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PENDNÂME
Şeyh Ferîdeddîn ATTÂR
Çeviren: Prof. Dr. Mehmet KANAR
ÖNSÖZ
İranlı ünlü şair ve mutasavvıf Ferîdeddin Attar
(ölm.1221) XIII. yüzyılda yetişen ve bir çok şairi
etkileyen şahsiyetlerden biridir. Bu şairlerin
başında Mevlana Celaleddin-i Rûmî, Sadî, Hafız,
Molla Camî ve Mahmud-i Şebisterî gelir.
Eczacılık ve tıp ile ilgilendiği için Attar
mahlasını alan şair Horasan’da yetişmiştir. Irak,
Şam, Mısır, Hicaz, Hindistan ve Türkistan’a
seyahat eden şair tasavvufta isim yapmış birçok
şeyhle tanışmış ve iyi bir eğitim görmüştür. Attar
kendine ait olduğundan şüphe duymadığımız
eserlerine bakıldığında hoşgörülü bir sünnîdir.
Şair olarak daha çok mesnevî ve tasavvufi gazel
türünde başarılı olmuştur. Horasan üslubuyla
Farsça kaleme aldığı eserlerinde rahat, sade ve
akıcı bir dil kullanır. Mesnevilerinde ele alacağı
konuyu çerçeve hikayelere yerleştirir ve bazen
bir konudan başka bir konuya atlar.
Belli başlı eserleri:
İlahiname: 6500 beyitlik bir mesnevidir. Son
olarak Abdülbaki Gölpınarlı tarafından Türkçeye
çevrilmiştir.
Esrarname: Attar’n ilk tasavvufi mesnevisi olan
26 bölümlük bu eser XV. yüzlyılda Türkçeye
aktarılmıştır.
Musibetname: Kırk bölümlük bu eserde şairin
tasavvufi görüşleri derli toplu olarak görülebilir.
Husrevname: Tasavvufi olmayan bu mesnevi bir
aşk hikayesidir.
Muhtarname: Attar’ın rubailerinden oluşan bir
seçkidir.
Mantıkuttayr: Vahdet-i vücud görüşünü işleyen
alegorik bir eserdir. Türkçeye birkaç defa çevirilmiş, son çevirisi Abdülbaki Gölpınarlı tarafından
yapılmıştır.
Tezkiretu’l-evliya: Büyük sufilerin yaşamöykülerinden bahseden ansiklopedik mensur bir
eserdir. Birçok dile çevrildiği gibi, Türkçeye de
çevrilmiş ve son çeviri Süleyman Uludağ
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Pendname dışında ona nispet edilen eserlerin
hiçbiri ona ait değildir.
Pendname: Çocuklara öğütleri içeren, bu arada
dervişlere sık sık hitabedilen bu mesnevinin
Attar’a aidiyeti şüphelidir. Eserin değerlendirilmesi esnasında XIII.-XV. yüzyıllar arasındaki
islam dünyası, özellikle İran çok yönlü olarak
göz önünde bulundurulmalı, o günden bugüne
nelerin değiştiği, nelerin değişmediği, nereden
nereye gelindiği tarafsız bir bakış açısıyla irde-

lenmelidir. Eser bugünün koşullarıyla değerlendirilecek olursa, olumlu hususların yanı sıra,
günümüze ters düşen pekçok olumsuzlukla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. Kadına, çocuğa,
eğitim anlayışına yaklaşım, batıl inançlar, çalışma, özgürlük kavramı, araştırmanın önemi, neden
-sonuç ilişkisine girmeksizin hazır bilginin ne
derece doğru olduğu gibi ana başlıklar kuşkusuz
yapılacak değerlendirmeyi daha da sağlıklı kılacaktır.
ESİRGEYEN, BAĞIŞLAYAN TANRI
ADIYLA
GİRİŞ
Can veren bir avuç toprağa,
Adem’e ruh.
Nuh’u tufandan kurtaran,
Estirip kahır rüzgarını,
Layığını veren Âd kavminin,
Gösterip lûtfunu,
Halil için ateşi çeviren gül bahçesine
Sonsuz şükürler olsun Tanrı’ya.
Alt üst etti seher vakti Lût kavmini o Tanrı.
Bir sivrisinek bitirdi kendisine ok atan düşmanın
işini.
Denize sürüp düşmanları, granitten çıkardı bir
dişi deveyi.
İnayet edince o kâdir ve kayyûm Tanrı,
Muma döndürdü Davud’un elindeki demiri.
Verdi Süleyman’a mülk ve hükümdarlık,
İtaat eder oldu cini, perisi.
Azık çıkardı Eyyub’un vücudundan;
Lokma verdi balığa Yunus’tan.
Testere indirir bir kulun başına;
Taç koyar ötekinin başına.
Odur sultan; yapar ne dilerse.
Eder âlemi bir anda viran.
Tartışılmaz O’nun sultanlığı.
Diyemez kimse O’na “Nasıl? Neden?”
Birine verir hazine, nimet;
Can verir öbürü ekmek özlemiyle.
Giyer biri sincap, samur kürkü;
Diğeri çıplak uyur tandırda.
Biri yatakta yatar yünlü, pamuklu;
Buz keser öbürü kuru toprakta.
Biri tahtta bin izzet ikram görür;
Fakirlikten öbürü çeker çile.
Yerle bir eder bir anda dünyayı.
Edemez O’na kimse tek laf.
Balık verir havada uçan kuşa.
Şahlık gibi devlet verir kullarına.
O verir babasız evladı.
O konuşturur beşikteki çocuğu.
Can verir yüz yıllık ölüye.
Kim yapabilir bunu Hak’dan başka?
Öyle bir yaratıcı ki yaratır balçıktan sultanlar.
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Taşlatır Şeytanları yıldıza.
Ot bitirir kupkuru yerden.
Gökleri de O korur.
Ortak değil kimse O’nun mülküne.
Mümkün değil O’nun sözüne itiraz.
SEYYİDÜ’L-MÜRSELİN HAZRETİ
MUHAMMED’E NAAT
(Onun üzerine onun Tanrı’nın salat ve selamı)
Seyyidi iki dünyanın, sonuncusu resullerin.
Geldi sonra,
kıvancı oldu öncekilerin.
Mirac oldu dokuz kat felek ona.
Muhtaç oldu peygamberler, velîler ona.
Rahmet oldu varlığı âlemlere.
Mesçit oldu tüm yeryüzü ona.
Dostuydu Ebûbekir ile Ömer.
Ayrılıverdi parmağının ucuyla ikiye ay.
Birisi onun mağara arkadaşı.
Yönetmişti öbürü Tanrı erlerinin ordusunu.
Biri hayâ ve hilim madeni.
Diğeri ilim şehrinin kapısı.
Temiz amcalarıydı Hamza ile Abbas
İnsanların en hayırlısı, Hak resûlünün.
Selam olsun bizden Resul’e,
Ailesine, ashâbına.
DİN BÜYÜKLERİNİN MENKIBELERİ
(Yüce Tanrım razı olsun tümünden)
Olsun Tanrı’nın rahmeti o müçtehid imamların
ruhuna.
Büyük bir imamdı Ebû Hanîfe.
Lambasıydı Mustafa ümmetinin.
Canına yakın olsun Tanrı’nın fazileti.
Şâd olsun öğrencilerinin ruhları.
Sahabe Ebû Yusuf kadı olmuş.
Muhammed’den razı olmuş.
Şafi’î İdris ve Mâlik’le
görkem buldu Ahmed dini.
Şâd olsun ruhları Cennet’te.
Bayındır olsun din kasrı ilimleriyle.
YAKARIŞ
Ey padişah! Bağışla suçlarımızı.
Günahkârız biz, affet sen.
İyilik edersin sen.
Biz kötü ettik;
işledik sayısız suç.
Günaha girdik gece gündüz.
Gafil kaldık
“Ve alınlarının saçlarından,
ayaklarından yakalanırlar”
âyetinden.
Kaldık daima isyan içinde.
Uyduk nefis ile Şeytana.
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Geçmedi günahsız bir saatimiz.
Yapmadık gönül huzuruyla ibadet.
Kulun yüzü kara,
isyanla gelmiş dergahına.
Mağfiret ummada lutfundan.
Buyurdun çünkü sen
“Umut kesmeyin Tanrı’nın rahmetinden”.
Engin olur senin lutuflar denizin.
Umutsuz kalır rahmetinden ancak Şeytan.
Ey kerim!
Yolumu kesti nefis ile Şeytan.
Senin rahmetindir benim şefaatçim.
Yapmadan önce beni dünyada toprak,
Umarım arındırırsın beni günahtan.
Alacakken canımı bedenden,
Gönder beni iman nuruyla dünyadan.
NEFS-İ EMMÂRE
Akıllı kimsedir şükreden.
Geçer hükmü o zaman nefsine.
Delikanlı!
Kim atarsa öfkesini içine,
Olur dünyada kurtulanlardan.
Kim koşarsa peşinde nefsinin, arzularının,
olur insanların en aptalı.
Zanneder aklı sıra o kıt fikirli,
bağışlayacağını Tanrı’nın nasıl olsa.
Oğlum,
güçse de dervişlik her ne kadar,
yoktur ondan daha iyisi.
Kim eğdirirse şom nefsine boyun,
Akıllıdır o;
çıkar adı iyiye.
Sindir riyazetle kötü nefsini;
sokmasın çok vebale seni.
Esenlikte kalmak isteyen,
yüz çevirir tüm mahlukata.
Uykudalar tüm insanlar.
Uyanmıştır dünyadan göçüp giden.
Kabul et seni incitenin özrünü,
ki bulasın mağfiret.
Tanrı sevmez insan incitenleri.
Olmaz böyle hasleti dindarların.
Kim yaralarsa zulümle birinin gönlünü,
Yaralamıştır kendi vücudunu.
Düşkünlük olur sonu
gönül kırma peşinde olanın.
Oğlum!
Kalkma gönül incitmeye.
Konuşma ileri geri Yaradanın hakkında.
Kırma kimsenin hatırını oğlum.
Yaralanırsın yoksa canından.
İstersen eğer itibarlı olmak,
Yâd et insanları iyilikle.
Yoksa gücün iyilik yapmaya,
kötülük de yapma.
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Yapma sayısız sitem kendi vücuduna.
Haydi,
Uzak tut dilini insanları çekiştirmekten,
ki görmeyesin elini ayağını bağlı.
Kurtulamaz ahirette cezadan
Gıybetten dili geri durmayan.
SUSMANIN YARARLARI
Kardeşim;
İstiyorsan hak,
Açma ağzını Tanrı emri dışında.
Varsa haberin o ebedî diri Tanrı’dan,
Vur ağzına sükût mührünü.
Oğlum;
kulak ver öğüde.
İstersen kurtuluş,
Sus!
Kim konuşursa çok,
olur gönlü siyah.
Akıllıların işi susmak,
cahillerin işi unutmak.
Vaciptir susmak yalan ve gıybet etmeden;
Aptaldır konuşma heveslisi.
Kardeşim;
Bir şey söyleme Tanrı’yı övmekten öte.
Anma Hak adını çalıp çırpmak için.
Talan olur her şeyi
Konuşma heveslisinin.
Aden incisi olsa da,
ölür gönül çok konuşma yüzünden.
Ey rezillik peşinde koşan!
Yaralıyorsun gönül çehresini.
Haydi,
hapset dilini ağzında.
Kes umudunu artık mahlukattan.
Kuvvet hasıl olur gönlünde,
kendi kusurlarını görenin.
HALİS AMEL
Azizim;
kim olursa iman ehlinden,
temiz tutar dört şeyi.
Temizle önce kalbini kıskançlıktan.
Sonra say kendini mümin.
Temiz tut dilini yalandan, gıybetten;
görmesin imanın ziyan.
Arıtırsan riyadan amelini,
başlar yanmaya iman mumun.
Tutarsan mideni uzak haramdan,
olursun imanlı bir insan
vesselam.
şereflidir bu vasıftaki insan, aziz;
Zayıftır imanı yoksa bunlar.
Kim temizlerse içini haramdan,
gitmez ruhu felekler yoluna,
girmez Cennet’e.
Arınmazsa riyadan ameller,
geçmez eline bir şey.

