair: “Dakındum şeyhlik adın 

kodum ma'şûk tâ‘atın  /  Virdüm nefsün murâdın kanı Hakk'ıla bâzâr (42-8)” 

Yunus Emre şiirlerinde yaklaşık sekiz asır geçmesine rağmen sanki bu çağın insanına sesleniyormuş 

gibidir. Türkçenin en duru söyleyişini O’nun şiirlerinde buluruz. Şiirlerindeki Türkçe coşkun akan bir 

nehir özelliği gösterir. İşte bu özellik dolayısıyladır ki Türkçe ŞİİR DİLİ olmayı başarmıştır. Hem berrak 

hem de etkileyici, gönlün derinliklerinden çıkan samimi söyleyiş, şiirimizin temelini oluşturmuştur. On 
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üçüncü yüzyıldan, yirmi birinci yüzyıla dek ulaşan Yunus şiiri bize samimiyetin, saflığın, duruluğun, 

erdemin ve güzelliğin yansımasını bize olanca berraklığıyla gösterir.  “Gelün tanşuk idelüm işi kolay 

tutalum / Sevelüm sevilelüm dünyâ kimseye kalmaz (103-5)” 

Yunus’u anlatmak ne sayfalar dolusu kitapla, ne de saatler dolusu konuşmakla mümkündür. Yunus’un 

gönülden çıkan sözlerini, yine ancak gönlünü açık tutan-tutabilen kişiler anlayabilecektir. Gönlünü İlahî 

kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve Kur’an’ın mesajını değişik yollarla insanlara anlatma çabası güden eserlere 

açan kişileri hiç kuşkusuz geçmişten bugüne binlerce eser beklemektedir. Bu bağlamda Yunus’un 

şiirlerinden yaptığım seçmeyi aşağıda dikkatlerinize sunuyorum. İnşallah fazla zaman geçirmeden 

Yunus Divanı’nı ve “Risaletü’n-Nushiyye” adlı eserini üzerinde tefekkür ederek okuyan bireysel veya 

toplu okumalar başlatılır. Sadece bu tip okumalarla kalınmamalı,  söylenenler aynı zamanda bizlerin 

yaşantısında yer tutmalıdır. Yoksa yapılıp edilenlerin sözden öteye geçmemesi bizleri derin bir uçuruma 

düşmekten kurtarmaz.  

Divan  

Yunus Emre'nin şiirleri bu Divan’da toplanmıştır. Şiirler aruz ölçüsüyle ve hece ölçüsüyle  yazılmıştır. 

Ayrıca Yûnus Dîvânı’nın Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası, Yahya Efendi  nüshası, Karaman nüshası, 

Balıkesir nüshası, Niyazi Mısrî nüshası,  Bursa nüshası olmak üzere yedi nüshası vardır. Dîvân’da 415 şiir 

bulunmaktadır.  

Risaletü'n - Nushiyye  

1307'de yazıldığı sanılmaktadır. Eser, mesnevi tarzında yazılmıştır ve 600 beyitten oluşmaktadır. Eser; 

dinî, tasavvufî, ahlakî bir kitaptır. "Öğütler kitabı" anlamına gelmektedir.  

(Yunus Divanı’ndan Tadımlıklar bölümündeki şiir ve beyit numaraları Mustafa Tatçı Bey’in hazırladığı 

Yunus Emre Divanı esas alınarak verilmiştir.) 

Yunus Divanı’ndan Tadımlıklar 

Sensüz yola girürisem çârem yok adım atmaga                            

Gevdemde kuvvetüm sensin başum götürüp gitmege (1-1) 

‘Işk da‘vîsin kılan kişi hîç anmaya hırs u hevâ                                         

‘Işk evine girenlere ayruk ne meyl ü ne vefâ (2-1) 

Yûnus seni seveliden beşâret oldı cânına                           

Her dem yeni dirlikdedür hergiz ‘ömrin eskitmeye (3-13) 

Sensüz iki cihân benüm zindân görinür gözüme                                  

Senün ‘ışkunla bilişen gerek hâssü‘l-hâsdan ola (4-4) 

Miskîn Yûnus zehr-i kâtil ‘ışk elinden tiryâk olur                                                     

‘İlm ü ‘amel zühd ü tâ'at pes ‘ışksuz helâl olmaya (5-7) 