Yararsız olur hasır üzerindeki nakış gibi.
Has kullardan olmaz dünyada
ameli ihlas üzere olmayan.
Hep yolundadır sürekli işi
Hak için çalışan kişinin.
PADİŞAHLAR
ŞEYLER

İÇİN

ZARARLI

OLAN

Kardeşim;
dört şey zarar verir dünyada padişahlara:
Olursa padişah güleryüzlü,
Halel gelir kuşkusuz heybetine.
Sohbet etmek her fakirle,
eder padişahı hakir.
Düşüp kalkmak kadınlarla,
bırakır onu itibardan uzak.
Kim layıksa dünya padişahlığına,
gayret eder incitmemeye.
Âdil olması gerek padişahın
mutlu olması için insanların.
Niyet ederse zulme padişah,
kâr etmez ona kendi ordusu.
Olursa hem akıllı hem haşmetli,
kalıcı olur kendi ülkesinde.
Cömert davranırsa sultan askerine,
verirler onun uğruna yüz can.
İYİ AHLAK
Dört şey oldu yücelik delili.
Asil insandır bunlara sahip olan.
Çok yüceltmek ilmi,
Uygun cevap vermek halka.
Kimin varsa bilgisi, aklı, temyizi,
aziz tutar ilim ve akıl sahibini.
Kardeşim;
Varsa aklın,
yumuşak davran,
tatlı konuş.
Kim olursa asık suratlı,
acı sözlü,
yüz çevirir ondan dostlar.
Kim sakınmazsa düşmandan,
sonunda görür ondan zarar, ızdırap.
Bulundurma yakınında düşman.
Hayırlıdır çünkü düşmanın uzak durması.
Otur, kalk daima dostlarınla.
Görme mümkünse düşman yüzünü.
Mutlu ol dostlar arasında.
Varsa aklın, uzak kal düşmandan.
Oğlum;
Yap yol hazırlığını, al tedbirini.
Asma kulak onun bunun sözüne.
DÖRT TEHLİKELİ ŞEY
Kardeşim;
Tehlikelidir dört şey.
Sakın bunlardan el verdikçe.
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Yakın olmak sultana;
Dostluk etmek kötülerle;
Rağbet etmek dünyaya;
Düşüp kalkmak kadınlarla.
Yakıcı ateştir sultana yakınlık.
Helake götürür insanı kötülerle ülfet.
Görsen de dıştan süslü püslü,
yılan zehri vardır dünyanın işinde.
Güzel görünür dıştan, hem de iyi,
Tehlikeye düşer can onun zehriyle.
Öldürücüdür bu süslü yılanın zehri.
Akıllıdır ondan uzak duran.
Bakma kırmızıya, sarıya çocuklar misali.
Aldanma renge, kokuya kadınlar misali.
Süslü geline benzer
dünya denilen kocakarı.
İki günde bir başka koca ister.
Talihlidir ikisine sırtını dönen,
boşayan bu kocakarıyı.
Gülümser kocasının yanında.
Ardından diş yarasıyla onu helak eder.
İYİ TALİHLİ OLMANIN ALAMETİDİR
DÖRT ŞEY
Alameti oldu dört şey iyi talihliliğin.
Azizdir bunlara sahip olan.
İlk delilidir temiz yaratılış.
Layık değil taca, tahta bu hasleti olmayan.
Doğru olur iyi talihlilerin düşüncesi.
Azapta kalır kötü olan düşüncesi.
Kim düşünürse emin olduğunu
Tanrı azabından,
Değildir mümin,
hâzâ kâfir!
Beş günden fazla dünya ömrü.
Gafildir kim düşünmezse ileriyi.
Terketmek dünya zevklerini,
Sarılmak gerek gönül sahiplerinin eteğine.
Olma nefsânî zevkler peşinde.
Olma fâni âlemi seven biri.
Yok yararı dünya meşakkati çekmenin;
Bulacak seni ölüm eninde sonunda.
Çıktı mı can bedeninden,
kemiklerin toprak olacak.
Çaren yok can vermekten başka.
Yol kesen haydut nefsinden başka.
ÂFİYET SEBEPLERİ
Azizim;
arıyorsan âfiyet sebeplerini,
bulabilirsin dört şeyde:
Evde bolluk, emniyet;
Sonra sağlık, feragat.
Olursa nimetle emniyetin,
alametidir bu afiyetin.
Rahat olursa gönlün,
olursun sağlıklı.
Bekleme artık dünyadan hiçbir şey.
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Oğlum;
getirme nefsinin dileğini elverdikçe;
düşme aman nefis tuzağına.
Al ayağının altına nefsinin arzusunu.
Ver ağzının payını kötü nefsin.
Götürür seni kuyu başına
atmak için nefis ile Şeytan.
Ez nefsin başını,
hor gör daima.
Uzak tut pislikten geldikçe elinden.
Kim doyurmaya çalışırsa kötü nefsi,
cesaret verir günah işlemede ona.
Tut boğazını her türlü zevkten;
ki düşme belaya, girme günaha.
Doyurma karnını tıka basa ekmek ile, su ile.
Ahır yapma hayvan gibi kendine.
Değilsen oruçlu, az ye gündüz.
Yeme çok;
değilsin dört ayaklı hayvan.
Ey uykuda olan gece gündüz!
Bir lamba yak mezarın için.
Uyuyup yemek hayvanlara mahsus yalnız.
Yok farkı uyuyanların hayvandan.
Oğlum;
kalk;
çok uyuyacaksın ilerde.
Varsa haberin kendinden,
çok söyleme,
kalk.
Hatadır bu alçak dünyaya gönül bağlamak.
Revadır ondan kendini uzak tutmak.
Niçin bağlarsın aşağılık dünyaya gönül?
Çünkü yok onda ebedî kalmak.
Ey fakîr!
süsleme fazla dışını;
dolunay gibi kalsın için aydınlık.
Talip olma her güzel yüze.
Bulunma atlas ile ipek arzusunda.
Vazgeç isteklerden, kul ol Tanrı’ya.
Giy eski elbise, hem de yırtık.
At omuzuna yün hırkayı.
İç muratsızlık şerbetini.
Ey üstüne yünlü giyinen!
Arıt önce göğsünü kibirden.
Almak istersen nasibini ahiretten,
git,
çıkart
seni övündüren giysileri üstünden.
Ol gösterişsiz,
arama huzur.
Terket rahatı;
rahatlık arama.
Taşıma üstünde iyi giysi.
Dile,
olmasın
yatacağın bir yatak.
Yün ve kilim içinde ol sûfî gibi.
Sıfatlan Tanrı sıfatlarıyla.
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Yol erine hasır halı olur.
Kerpiç sonunda ona yastık olur.
DERVİŞLİK VE DERVİŞLERİ SEVMEK
Beraberse aklın bilgiyle,
derviş ol;
otur dervişlerle.
Oturup kalkma dervişten başkasıyla.
Arkalarından konuşma elinden geldikçe.
Anahtarıdır Cennetin dervişleri sevmek.
Layıktır lanete onlara düşman olan.
Cübbeden ibarettir derviş giysisi.
Değildir heves ve gösteriş için.
Almadıkça yol eri nefsini ayak altına,
nasıl yol bulacak Tanrı dergahına?
Kim bilmezse canının kıymetini,
sultan olur nefsin hilafına.
Değildir yol eri köşk, bağ, bahçe hevesinde.
Eksik olmaz yüreğinde dert hem de yara.
Diksen de gökyüzüne kadar bina,
gireceksin sonunda toprağın altına.
Olsan da güçlü, şevketli Rüstem gibi,
Yerin olacak mezarda Behram gibi.
Keyhusrev gibi payidar olsan da,
Gireceksin mağaraya sonunda.
Oğlum;
gafil olma ahiretten.
Mutlu olma bu dünyanın malından, mülkünden.
Sabret dünyanın belalarına;
şükret nimet vakti Tanrı’ya.
TALİHSİZLİK
Dört şey talihsizlik eseri:
Cahillik;
Tembellik;
Sertlik.
Kimsesizlikle dört oldu.
Bütün bunlar talihsizliğin alameti oldu.
Kim bağlanırsa ibaret bağına,
kuşkusuz uğrar hüsrana.
Ayak altına alan kendi nefsini,
verir nefsiyle mücadelesini.
Dünyada uyuyup yemekle ömür geçiren kişi,
mahkum olur kıyamette yanmaya.
Yüz çevir murat ve arzudan.
Yönel Tanrı’nın dergahına.
Mutluluk çeker mutsuzluğu.
İyi ad bırakmaya çalışır yol eri.
Biricik evladım;
biliyorsan Hakk’ın emrini, yasağını,
gitme kirli nefsinin peşinden.
Kim terkederse murada ermeyi,
aksine yaşar ebedî.
Kulak ver Hakk’ın Kur’ân’deki emrine,
yasağına.
Uyanık ol;
değil sevinç yeri dünya.