Yûnus miskîn bu ögüdi sen sana virsen yig idi                                                                                                  

Bu şimdiki mahlûkâta ögüt assı kılmaz ola (6-8) 

Dursam senünle dururam baksam senünle bakaram                                      

Her kancaru kim yürürem gönlüm yöni senden yana (8-4) 
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Miskîn Yûnus erenlere tekebbür olma toprak ol                                         

Toprakda biter küllîsi gülistânı toprak bana (10-5) 

Dimesün kim müselmânam Çalap emrine fermânam                                                                             

Dutmazısa Hak sözini fâyide yok dînden ana (11-3) 

Yaradıldı Mustafâ yüzi nûr gönli safâ                                            

Ol kıldı Hakk'a vefâ andandur ihsân bana (12-7) 

‘Âşık dilin bilmeyen yâ delüdür yâ dehrî                                           

Ben kuş dilin bilürem söyler Süleymân bana (12-9) 

İy pâdişâh-ı Lem-yezel kıldum yönüm senden yana                                                                                           

İş bu yüzüm karasıyla vasl isterem senden yana (14-1)  

‘Aceb bu benüm cânum âzâd ola mı yâ Rab                                                     

Yohsa yidi Tamu'da yana kala mı yâ Rab (15-1) 

Turmayup söylerem sözüm günâhuma göyner özüm                                                                              

Günâhlu Yûnus'un sözin sen kabûl eylegil Çalap (16-8) 

Her kim dostı severise dostdan yana gitmek gerek                            

İşi güci dost olıcak cümle işden olur âzât (17-4) 

Yüz yıllar hoşlugıla ‘ömrün olursa Yûnus                                   

Sonucı bir nefesdür geç andan da ötdün tut (18-11) 

‘Işk îmâmdur bize gönül cemâ'at                                                                                                                  

Kıblemüz dost yüzi dâimdür salât (20-1) 

Gâfil olma aç gözüni hâlüne bak öleni gör                                       

Kürelik itme dünyede yazuklarun dileni gör (22-1) 

Aldanma mâla davara kulluk eyle Hakk'a yara                                                   

Seviyile bile vara bâkî yoldaş olanı gör (22-6) 

Yûnus bu sözleri çatar halka ma'ârifet satar                                                

Kendüsi ne kadar dutar söyledügi yalanı gör (22-7) 

Yûnus imdi sen Hakk'a ir dün ü gün gönlün Hakk'a vir                                 

Gönül gözi görmeyince bu baş gözi görmeyiser (24-5) 

Yûnus sözin tak kılan görmedi münkir olan                                     

‘Ömrin zulmete salan ma'rifet yohsulıdur (25-7) 

‘Âşıklarun hâlini ‘âşık olanlar bilür                                

‘Işk bir gizlü haznedür gizlü gerekdür esrâr (26-7) 

İy ‘ışk eri aç gözüni yir yüzine kılgıl nazar                          

Gör bu latîf çiçekleri bezenüben Hakk'a gider (28-1) 
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Şer'ile hakîkatün vasfını eydem sana                                     

Şerî'at bir gemidür hakîkat deryâsıdur (29-5) 

Ko ölmek endîşesin ‘âşık ölmez bâkîdür                                   

Ölmek senün nen ola çün cânun İlâhîdür (33-1) 
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Nesir Defteri 

Yeni Şairlere Dair 

Refik Halit 

Ziyaretime gelen misafirlerden biri ya unutmuş 

ya atmış veyahut da kasten bırakmış, koltuğun 

üstünde pek yeni bir (sekizinci kitap) buldum. 

Şiirle, alelhusus yeni şiirle meşgul olmayan 

kariler bi-t-tab’ şirket vapurları gibi numarasıyla 

anılıp tanılan veya tahvîlât gibi rakam tahtında 

alınıp satılan bu kitapların vech-i tesmiyesine, 

daha doğrusu vech-i terkimine bir türlü akıl 

erdiremezler, bunu yeni şairlere ve parmak 

hesabı veznine has bir züppelik ve hoppalık ad 

ederler. Öyle ya, kitap ismi bulmak da güç bir iş 

mi? Çocuğa isim takmaktan daha kolay. Zira 

birinde yine adam ismine uyan bir kelime olması 

lazım gelir, hâlbuki bunda ne desek olur. Olur, 

ama bu kitap öyle bildiğimiz her kitap gibi bir 

kişinin kârı, bir babanın evlâdı, bir zekânın 

mahsulü değil, pansiyon gibi bir şey, nasıl ev 

buhranı var a şimdi kâğıt ve gazete buhranı da 

var, genç şairler buna çare-saz olmak için bir 

ufak kitaba oda oda sığışmışlar, daha kestirmesi 

bir kitap neşir etmişler ki kâin-i gazete kâin-i 

kitap. İşte böyle gazete desek değil, mecmua 

veya kitap desek o da değil, hülasa muamma ve 

bilmece gibi izahı güç, idare-i maslahat namına 

yapılmış bir eser, bunun adı da sırasıyla birinci, 

ikinci, yedinci, sekizinci kitap. Bu günlerde 

anlaşılan sekizincisi neşredilmiş; her nedense benim sekiz rakamına karşı ufak bir hiddetim, 

husumetim vardır, öyle iki bacağını ayırıp her yerde terbiyesiz ve münasebetsiz duruşu canımı sıkar, 

bir de bu sekiz adedi bir takım bayağı komiklerin alınları ortasından ikiye ayrılmış feslerini ve o fese ve 

o rakama telmihen vuku’ bulan soğuk cinaslarını hatırlatır; mesela içeriden kadın: 

– Kaçıncı kocam geldi, diye sorar da fesinin yırtığını gösterip: 

– Sekizincisi, der, halk gülmekten katılır, benim de sırtımda buz gibi bir Boğaziçi anaforu kopar. Her 

neyse adedin ehemmiyeti yok, unvanın da keza, şekil de fena değil, ufacık, tertemiz, kıvrak bir 

kitapçık. Kabındaki o servi boylu, mumya kollu ve ak gözlü acayip tavus kuşu resmi olmasa süslerine 

de bir şey diyemeyecektim. Mündericatına gelince: İlk sayfayı âdeta bir heyecan içinde çevirdim, “ne 

olur Allah’ım, diyordum, içinde iyi birkaç eser bulsam.” benim bu heyecanım sokakta cüzdan bulan bir 

fakirin, bir açın içine bakmadan evvelki hâline benziyordu: Büyük bir şey mamul etmeyerek ve fakat 

bulmak için yüreği çırpınarak. Bu müzayaka, bu fikri aldım, bu kara kış ortasında kimden ne 
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beklemeye, hangi fidandan gül istemeye hakkımız var. Her iş durdu, bittabi şiir de. Hani adamın biri, 

kaht zamanı bir hana gitmiş 

– Hancı, demiş, yoğurt yumurta isterim, baldan da haberin olsun.  

Hancı biraz sonra bir parça kara ekmek ve bir baş soğanla dönmüş: 

– İşte soğan, demiş, işte ekmek, hâlden de haberin olsun. 

Onun gibi bizim de hâlden haberimiz olması lazım. Üstatlar ne yapıyor ki tilmizler ne yapsın? İşte 

böyle makul, mutedil hislerle mütehassıs olduğum halde o tavus mumyasını maal-memnuniye çevirip 

ilk sayfayı açtım. On iki mısralık kısa bir şiir: (İnönü) … kendi kendime: Bakalım, dedim, genç nesil 

defter-i iş’arına şu hayırlı ve vakayı nasıl kaydetmiş? Bir taraftan seyf-i evrada ibrâz-ı celadet ederken 

kalem burada ne ferasetler göstermiş? Anadolu’ya can atıp oradan da çarçabuk buraya dönmek 

suretiyle canını dar kurtaran bir, yeni şair (İnönü) zaferi için elbette şimdiye kadar söylenmemiş 

yepyeni ne güzel bir fikir bulmuş, bunu ne heyecanla tasvir etmiştir, değil mi? Hemen okudum. Hani 

bazı fikirler anlatılırlar ki biter de insan bittiğinin farkına varmaz: 

– Ey, sonra, diye sorar, ben de bu şiiri bitirince “ey, sonra” diyecek gibi oldum ne başladığını anladım 

ne de niçin bu kadar kısaca hiçbir şey demeden bittiğine akıl erdiremedim. Öyle bir manzume ki 

yazılmamış gibi, okuduktan sonra zihin okumamış gibi boş. Yani kâfiyeler haricinde basbayağı bir 

nesir, biz, gazeteler, şairden evvel bunu yüz kere yazdık: “Bin üç yüz on üçü unutmuş, Milano hatırdan 

çıkmış, işte bu sana ders olsun, ey Anadolu dağları bu şanlı zaferi daima anın…” İşte genç şairin nesre 

tahvil edilen manzumesi bu, bundan ibaret. Eğer kalem, seyfin hizmetini hep böyle, bu ağızla, bu 

kudretle tespit edecek ise yazık o kalacak hemtâna.  