RİYAZET
Oğlum;
istersen başının yücelerde olmasını,
kapa yüzüne rahatlık kapısını.
Kim kaparsa rahatlık kapısını,
açar mutlak cennet kapısını.
Oğlum;
Var mıdır daha gümrah
dünyada Hak’tan başkasını anan?
Kardeşim;
Terket şanı, şerefi, mevkiyi.
Yap kendini Tanrı katına layık
biri.
Zelîl olur mevkini düşkünü.
Kardeşim;
yaklaştır bu dergaha kendini.
Makam, şan, şeref alçaklığa çeker seni.
Kuşkusuz canı tatlılığa çeker seni.
Emin olur gönül Tanrı’yı anmakla.
Yapamaz nefs-i emmâre hiçbir şey sana.
Yaslanan kimse yaradanına,
yetinir dünyada bir lokmayla.
Yetin azığınla;
tut her gün oruç.
Yoksa rızığın,
dile Tanrı’dan.
NEFİSLE SAVAŞ
Nefis öldürülemez dört şey dışında.
Ey aziz;
söylediklerimi tut aklında.
Susma hançeri,
açlık kılıcı,
yalnızlık kargısı,
uykuyu terk.
Kimde olmazsa bu dört silah;
bulmaz nefsi asla felah.
Anmadan durursa Tanrı’yı gönlün;
melun şeytan olur senin dostun.
Dünya ehlinden olanlara
lazımdır dev gibi yağlı ve tatlı lokma.
Kim düşkün olursa gümüşe, altına,
Eş olur ahiretteki akibeti zavallılığa.
Kim ki ahiret için çalışır,
Tanrı tarafından şeref sahibi kılınır.
Verirler dünya malını toprak düşkününe,
Verirler ahiret malını sakınana.
Kardeşim;
Şeytandır düşmanın.
Uyarsan ona,
vurulur boynuna ateşli zincir.
Dünyaya meyleden talihsiz kişi
nasıl alır ahiret aleminden nasibini?
Oğlum;
Meşgul ol Tanrı’yı anmakla.
Gulyabani gibi uzak dur mahlukattan.
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FAKİRLİKTE SABIR
Oğlum;
bilir misin, nedir fakirlik?
Söyleyim sana,
yoksa haberin.
Cübbenin altında yoksul durur gerçi,
ama zengin gösterir halka kendini.
Açtır;
tokluktan dem vurur.
Davranabilir mi düşmanına dost?
Olsa da cılız, zayıf ve perişan,
Kalmaz ibadet vakti rakibinden geri.
Belli etme fakirliğini başkasına.
Çekme bugünün sıkıntısını yarın.
Üzülme;
sana can veren yarın
nihayet bir ekmek de verir.
Ne zamana dek dane taşıyacaksın karınca gibi?
Mertsen,
yoksulluğu mertçe çek.
Olursa başarın Tanrı’ya tevekkülle,
verir senin rızkını da Tanrı
kuşlara verdiği gibi.
Şükreder fakir insan Tanrı'ya,
verse de rızık diye kuru ekmek kenarı.
Zenginin önünde eğilme tak gibi,
olma nifak ehliyle bir.
Çekmez şöhret sevdası yol eri halkın gözünde;
utanmaz;
cübbe giymekten sıkılmaz.
Kimde varsa iyi isim yapma sevdası,
Sayma onu has.
Avamdır onun dünyası.
Kurtulursa gönlün ziynet hevesinden,
nasıl olursun binit ve eyer hevesinde?
Kim sarılırsa hırsla dünyaya,
kuşkusuz olmaz Tanrı ondan razı.
Bir devekuşu say bu nefsi;
ne yük taşır,
ne uçar.
Kanat aç, uç dersin;
deveyim, der.
Yük yüklersin;
kuşum der.
Çekicidir rengi zehirli ot gibi.
Acıdır tadı ama,
kokusu nahoş.
Çağırsan ibadete,
gösterir gevşeklik.
Günah işlemek için harekete geçer.
En iyisi, nefsi hapsetmek;
ne buyurursa, aksini yapmak.
Çare yok boyun eğdirmek için
aç, susuz bırakmaktan başka.
Deve gibi yola gel,
yük taşı.
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İbadet yükünü Cebbar Tanrı’ya taşı.
Nasıl kaçtıysa yükünden devekuşu,
o da döktü hayat bahçesinin yaprağını.
Canla başla taşıman gerek bu kapının yükünü.
Yoksa köpek gibi çıkartırsın dilini.
Kim isyan ederse bu yüklere,
dolar ambarları lanetle.
Kabul etmişsin emanet yükünü.
Taşı bunu o zaman, olma melul.
Daha ilk günden gevezelik etmişsin.
Gevezeliğini cehaletten etmişsin.
Oğlum;
Kıpırdan,
olma tembel.
Madem dedin “belâ, evet”,
gevşek kalma.
Kim olursa ibadetinde tembel,
eline geçen olacak gümrahlık
ve yardımsız kalmak.
İbadet vakti rüzgar gibi ol.
Her dünya işinden kurtul, fariğ ol.
Yolun uzak,
yükün çok ağır.
Çalış,
başkalarından geri kalma.
Yol korkunç,
haydutlar pusuda.
Bir rehber al yanına,
kalma yolda.
Yolda yükü ağır olanın
her an gözünden kan akar.
Leşin var,
hafiflet yükünü.
Görürsün yoksa yolda
yükün ağırlaştığını.
Nedir yükün?
Alçak dünyanın leşi,
yolunda kendini zebun ettiğin.
Uyunacak yer olsa da bu yol senin için,
rahmeti yok
ne canına,
ne tenine.
SÜSÜ TERKETMEK
Oğlum;
Niçin süslersin başını destarla?
Bir gönül kazanmaya bak oğul.
Terketmedikçe malı, mevkii, izzeti,
Olamazsın şapka gibi herkesin üstünde.
Mertlik değil kendini süslemek.
Canına kasdetmiştir kendini süsleyen.
Bir elbise yok takvadan iyi.
Yiğide yakışmaz gösteriş yapmak.
Çocuktan farkı yoktur dünyada
süslenme hevesinde olanın.
Sonunda başka bir şeyi olmaz muratsızlıktan
başka.
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Alamaz nasibi dirlik ve sevinçten yana.
şeytan işidir övünmek.
Sultandır tevazu gösteren.
şeytan dedi:
Üstünüm ben Âdem’den.
Melun oldu kıyamete dek.
Toprak olur insan tevazu ile.
Azalır nuru serkeşlikten.
Kovuldu İblis kibirlendi diye.
Makbul oldu Âdem istiğfar etti diye.
El üstünde tutarlar dane yere düşünce.
Alaşağı ederler başak baş çekince.
APTALLARIN ALAMETİ
Dört şey alametidir aptallığın.
Söyleyim sana, olsun haberin.
Kendi kusurunu görmez aptal dünyada.
Aramaya çalışır başkasının kusurunu.
Eker cimrilik tohumunu yüreğine.
Sonra bekler cömertlik.
Kimin huyundan hoşnut kalmazsa halk,
olmaz Tanrı katında hiç değeri.
Kötü olur sürekli
huysuzluk yapanın işi.
Baş belası kesilir bedene kötü huy.
İnsan sayılmaz kötü huy sahipleri.
Cimrilik Cehennem ağacı.
Farksızdır cimri kişi mezbaha köpeğinden.
Nasıl görür cimri Cennet yüzünü?
Sivrisinek gibidir filin ayağı altında kalmış.
Uzak dur cimrinin cimriliğinden
ki olmasın aptallar arasında yerin.
AKİBET
Azizim;
Kurtulmak için beladan
çekmelisin üç şeyden elini:
Çek elini eteğini nefisten ve dünyadan
ki olma müptela belaya.
Kapılırsan hırsa,
gelir yüz taraftan bin bela.
Kimin yoksa ortada malı, parası,
emniyettedir nerde olursa olsun.
Oğlum;
bırakırsan nefisle dünyayı,
kurtulursun beladan hem tehlikeden.
Niceleri düştü belaya zebun nefis yüzünden,
Gark oldu üzüntüye.
Düştü muratsızlık kuşu avcının tuzağına,
nefis
yüzünden.
Oğlum;
bir say dünyanın varını yoğunu
gönlünün huzur bulması için.
Emin olma Tanrı’nın azap ve kahrından.
İncitme peşinde olma her mümini.
Kimi incitirsen, özür dile ondan