İkinci şiir: (Kavaklardan Çıkarken) ibaresini hatırlatıyor, hoş bu manzumenin şairi de kavaklardan çıktı 

ama Anadolu toprağına çıkamadı, belki balık kavağa çıkarsa çıkacak. Her neyse, genç nazım yaza 

benzeyen bir durgun kış gününde limandan çıkıyor, gurubu kana benzetiyor, İstanbul’u da sevgilisine. 

İşte bu kadar, şiir de bitiyor. Gurubu kana, İstanbul’u sevgiliye benzetmek ne güzide ne ince ne 

söylenmemiş ne harikulade bir fikir değil mi? Nereden de bulmuş, nasıl da akıl etmiş, bugünün şairleri 

ara sıra (deha) muhakkak okşuyor, şu manzumeden belli. 

(Sekizinci Kitap) ın ilk sayfaları zaten hep bu iki dönme (fakat değil, Anadolu dönmesi) şaire hasr tahsis 

edilmiş; Celal Sâhir bey de âdeta her genç nesli uzun saçlarının sayesi altına bir kuluçka ihtimamıyla 

toplar ve sanatkâr sinesinin harareti içinde büyütür, bizi de böyle yetiştirmişti, Anadolu ile (Çaylak 

yavrumu kapamazsın!) o yönde girişti. Ankara çaylağı, yavrulardan derdini kapıp götürdü, ikisini acıyıp 

iade etti, şimdi bu sevinçle geri gelenlere (Sekizinci Kitap)ın baş sayfalarını vermiş, üzülmesinler diye. 

Anadolu’da hürmet görmediyseler İstanbul’da itibarları eksilmedi ya! İşte yine bu şairlerden biri – tabi 

ki arkadaşı gibi- vapura nasıl bindiğini ve limandan nasıl çıktığını tasvir ediyor ve Anadolu’ya 

fedakârlığını ispat için: 

Fakat anamın gönlü ne heyecanlı ne dolu! 
Senin için âh, ondan ayrıldım, Anadolu! 
 

diyor. Zavallı süt kuzusu anacığından ayrılmış, bu fedakârlığı göstermiş de Anadolu’ya öyle gitmiş, 

Anadolu ‘da ana kıtlığı mı var? Adı üstünde Anadolu. Millet anası Halide Hanım Efendi ufacık şairi ana 
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şefkatiyle bir müddet teselli ederdi. Fakat anlaşılan, Anadolu’nun yüreği dayanamamış, bu 

manzumeyi okuyunca: 

– Şu çocuğu anacığından ayırmak, velev ki vatan namına olsa, yine doğru değil, geri gitsin, demiş vaat 

etmiş. Ve iade etmiş. Aferin şefkatli, merhametli Anadolu. 

Secili şairlerden biri de Beyoğlu’ndaki Ağa Cami’ne acıyor, “İmansız muhitte yapayalnız” kalmış diye. 

Şu dört yanı mamur memlekette acınacak bir Ağa Cami kalmıştı, onu da bu genç keşfetmiş. (Sekizinci 

Kitap) ın içinde bu defa (Halil Nihat) imzası da var; nu bu, Baki gibi şuarâ-yı kadîmi taklidine kadar ağır 

yazısı varsa (Peyami Sabah)a münasebet görüyor, sevgili Sully Prudhomme, Francois Cope gibi Frenk 

şairlerinden tercüme sade eserini ise buraya yakıştırıyor, hülasa her nabza göre başka şerbet veriyor, 

bir eski konakta gazel okuyor, bir yeni apartmanda şanson söylüyor, maharet ve iktidarını her muhite 

uyduruyor. Onda bu huy varken hangi devirde olsa rahat eder, “hani helva demesini de bilir halva 

demesini de…” derler, Halil Nihat Bey de çeşidini biliyor. 