ki olmasın ilerde sana düşman.
Kim isterse Tanrı’dan zenginlik,
bulur onu ancak kanaatte.
AKIL ALAMETİ, BİLGİ VE ÖĞÜT
Azizim;
Kimin varsa aklı ve bilgisi,
gerekir dört şeyden uzak durması.
Ismarlamaz işini layık olana;
iyilik etmez ona.
Varsa aklın,
meyletme kötü iş yapmaya.
Etme hafiflik bundan vazgeçip.
Dost olur herkesle yaşadığı sürece
ilim sahibi
yumuşak huylu kimse.
Herkesten olmak için ileride
açık tut sofranı, ekmeği, tuzu,
ol cömert.
Oğlum;
Sakın bırakma elden adaleti;
İyi koru kendinden küçükleri.
Kim uyarsa kendi verdiği öğüde,
başkası da uyar o öğüde.
Kim melul olursa kendi sözünden,
başkası kabul etmez o sözü.
Ey akıl sahibi!
Dolaşma şeriatta beğenilmeyen şeyin etrafında.
Uygun görsen de bir şeyi, ey oğul,
Kendi başına iş yapma.
KURTULUŞ
Kuşkusuz üç şeydedir kurtuluş.
Söyleyeyim sana,
dinle ey aziz.
Birisi Allah’tan korkmak,
ikincisi helal rızık aramak.
Üçüncüsü doğru yolda gitmek.
Kurtulmuştur bu hasleti olan.
Ey genç!
Olursan mütevazi,
sever seni bir dünya halkı.
Baş eğme dünya ehlinin önünde.
Baş eğersen, kuşkusuz, dinin gider.
Para için övme dünya düşkününü.
Ne yapacaksın peki bu pisliği?
Ölüdür zamane zengini, oğul,
sohbet etme ölüyle.
Tut ki mal var elinde sayısız,
altın var;
Tut ki, gittiği yer bir mezar.
TANRI’YI ANMAK
Oğlum;
varsa Tanrı’nın adaletinden haberin,
an O’nu her an.
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Sabah akşam zinde tut anarak.
Geçirme günlerini gaflet içinde.
Tanrı’yı anmak ruhun gıdası.
Olmuştur bu yaralı ruhun merhemi.
Tanrı’yı anmak olursa can dostun,
nasıl köşkü, sarayı dilersin?
Bir an için Rahman’dan gafil kalırsan,
o anda şeytanın dostu olursun.
Ey mümin;
çok yâd et Tanrı’yı,
ki olsun iki âlemde yüzün ak.
Anmak için önce ihlas gerek.
Olmayınca ihlas, nasıl doğru olur anmak?
Bulma bu sözü saçma.
Hilafsız olur üç şeyde anmak.
Bid’attir tazîmsiz anmak.
Bunun tek şartı hürmet.
Hasın hasıdır sır zikri.
Zikretmeyenin hüsrandır işi.
Her uzvun bir zikri var.
Ey oğul;
yedi uzuv da zikreder, anar.
Âciz olan zikreder eliyle;
yakınları zikir, olur ziyaretle.
Gözün zikri Tanrı korkusuyla ağlamak.
Onun nimetlerine bakmak.
Kulak zikri Kur’ân’ın dediğini dinlemek.
Bulun kulak zikrinde gece gündüz.
Arzulamaktır Hakk’ı gönül zikri.
Elde edene kadar çalış, bu zikri.
Nasıl halavet bulur Tanrı’yı anmaktan
günah içinde olan hep cehaletten?
Dil zikridir Kur’ân okumak.
Müflistir buna sahip olmayan.
Ey oğul;
öv yaradanını dilinle
ki yele verme hepten ömrünü.
Çok hamdet Tanrı’ya
kurtulmak için Cehennem ateşinden.
Açma ağzını Tanrı’yı anmak dışında.
Bu olmuştur hep temiz kişilerin işi gücü.
HAYAT
Dört şey iyi gelir herkese.
Ey aziz;
söyleyim sana,
öğren, dinle.
İlki adaletli olmak.
Sonra kendi aklından haberdar olmak.
Sabırla yaklaşmak.
İnsanlara saygı duymak.
KÖTÜ HUYLAR
Ey iyi yaratılışlı!
Dört şey çok çirkin insanlar arasında.
Biri hasetle kin.
Sonra gelir kibir.
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Öfkesini içine atmamak
ve
dördüncü haslet
cimrilik etmek.
Uzak ol bu huylardan oğul.
Som altın gibi ol.
Toprağın altına girmeden toprak ol.
Byrak hırsı, kanaat et.
Düşün sonunda ölüm olduğunu.
Otur kalk daima dostlarla.
Görme yüzünü elinden geldikçe düşmanların.
TALİHSİZLİK
Dört şey oldu talihsizlik alameti.
Aydınsa için,
bunları öğren.
Aptalla meşveret eder talihsiz kişi.
Gümüş verir cahile
ve altın.
Zavallıdır, talihsizdir gerçekten
dost nasihati dinlemeyen.
Nefret eder dünya talihsizden
ki ibret almaz kendisinden.
Azdırır melun şeytan
aptalla meşveret edeni.
Geçmeye görsün cahilin eline altın,
savurur,
telef eder.
Aptal öğüt dinlemez dostundan.
Keser atar ilgisini cahilliğinden.
Ey genç;
ibret al zamaneden,
sayılma talihsizlerden.
Azgınlıktır talihsizlik
akıllı kimse nezdinde.
BİLGİ
Muteberdir dört şey ve büyük,
görünse de göze pek küçük.
Biri düşman,
diğeri ateş.
Öbürü hastalık.
Yürek onun yüzünden rahatsız.
Bilgidir dördüncüsü; süsler seni.
Gelmesin sana küçük bunların hepsi.
Düşmanı hakir gören kimse,
gün gelir,
onun belasından feryat eder.
Sıçrayınca bir kıvılcım,
görürsün bir dünyayı yaktığını.
Az olsa da ilmi hor görme sakın.
Çünkü sayısız değeri vardır ilmin.
Sıkıntın azken bul çaresini.
Acizlik ve hastalık zamanı alamazsın önünü.
Aramayınca kişi baş ağrısının ilacını,
korkar mizacının bozulmasından.
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Ey oğul;
sakın rakibinin sözünden
ayak altına düşmemek için.
Suyla söndürülebilir az ateş.
Tutuştu mu adamakıllı,
önüne geçilmez.
REZİL EDEN DÖRT ŞEY
Ey oğul;
Kim dört şeye sahip olursa,
mevcut olur başka dört şey.
Öfkenin pişmanlığa yok çaresi.
Rezillik gelir inadın sonunda.
Düşmanlık kibirden çıkar kuşkusuz.
Rezillik tembellikten hasıl olur.
İnatçı muhatap oldu mu, kul rezil olur onun
şomluğundan.
Öfkelendi mi cahil, pişmanlık fayda etmez.
Azarlarsa dostlar seni,
suya yazılan yazı gibi az olur tesiri.
Namertlerle düşüp kalkarsa insan, az dostluk
görür onlardan.
Gül kokusundan uzak olduğu için karga, nefret
eder bülbülle sohbetten.
Kadınlara duyulan sevgiyi devamsız bil
namertlere duyulan sevgi gibi.
Güzel kadın şefkatsiz olur. Az aldı mı nasibini,
uzatır dilini.
Zulmederse sultan halkına, mülkündeki kalıcılığı
az olur.
Öküzden aşağı kalır yanı olmaz canına düşkün
bencilin;
eşektir hatta.
NAMERT İNSAN
Efendi;

Dört şey değil kalıcı.
Ey güzel yüzlü mümin; kulak ver.
Kibirle şişinen kimseyi düşman sayar dostları.
Kim getirirse tembelliği meslek haline,
keser gelir ayağına rezillikten.
Öfkesini bastırmayan sonunda pişman olur çok.
Can tüketir namertle sohbet.
Vardır herkesin bu halden haberi.
Oğul; namert görünse biri sana,
uzaklaş ondan rüzgar hızıyla.
ŞÜKÜR
Dört şey tamamlandı dört şeyle.
Ey oğul, dinle, öğren.
Aklıyla olgunlaşır bilgili insan.
Güzelleşir niyeti ameliyle.
Sakınmakla kemale erer dinin. Tamamlanır
nimetin şükretmekle.
Akılla olgunlaşır bilgi. Umursamaz kimse
amelsiz niyeti.
Erse kul dinde kemale, zahitlik ve ibadet mesleği
olur.