(Ben Ölüyken Zaman) ünvanlı şiir de pek yeni, pek hususi fikirlerle meşbu’: 

Eşsiz kalan bülbüller ağlasın mezarımda! 

diyor. A şair, bu fikir şimdiye kadar garpta, şarkta acaba kaç bininci defa söylenmiştir; sizin aklınıza 

hoş ve zarif yeni hiçbir fikir gelemez, yazınızda hiçbir hususiyet görülemez mi? Bülbüllü mezardan 

artık gına geldi, hem böyle bir şey, başında bülbüller öten mezar hemen hemen hiç de görülmüş şey 

değildir. Mezarda kargalar öter, baykuşlar öter, daha başka mahlûkat öter, fakat bülbül ötmez, 

gülizârı bırakıp da servistânda öten bülbülün cinsiyetinden şüphe etmeli, baykuş ve karga kırması olsa 

gerek. (Temenni) ünvanlı manzumedeki fikrin parlaklığına ise diyecek yok: 

Keşke sizi bu kadar güzel yaratmasaymış! 

Evet, sevgilisine bunu diyor. Aman yarabbi, düşününüz Fuzuli’yi: “Keşke içimde bin canım olsaydı da 

her biriyle ayrıca sana feda olsaydım!” dermiş, bu genç şair bula bula “Keşke çirkin olsaydın da seni 

sevmeseydim!” demesini bilmiş. Haydi, bilmiş, bir de üstelik şiir diye vezne, kafiyeye sokup yazmış. 

İşte aşk şairleri hep bu vadide, bu ayarda. Birisi de şöyle diyor: 

Ben sizi beklerken siz zevcinizin 
Koynunda müsterih uyuyordunuz! 

Buna, bu ham şiire ne buyrulur? İnsan bunu ne nazmen ne neşren ne de kalen söyler, böyle aykırı laf 

vezne sığar mı? (Eylül) ünvanlı manzumede de boş yere bir zarafet, bir yenilik aradım; şaire Eylül neyi 

hatırlatırmış biliyor musunuz? Şüphe mi var, bilirsiniz, hepimiz, herkes bilir, onu bilmeyen yoktur ki, 

biliriz ama değmediği için söylemeyiz bile: 

Eylül gençliğimizin sonunu hatırlatır 

Kendi kendine mi bunu buldun, aferin yavrum, bin takdir.  

İşte (Sekizinci Kitap) hakkında birkaç mütalaa ve bu kitaptan birkaç numune. Ümit ederim ki şimdi, 

hemen, derhal koşar ve bir tane alıp şu taşkın genç zekâların membaından bir tas buzlu su da siz 

içersiniz. 
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SEBİLÜRREŞAD CİLD II SAYI 27 
 
 
Gazel 
Niye geldin bu harabata bu sevda ne için? 
Savurur gönlümü harman gibi bir dane için 
 
Jale-i eşk ile çıkmış şu siyeh topraktan 
Dönerim serbeheva ortada bir lâne için 
 
Esme ey sarsar-ı gam kesme bu feyyaz emeli 
Belki bir tohm olurum ben de bu virane için 
 
Saklarım sinede bir hayli emanatım var 
Titriyor her biri bir buse-i şahane için 
 
İstemem badeyi peymaneyi kır dök saki! 
Sade ruyun dediler neşve bu meyhane için 
 
Beni güldürmeyecektin neye güldün geçtin 
Yok mudur handede bir nükte bu divane için 
 
Gerçi bigânesidir Hamdi o dilber nigehin  
Beslemezler mi fakat dilberi bigâne için? 
 
Elmalılı Hamdi  
 
 
Harabat: Harabeler. Viraneler. Meyhaneler  
Jale-i eşk: Gözyaşı çiği; çiğ tanesine benzeyen gözyaşı  
Ser be heva: Başı havada, başı yukarda 
Lâne: Yuva  
Sarsar-ı gam: Keder fırtınası  
Feyyaz: Çok feyz veren. Çok bereket ve bolluk veren  
Tohm: Tohum  
Emanat: Emanetler 
Ruy: Yüz 
Bigâne: Yabancı, el 
Nigeh: Bakış, bakma, nazar 
 

 