Tamamlar nimeti şükür; uyarır gafilleri.
şükretmemek yok olması demek nimetin.
Nimet bolluğudur şükredenin nasibi.
İlim olmaz akıl olmadan.
Oturmamak gerek akılsızlarla.
Akılsız bilgi vebaldir oğlum.
İlim bir kuş, akıl ise kanat.
İlmi var, ilmiyle değilse âmil,
uzaklaşmıştır o akıl yolundan.
FIRSAT KAÇTI MI GELMEZ BİR DAHA
GERİ
Gittikten sonra geri gelmesi imkansız dört şey
var.
Ağzından bir laf kaçar ya da fırlarsa ok yaydan,
Nasıl getirirsin söylenilen sözü geri?
Geri döndüremez kimse geçip gideni.
Nasıl geri döner attığın ok?
Nasıl gelir geri zayi ettiğin ömür?
Kim konuşursa düşünmeden,
çok pişmanlık duyar sonunda.
Söyleyebilirsin söylemediğin şeyi.
Söyledin mi bir kez, nasıl gizlersin?
Ganimet bil her nefeslik ömrü.
Bir geçti mi gelmez bir daha geri.
Geri çeviremez kimse kaza kaderi.
Razı olan kaza kadere, etmemiştir kötü.
Emniyette olmak isteyen, vurmalı ağzına mühür.
Bil değerini ömrün.
Gelip geçti mi, göremeyeceksin bir daha.
SUSMA VE CÖMERTLİK
Ey aziz;
Dört şey meydana gelir dört şeyden.
İyi öğren bunları.
Susmayı alışkanlık haline getiren,
kaygı duymaz hiç.
İstiyorsan selamet, sus.
İyilik eden, kalır emin.
Önder olur insan cömertlikle.
Nimet çoğalır şükürle.
Sâkin olup susan kimse,
giyer üstüne esenlik giysisini.
İstersen emniyette kalmak,
Git,
İyilik yap insanlara.
Saygınlık kazanır
âdet edinen
cömertlik ve keremi.
İyilik yapan, bil ki kendine iyilik yapar.
Kardeşim;
Kul ol Tanrı’ya.
Cömert ol elinden geldikçe.
Sakın cimrinin cimriliğinden
ki yakmasın Cehennem ateşi seni.
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BİR KAÇ ŞEYDEN HASIL OLAN AHLAK
Dört şey hasıl olur dört şeyden.
Anlayamaz bunu temyiz sahibi dışındakiler.
Bu dört şeye sahip olan, görür bunları
farketmeden.
Soru sorunca insan, düşkün olur.
Küçümseyen kimse yalnız kalır.
İşin sonunu görmeyen, pişmanlık duyar bir gün.
İhtiyatlı olmayan işlerinde,
kalır sonunda yük altında.
Sultanla mücadele eden,
mahveder her işini.
Kaçar dostlar huysuzdan,
geçimsizden.
Sultana küstalık edeni say sen ölü.
Sürüklemiştir canını, malını helake.
Padişaha baş kaldıranan gündüzü
kararır karanlık gece misali.
Kibirle başını kaldıran,
kalır kurt gibi tek başına.
DÜŞMANLIK VE BORÇ
Yenilgiye uğratır dört şey insanı.
Ey Tanrı’ya tapan;
Söyleyim sana,
dinle,
öğren.
Düşman çok,
borç sayısız.
Zulüm hadsiz,
çoluk çocuk fazla.
Vay borca batan miskinin haline!
Kan içer her an kederinden.
Çok düşmanı olanın iki gözü
dikilir kalır bir yere.
Olmaz rahatı, huzuru
işi çok olanın.
KADIN VE ÇOCUKLAR
Ey oğul;
dört şey varki hatadır.
Kulak ver;
söyleyim sana hepsini.
Birincisi kadın vefa beklemek.
Hatasy çok olur safdillerin.
Hatadır kötü nefsin her dediğini yapmak.
Hatadır çünkü düşman beslemek.
Kötüden emin olmak bir başka hata.
Çocuklarla konuşmak bundan beter.
ANA BABA HAKKI VE FARZI YERİNE
GETİRMEK
Kerim olan Tanrı'nın dört bağışı var.
Ey dürüst insan:
Söyleyim sana,
öğren.
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Dört şeydir Kur’ân’ın hükmü.
Kulak ver,
öğren.
Hakk’ın farzını yerine getirmek önce.
Razı etmek ana babayı.
Şeytanla savaşmak diğer hükmü.
Dördüncüsü iyilik etmek
muradı gerçekleşmemiş insanlara.
ÖMRÜN ARTMASI
Dört şeyle artar insan ömrü.
Dinle bu öğüdü ey aziz.
Birincisi güzel sese kulak vermek;
sonra ay gibi güzel yüz görmek.
Üçüncüsü mal ve can güvencesi.
Uzar insan ömrü bununla.
İşi gönlünün muradınca olanın,
fazla olur kazancı âhirette.
ÖMRÜN AZALMASI
Beş şey azaltır insan ömrünü.
Ey aziz;
kulak ver, dinle.
Biri yaşlılıkta muhtaçlık.
Sonra yalnız ve
meşakkat.
Ölüye bakanın, ey oğul;
kuşkusuz azalır ömrü.
Düşmandan kormak beşincisi.
Zararı var bunların ömre.
Kork Allah’tan,
korkma düşmandan.
Korur seni çünkü Tanrı hepsinden.
YALANCILIK
Oğlum;
beş hasletten kal uzak
ki yitirmeyesin şerefini.
Önce, söyleme yalan insanlara.
Yitirirsin çünkü itibarını yalanla.
Büyüklerle mücadele eden rezil olur sonunda.
Ak çıkmazsa yüzü edepsizin insan yanında
şaşılmaz buna.
Ey iyi huylu;
olma aptal takımından.
Rezil eder aptallık insanı.
Oğlum;
Büyüklerle didişme.
Aptallık edip kendini rezil etme.
Doğru söyle insanlara
ki olma rezil rüsva.
Uzak dur muhalefetten, hiyanetten
kil olsun yüzünde hep nur.
Kardeşim;
istiyorsan iyi anlaşılmak,
kötü söyleme kimseye.
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Üzülmemek için dünyada,
bakma kıskançlıkla kimseye.
Cömert olmaya çalış zenginsen,
itibarının artması için.
Seç sabrı, vefayı.
Artar bununla onurun, itibarın.
şerefli olur kuşkusuz insanlara bağışta bulunan.
ONUR ARTIRICI ŞEYLER
Beş şeyle artar itibar.
Söyleyim sana,
dinle ey temyiz sahibi.
Bulun kendi işinin başında,
artsın itibarın, onurun.
Artar onurun cömertlikle.
Kınanır akıl kişi cimrilikle.
Yüzü ak çıkmaz kendi işine hazır olmayanın.
Kim cömert olursa halka karşı,
artar şerefi, itibarı.
Sabırlı ol daima, hem vefalı
ki göresin sen de yüz vefa.
Hatadır hünersiz dost seçmek.
İyisi mi düşman olma öyle dosta.
Az aç sırrını dostuna;
gizli kalsın sırrın düşmandan.
Utanmamak için insanların önünde
alma koymadığın şeyi.
Kardeşim;
ifşa etme insanların sırrını;
etmesin başka biri de senin sırrını.
Davranma sakın dilediğin gibi
ki çok pişman olma ilerde.
Muhterem;
bil insanların değerini,
bilinsin senin değerin.
Efendi;
Uzun oldukça dilin, çek elini bu işten;
saldırma her tarafa.
Canlı sayma dünyadaki itibarsız kişiyi.
Çünkü ölülerdendir o.
Nasıl zengin kılar dünya malı kanaatsiz kişiyi?
Kork daima Hak’tan.
Umutlu ol rahmetinden.
Galip gelirsen düşmanına, affet,
bağışla suçunu.
Mütevazi ol ve edepli.
Sohbet eden sakınanlarla.
Sabırlı ol.
İncitme, efendi.
Zehir gibi öldürücü olur cahiller.
Panzehirle kurtulur insanlar.
Nasıl yaşar zehir içen bir insan?
Gönül bahçeleridir sabır, ilim ve hilim.
Öldürücü zehirdir hırs ve kin.
Ekmek vermektir en övünülecek şey.
Açmaktır dostıların yüzüne kapı açmak.

Olsan da bilgili ve hünerli;
hünerli sayma kendini her cahilden.
AHİRET CEZALARI
Alameti oldu cahilin iki haslet.
Çocuklarla konuşmak,
ilgi duymak kadınlara.
Oğlum;
kötü huydan gelir mutsuzluk.
Ölü bil iyi ameli olmayanı.
Canlı olamaz o çünkü.
Kusurunu yüzüne söyleyen kişi
gösterir sana karanlıktan aydınlığa
götüren yolu.
Teşekkür et sana yol gösterene.
Tanı dünyadaki akıllı insanları.
Huylan iyi huyla.
Gizleme halini iki kişiden.
Maharetli doktordan,
Samimi arkadaştan.
Oğlum;
Uygunsuz görsen de her şeyi,
dilediğin gibi iş yapma.
Düşüp kalkma kadınlarla elinden geldikçe.
Açma sırrını onlara.
Ey akıllı;
dolaşma şeriatta makbul olmayan şeylerin
etrafında.
Neyi haram kılmışsa sana Hak,
uzak dur ondan.
Böyle yaparsan, yâdedilirsin iyilikle.
Rızkını verir Tanrı nasıl olsa.
Ferah tut gönlünü,
kusur etmemeye bak.
Kardeşim;
cömert olmak için dünyada
ol güleryüzlü,
tatlı dilli.
Ey hevesine düşkün insan!
Fazla üzülme ölüme.
Vakit geldi mi çünkü
ne alabilirsin öne,
ne geciktirebilirsin.
Uzak tut kalbini hasetten, kinden.
Kin gütme geldikçe elinden.
Efendi;
Fazla güvenme yaptıklarına.
Bağlan gönülden Tanrı'nın yaptıklarına.
Güzel huydur en iyi şey.
Sever insanlar güzel huyu.
Evlat;
Haydi alçakgönüllü ol.
şerefli insanlarıdır süsüdür bu.
Huylansan da dostların huyuyla,
uzak tut onlardan kendini,
az dile.
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Görsen de namert birini zengin,
isteme ihtiyacını ondan.
Gitme sakın namert kapısına.
Görsen de sorma halini, hatırını.
Yapta aptalın işini mümkünse.
İş buyur, az iltifat et.
DÜŞMANLARDAN KAÇINMA
Ey akıllı!
İki kişiden kaçın
zamanın belasını görmemek için.
Biri mücadeleci düşmandan,
diğeri cahilleri seven insandan.
Uzak tut düşmandan kendini.
Ayrı dur zengin dosttan.
Oğlum;
Kaba insanlarla az konuş.
Sırt çevirirler sana konuşursan.
Bilir misin kimdedir en iyi huy?
İnsaf edip, insaf istemeyende.
Güzel bir söz söylersen fakire,
ipekle giydirmekten iyidir.
Tarzıdır öfkesini içine atmak her yüce insanın.
Acıdır,
ama tatlıdır şekerden, baldan.
Zor geçer geçimsiz insanın hayatı dünyada.
Azizim;
alçaktır, pistir küstah ve hayasız insan.
Kınanmamak için birlikte ol özü sözü doğrularla.
REZİLLİK
Rezillik getirir birkaç haslet.
Söyle dersen, söyleyim sana.
Birincisi, davetsiz misafir olmak sinek misali.
Davetsiz misafir rezil olur halkın gözünde.
Diğeri bilmeden gidip onun bunun evinde
kethüdalık etmek.
Bu ikisi gibi davranmak cahilliğin ta kendisi.
Kim oturursa baş köşeye,
rezil olması değildir işten.
Asmıyorsa sözüne kulak, kalabalık,
varsa da söyleyecek bin sözün,
söyleme.
İsteme hacetini düşmandan.
Olamaz dünyada bundan beter küçülme.
Alçaklardan dilek tulunma,
istemiyorsan rezil olmamak.
Oynama çocukla, kadınla
ki olma rezil ü rüsva.
UYGUN DOST
Altı şey işe yarar dünyada.
Birincisi lezzetli gıda bulmak.
Söylediğin dürüstçe söz,
iyidir menfaatin olan dünyadan.
Bil ki dünyaya değer
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akıllı olmak,
mutlu olmak.
Sevme Hak düşmanını.
Vurma kimsenin ayıbını yüzüne.
Değil kimse çünkü kusursuz.
Oğlum;
İstediğini Allah’tan iste.
Elinde değil çünkü yaratılanın
zarar ile yarar.
Tanrı’dan başka yok yardımcısı kulların.
Dile yardımı Tanrı’dan,
dileme başkasından.
Kim korkarsa Tanrı'nın kahrından,
kuşkusuz herkes korkar ondan.
Kim çalışsa kötü söz etmemeye,
yenmiş olur melun şeytanı.
NASİHAT EDENİN ÖĞÜTÜ
Kimse bilmez beş şeyi beş kişiden.
Dinle nasihat edenden bu sözü.
Birincisi, yoktur meliklerde dostluk.
İnan sulûk ehlinin bu sözüne.
Mürüvvet bekleme aşağılık kimseden.
Gelmez asla kötülük yüce insandan.
Başkalarının malını kıskanan
nasıl kavuşur rahmete?
Vefalı değildir, yalancı söyleyen.
MESUT İNSANLAR
Kim üç şeye alışırsa saadet bulur dünyada.
Minnet beklemeden hayır yapmak.
Bunu yapan layık olur rahmete.
Girsede hep başkasının kusurunu
kınamak için açmaz ağzını.
Kimi görürsen doğru olmayan yolda,
yol göster ona sevap kazanmak için.
Verme insanlara zahmet.
Yükleme başkasına kendi yükünü.
KURTULUŞ
Kardeşim;
Olmak istersen kurtulanlardan,
çevirme üç şeyden yüz.
Birincisi kaza hükmünü görmek.
Sonra Tanrı'nın rızasını kazanmak.
Üçüncüsü ne?
Cefadan uzak olmak.
Kim buna sahipse, olur safâ ehlinden.
Kimde varsa bilgi, akıl ve temyiz,
bağışta bulunur Tanrı rızası için.
Riyaya bulaşmış sadaka
nasıl kabul edilir
Tanrı katında?
Olmazsa amelin altın gibi halis,
kalbın değeri de olmaz.
Uzak tut nefsini arzulardan
geldikçe elinden.
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DOĞRULUK, EMANET, CÖMERTLİK
Dört şey öğren Tanrı'nın kerametlerinden.
Birincisi sözünde doğru olmak,
sonra emaneti korumak.
Cömertlik kerametlerindendir Tanrı'nın.
Tanrı'nın fazileti bil
görebiliyorsan eğer.
Uzak durmaya bak
alçakça menfaat elde etmekten.
Tanrı'nın düşmanıdır böyle yapan.
Kim halk önünde sırrını ifşa ederse,
olma o aptalın arkadaşı.
Namazını gafilce kılar
zekat ve öşürden gafil kalan.
Sakın böyle kimselerden
dünyada düşkün olmamak için.
ÖFKE VE KAHRI TERKETMEK
Yanmamak için ateşte
vazgeç dört hasletten kesinlikle.
Varsa dünyada ömrün tadı, zevki,
sakın öfkenden, kahrından.
Görürsen halkın sana uymadığını,
uy sen onların huyuna.
Geçmiyorsa istediğin eline,
ferah tut gönlünü.
Dinle bu sözümü.
Eı halef! Güvenirim deme devlet kuşuna.
İyi dinle bu sözümü.
Kazadan kaçarsan, yok sana faıdası.
Ne gelirse, razı ol ona.
Hasıl olur tüm maksadı,
dostlarla tek yürek olanın.
Temiz görüşlü kimse muteberdir dünyada.
Vefası azdır zamanenin kişiye. Zulmü var,
sevgisi yok..
Kederli gününde seni arayanı,
sor sen de sevinçli gününde.
Nimetli gününde dost saydığın kişinin
koş mihnet günü yardımına.
Devlet verirse Tanrı sana,
hayır görsün dostlar o devletten.
Derdine ortak olan
dostun olur sevinçli olduğun gün.
HAKK’I BİLMEK
Evlat,

bilgili ol Tanrı’dan haberdar olmak için.
Hasıl olmamıştır maksadı bilgili olmayanın.
Tanrı’yı bilen
görür kendi kalıcılığını yoklukta.
Canlı değildir ârif olmayan kişi.
Layık değildir Tanrı’ya yaklaşmaya;
değmez de.
Hatalı bilirsen kendi nefsini,
bağışlayıcı görürsün Yüce Tanrı’yı.

Sevgi, vefa doludur ârifin gönlü.
Hamd ü sena etmektir ârifin işi.
Kimin gönlüne marifet bağışlarsa Tanrı,
yer yoktur gönlünden Tanrı’dan başkasına.
Tehlikesi yoktur ârife göre dünyanın.
Aldırış etmez kendine bile.
Bilir o fâni olduğunu.
Nasıl ârif olur fâni olmaıan.
Feragat etmiştir ârif dünya ve ahiretten.
Kesmiştir ilgisini her şeyden
Tanrı’dan başka.
Arifin himmeti Hak’la buluşmak,
O’na kavuşmak.
Mutlak fâni çünkü kendisi.
Neye benzer bu dünya?
Söyleyim bak.
İnsanın gördüğü bir düş.
Uykusundan uyandı mı o aziz,
geçmez eline rüyadan başka bir şey.
Dirilir ve ölür.
Götürmez ama yanında dünıadan bir şey.
Kimin varsa iyi ameli,
götürür onu ahiret yolunda,
yanında.
Bu dünya bir kadına benzer,
kocasına karşı süslenen
iki dirhem bir çekirdek.
Tutarken erkeği avucunda,
Sayısız hile yapar,
işve yapar.
Görünce kocasını uyumuş,
Hemen onu öldürmeye kalkar.
Ey hünerli aziz;
Sakın böyle hilekardan.
TAKVA SAHİBİ OLMA
Oğlum;
İstersen itibarlı olmak,
karara kıl takvada.
Mamur olur din evi takva ile.
Yıkılır gider tamahkarlıkla.
Kim almışsa bu ilimden nasibini,
Uzak kalır herkesten
Tanrı’dan başka.
Mümkündür
takva
sayesinde
Tanrı’dan
korkmak.
Rezil olur takvasız kimse, rüsva.
Dürüst olan takva sayesinde,
hareket eder daima Tanrı için.
Takvasız muhabbet gelmez
Tanrı’dan dostluk uman kimseye.
Nedir takva?
şüpheyi, haramı terketmek,
giyimi,
içkiyi,
taamı
bırakmak.
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Yâr olunca takva ilim ve amelle,
gelmez ihlasa halel.
Ey kul!
Bir günah işleyecek olursan ansızın,
tövbe et derhal,
affını dile günahlarının.
İşledin mi Tanrı’ya karşı günah,
yararı olmaz veresiye tövbenin.
Hatadır yaşama umuduyla tövbede tembellik.
HİZMET ŞEREFİ
Oğlum,
Hizmet etmeye bak
murad atının eyerlenmesi için.
Mertlere hizmet eden kula
eder felek hizmet.
Korunmuş olur dünya âfetlerinden,
hizmete sarılan kimse.
Şefkatli olur hizmetçiler dostlara karşı.
Yüksektir yerleri Cennette.
Müfsit ve âsi olsa da hizmetçi,
iyidir yüz pinti âbidden.
Ecrini verir Tanrı hizmet edene
oruçluların
ibadete kalkanların.
Hizmete bel bağlayan,
toplar meyvayı marifet ağacından.
Hizmet edene bağışlanır Cennet.
Verilir üstelik gazilerin sevabı.
MİSAFİRE İKRAM
Kardeşim,
bulmak için Tanrı’dan izzet,
tut misafiri aziz.
Rahmet kapısını açar Tanrı
mümine iyi davranana.
Kim duyarsa misafirden bezginlik,
incinir ondan
hem Tanrı
hem Resul.
Misafire hizmet eden
layık olur
Tanrı'nın rahmetine.
Ey ev sahibi!
Uzak dur gösterişten
ki ağır gelmesin sana misafir.
Kerim Tanrı'nın bir bağışıdır misafir.
Alçaklaşır misafirden kaçıp saklanan.
Misafir olur da başkasının evine,
gelince misafir,
gözden kaybolur.
Olursa misafirin
seçkinlerden
avamdan,
koy önüne yiyecek.
Hayırla anılır misafir ağırlayan.
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Oğlum,
götür fakirin önüne,
az çok varsa neyin.
Ekmek ver açlara Tanrı rızası için,
verilsin sana Cennette yer.
Kim giydirirse çıplağı,
bulur ikbal ile başında taç.
Devletle bahtiyar olan,
hayır yapar gizli
veya
aşikâr.
Oğlum,
yeme asla cimrinin ekmeğini.
oturma cimri sofrasına.
Hep sıkıntı, meşakkattir cimrinin ekmeği.
Nurdur, safâdır cömertin ekmeği.
Gitme davet edilmedikçe başkasının sofrasına.
Leş peşinde koşma akbaba misali.
İyilik umma pintiden, alçaktan.
Say onun tavanını sütunsuz.
Ne hayır işlersen işle,
sayma yaptığın hayrı.
Ne görürsen gör iyi,
görme kötü.
AHMAKLARIN ALAMETLERİ
Üç alameti var ahmakların.
İlki,
gafil kalmak Tanrı’yı anmaktan.
Âdetidir çok konuşmak.
Bezdirir insanı,
usandırır.
Ey oğul,
olma ahmak cahil gibi.
Durma bir an Tanrı’yı anmaksızın.
Yüz çevirme asla Tanrı buyruğundan.
Güçlük çıkarma hür insana
borcu var diye.
Oğlum,
boyun eğme cahil insana.
Baş eğme insanlara
paralarına kanıp.
Konuşma ileri geri
ilahî kazâ hakkında.
Çok gör herkesi,
az görme.
Uzatma elini namahreme.
Dokunma yetim malına.
Açma sırrını dostuna.
Söyleme sırrını açıkça
olsan da tek başına.
Azizim,
ayırdedebiliyorsan
iyiyi
kötüyü,
tamahkâr olma hür olmak için.
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BOZGUNCU
Üç hasleti var yaratılışında bozguncunun.
Fesat olur önce yüreğinde.
İncitmektir işi Tanrı'nın yarattıklarını.
Uzak tutar kendisini doğru yoldan.
ZALİM
Dıştan üç alameti var zalim insanın:
Haram yer hep ahmaklığından.
Etmez taharet,
kalkar zamansız.
Uzaklara kaçar ilim erbabından.
Temiz ol,
meslek edin temizliği.
Düşün kabir azabını.
Oğlum,
Kaçma ilim erbabından,
ki yanmayasın cehennem ateşinde.
Kötü söyleme kimseye
elinden geldikçe.
Çok bahsetme kendinden başkalarının yanında.
Bilgiliysen,
getirme altını mücevher haline.
Gelirse bir misafir,
kapama kapıyı yüzüne.
CİMRİ
Üç alameti var cimrinin.
Söyleyim sana,
öğren oğlum.
Cimri korkar önce
dilenciden.
Titrer açlık belasından.
Rastlarsa yolda tanıdığa,
geçer yanından rüzgar gibi,
der merhaba.
Dokunmaz fayda ekmeğinden kimseye.
Nasiplenir pek az kişi sofrasından.
HACET İSTEMEK
İsteme hacetini çirkinden.
İste yüzü güzelden.
Düştü mü sana işi bir müminin,
getir hacetini yerine
elinden geldikçe.
İste hacetini sultan,
isteme başkasından.
İstersen elde etmek,
isteme saray kapıcısından.
Sevinme düşmanın ölümüne.
Etme şikayet kimseyi
kimsenin yanında.
KATI YÜREKLİ İNSAN
Üç alamet buldum katı yürekli kimsede.
Yüz çevirdin ondan,

görünce.
Sitemkârdır zayıflara.
Etmez kanaat aza çoğa.
Et istediğin kadar nasihat,
etmez tesir katı yüreğine.
Hayâdan uzak kimsenin
gitme yanına hacet için.
Ölmüş bil dünya ehlini,
olma ölülerle yatıp kalkan biri.
KANAAT
Oğlum,
Yoksa fakirlikten acı bir şey,
kanaat et daima.
Kalk her seher vakti,
et istiğfar.
Çalış şimdi varken fırsat,
et ibadet.
Çekiştirme yakın dostunu.
Etme lanet şeytandan başkasına.
Doğduğunda her yeni gün,
tövbe et günahlarından.
Yettikçe gücün getir yerine hacetini fakirin;
getirsin Yaratan da senin hacetini.
Geri vermek gerek eğretiyi.
Oldu mu altınını yanında götüren?
Ey emin!
Nedir bu dünyadan elde edilecek şey?
Ne bir endaze kumaş,
Ne bir karış toprak.
Neyin varsa Hak yolunda,
senin malın.
Geriye kalanlar ise,
belası canın.
Kim Hak’tan gelen aza yetinirse,
yerine getirir Hak onun hacetini.
Bir eve benzer dünya.
Vazgeç mert isen ondan.
Bir köprüye benzer dünya.
Koyulmuşsun yola,
geç ondan.
Kim yaparsa köprü başına ev,
değildir akıllı,
delidir deli.
Olmaz reva Tanrı’dan zenginlik dilemek.
Meşakkattir müminin zenginliği.
Dervişin fakirliği,
müminin şifası.
Bu yüzden var onda müminin safâsı.
Sana göre az olsa da gözünün nuru,
düşman anlamında malın, çoluk çocuğun.
“Mallarınız, çoluk çocuklarınız sizin için bir
imtihandır”
(Tegâbun sûresi, 15. âyetten)
âyetini öğren.
Ver yele bu dünyanın malını mülkünü.
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Ederler emanete hiyanet.
Vefa olmaz münafık insanın vaadinde.
Safa, nur olmaz bu yüzden yüzünde.
Sanma güvenilir iki yüzlü insanı.
Silinsin yeryüzünden tohumu!
Oğlum, sakın münafıktan.
Bile kılıcını öldürmek için.
Kuyunun dibi
münafığa yoldaş olanın yeri.

Yol erine yararı yok dünya varlığının.
Düşünmez asla o yokluğu.
Saf olur gönlü doğrulukla.
Kâfi olur hırkası ile lokması.
Arttırmak isterse malını, mülkünü,
uzak kalır asıl saadetten.
Feda ettiler canlarını
Hakk’ı dileyen kullar.
Koşturdular hikmet atını Süreyya’ya.
Vermedikçe O’nun yolunda her şeyini,
nasıl elde edeceksin sana gerekeni?

TAKVA SAHİPLERİ

CÖMERTLİĞİN FAZİLETİ
Kardeşim,
Bulmak için kolaylık zorluktan sonra
çalış cömert olmaya.
Ol hep cömert.
Olmaz yeri Cehennem cömertin.
Nur ve safâ vardır cömertin yüzünde
Cennet’te Muhammed Mustafa’ya yakın olduğu
için.
şöyle yazdı Yüce Tanrı Cennet kapısına:
“Burası Cennet: Cömert olanların yeri.”
Cehennemle işi yok cömertin.
Pintilerin yeri ateşin ortası.
Bilki aldatmaktır cimrinin işi gücü.
Yoldaş bil onları İblisle.
Görmez cömert Cehennem yüzünü.
Alır daim Cennet kokusu.
Oğlum,
Meşhur ol insanlığınla.
Uzak ol kibirden, cimrilikten.
Ol cömert,
âdet edin alçakgönüllülüğü.
Aydın olsun yüreğin dolunay gibi.
ŞEYTANIN YAPTIKLARI
Dört hareket şeytanca hareket.
Bunları bile, olur Tanrı’ya yakın.
Aksırmak kuşkusuz şeytanın işi.
Burun kanaması kuşkusuz
insan düşmanı şeytan işi.
Esnemek,
kusmak
şeytan işi.
Oğul,
olma onun hilesinden gafil.
Efendi,
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NİMETE ŞÜKÜR
Kimin yaratılışında varsa üç haslet:
kuşkusuz olur cennetlik.
Nimetlere şükretmek,
belalara karşı sabretmek
parlatır gönül aynasını.
Kim dilerse günahlarının bağışlanmasını,
korur Tanrı onu Cehennem ateşinden.
Günahlarının bağışlanmasını diler
Tanrı’dan korkan kişi.
Nasıl cennetlik yapar Tanrı
sürekli günaha gireni?
Oğlum,
istiğfar et daima.
Şikayet et kötüden,
fesat çıkarandan.
SADAKANIN FAZİLETİ

İKİ YÜZLÜLÜK
uzak dur ikiyüzlüden.
Durağıdır Cehennem münafığın.
Görürsün üç alamet münafıkta.
Bu yüzden kahrolmuştur kahredici
tarafından.
Müminlere etmezler yardım.

Takva sahibinin var üç alameti.
Takva sahibi ile
hidayete ermeyen arasında
nasıl var bir ilgi?
Sakınır kötü arkadaştan takva sahibi
sürüklenmemek için kötü bir işe.
Yalan söylemez.
Çekilir yalan yolundan kenara.
Harama düşmemek için takva sahibi
az nasiplenir
temizden
ve helalden.

Tanrı

Yaparsan bir hayır,
yap kendi elinle.
Vakfet iyiliğini her fakire.
Verdiğin bir dirhem
iyidir senden sonra verilecek
bin dirhemden.
Ne bağışlarsan bağışla,
isteme ama geri
düşsen de elden ayaktan.
Kusanın kusmuğunu yemesine benzer.
Yakışık alır mı geri alması babanın
bağışladıktan sonra oğluna bir şey?
Oğlum,
arama mutluluğu parayla, malla.
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Bahsetme birine verdiğin şeyden.
Kederdir dünya sevinci baştanbaşa.
Matem vardır bu sevincin ardında.
Kulak ver Kur’ân’daki “şımarma” emrine.
(Kasas sûresi, 28. âyetten)
Sevinç yeri değil dünya,
uyanık ol.
Sevmez Tanrı çok sevinçli olanı.
Kalmıştır bu söz eski üstatlardan hatırımda.
Sevinçliysen Hakk’ın faziletinden dolayı,
Sevinçliysen bu dünyadan dolayı,

reva.
hata.

ÖĞÜTLER
Oğlum,
alış mihnete, kedere.
Çevir gönlünü teselli eden Tanrı’ya.
Yoksa gönlünde iyi niyet,
görür sonunda keseri ayağında.
Oğlum,
Nasıl var oldun?
Düşün.
Herkesin var kendine göre üzüntüsü.
Yoktan var etti seni Tanrı
O’na tapan biri olmak için.
Geçirme günlerini uykuyla,
yeyip içmeyle.
Öğretme nefsine yemeyi içmeyi.
Az uyu gün başlangıcında.
Haramdır uyumak akşamdan önce.
Doğru değil uyumak
güneş ile gölge arasında
islam filozoflarının nazarında.
Etme seyahat sakın tek başına.
Tehlikelidir senin için yalnız seyahat.
Koyma elini yüzüne,
uğursuzdur uğursuz.
Öğren ilim erbabından ilim.
Hatadır gece aynaya bakmak.
Görebilirsin gündüz aynada yüzünü.
Boşsa evin,
karanlıksa,
bulundur yanında bir can yoldaşı.
Koyma elini çenenin altına.
Buz gibi gelir bu hareket
halden anlayan insana.
Görürsen katarda dart ayaklı hayvan,
girme aralarına sakın.
İstiyorsan Tanrı katında mertebenin artmasını,
dua et gece gündüz sürekli.
Girme günaha dünyada, sakın!
İstemiyorsan onurunu yitirmek.
Bozgunculuk edip günaha girenın rızkına
halel gelir Tanrı katından.
Eksilir rızık yalan dolanla.

Bulunmaz güzellik yalancının sözünde.
Oğlum,
yoksulluk getirir çok uyku.
Az uyu,
uyanık ol,
oğul.
Kısmeti eksilir
geceleri çırılçıplak yatanın.
Fakirlik getirir ayakta idrar yapmak.
İhtiyarlatır fazla üzüntü.
Kötüdür cenabet iken yemek yemek.
Hoş olmayan bir davranış.
Nimet istiyorsan Tanrı’dan,
dökme ekmek kırıntısını ayak altına.
Süpürme asla geceleyin evini.
Bırakma süprüntüyü kapı arkasında.
Çağırırsan ana babanı adıyla,
haram olur sana Tanrı'nın nimeti.
Karıştırırsan her çöple dişini,
düşersin yokluğa, olursun yoksul.
Yıkama elini asla toprakla, çamurla.
El yıkamak için su ara.
Eşikte oturma çok.
Kesilir rızkın bu hareketle.
Temizlenme helada aman!
Yaparsan böyle,
harcarsın vaktini boşuna.
Doğru değil giysini üstündeyken dikmek.
Erenlerden edep öğrenmen gerek.
Ey derviş,
Silersen eteğinle yüzünü,
kesilir rızkın.
Geç git pazara, çabuk dön.
Göremezsin yarar oraya gitmekten.
İyi değil kandili üfleyerek söndürmek.
Kaçırtma kandilden çıkan dumanı
burnuna.
Sakalına sürme ortak kullanılan tarağı.
Yeğdir tarağın sadece sana ait olması.
Dilenciden ekmek parçası satın alma.
Fakirlik getirir bu oğlum.
Uzaklaştır evinden örümcek ağını.
Bereket kaçırır evde örümceğin varlığı.
Kaçırma masrafın ölçüsünü;
deşme kurumuş olan yaranı.
Yapma kısıntı varsa imkanın.
Gidiyorsun madem,
yolda demir atma.
SABRIN FAYDALARI
Ol dünyada sabırlı insanlar safında.
Haydi zorluğu görmek gelmesin sana ağır.
Ekşitirsen bela gelip çatınca yüzünü,
Sabırlılardan sayma o zaman kendini.
Güzeldir şikayetsiz sabretmek.
Doğru değil kimseyi Tanrı’ya şikayet etmek.
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Olmazsa bela zamanı sabırlı,
olamazsın doğruların safında şükredici.
Yoksa övüncün dervişliğinden,
nasıl olur yakınlığın Tanrı fakirleriyle?
Her hareketin Tanrı emriyledir gerçi,
ne kadar edersen hizmet
bulursun o kadar izzet.
Ebedî aleme ulaşır kul hizmet etmekle.
Mevlâ’ya bile ulaşır hatta hizmetle.
Yatıştırır gönlünü hizmet karşılığı göreceğin
hürmet.
Bahtiyardır hizmet eden.
Oğlum,
Dolaşmazsan muhalefet peşinde,
o zaman yaraşır sana sabırdan söz etmek.
Bekliyorsan ferahlık bulmayı,
bulaşmaz hiçbir işin belaya sabırla.
TECRİD VE TEFRİD
Safa lazımsa sana, el çek dünyadan.
Varsa aklın, ol görüş ehlinden.
Oğlum,
tecrid, davayı terketmek.
Anla tefridin de manasını.
Tecridin aslı şehveti terketmek.
Bütün zevklerden ilgiyi kesmek.
Bir çırpıda bırakıp atarsan şehveti,
yaklaşırsın o zaman tefride.
Yararlanırsın tefridden,
kesersen umudunu mevcudattan.
Güven tamemen Tanrı’ya,
canın mutlak erer tefride.
Terket dünyayı ahiret için.
Çıkar üstünden seni övündüren giysiyi.
Olursun tecrid sahibi sonunda
saadetle erişirsen bu makama.
Çekersen elini ebedî alemden Tanrı için,
derler sana :
Geçmiş tefridden öteye.
Haydi, kurtul bağlardan,
tek kal.
Her başa oturmak için toz gibi ol.
Dolaşma kibir, bencillik, benlik etrafında.
Bil kendi kadrini, hercaî olma.
Kömür madeninde dolaşanın,
kararın tozdan elbisesi,
çirkinleşir.
Attara yakın olan
alır hoş kokudan nasibini,
siner üstüne güzel koku.
Oğlum,
dürüstlerle düş kalk.
Uzak dur kalenderden,
kalleşten.
Meyletme zalim tarafına.
Edersen, olursun sen de o bölükten.
Ey fakir!
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Yürü, kaç zalimlerden.
Kızgın ateşte yanma.
Ateşe benzer zalimle sohbet etmek.
İncitir çünkü halkı,
sertir ve serkeş.
Olursun dürüst iyi insanların yanında.
Oturursan kötüyle birlikte,
olursun kötü.
Oğul, bırakma din yolunu.
Tutunursan dala, bulursun kökü.
Atarsan adımını şeriatten öte,
düşersin sapıklığa, ızdırap ve eleme.
Sapıklık yolunda yürüyen
cehaletinden dinsizliğe gider.
Hakk’ı iste, uzak dur bâtıldan.
Meşhur ol cömertlikte, insanlıkta.
Doğru yolu seçmeyen,
kalır ebediyyen ahiret azabında.
Kardeşim,
Yürüme şeytanın yolunda
rezil, kepaze olmamak için.
Hakikat yolunda yürüyen, korkar Tanrı'nın
kahrından
gece gündüz.
Oğlum,
nefsin ne istiyorsa, yap aksini,
ki rezil olup düşme ateşe.
Nefsine uyup gitmek aptallık,
nefse uymak aptallık.
Kötü nefsin işi şer ve karışıklık çıkarmak.
En büyük savaş nefisle mücadele etmek.
Oğlum,
Haydi ara nefsinin istemediği şeyleri.
Yoktur bundan iyi bir ibadet.
Görmek için islamın yüzün,
kesmen gerek nefsin arzu boğazını.
Nefsini düşünen nasıl olur müslüman?
İman nuru nasıl olur ona yoldaş?
Kendini beğenmiş göremez Hakk’ı.
Mevla’nın nuru nasıl olur ona yoldaş?
Yer almak için müslümanlar safında,
kır putu,
çöz belinden zünnarı.
Olursan nefsinin arzularına engel,
gelir yerine din ve dünya ile ilgili her
dileğin.
Tanrı nasıl Cennet yapar
serkeş nefsini serbest bırakanı?
Yular takar İblis
nefsinin arzularına kapılanın boynuna.
Kim kahrederse nefsini,
kovmuştur kendi meclisinden şeytanı.
Oğlum,
alma ağzına içki kadehini.
Utan Tanrı’dan, sıkıl.
İçme o ateş rengi şarabı.
Kork taşı bile yakan ateşten.
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Uzak dur Tanrı'nın yapma dediğinden.
Yaklaştıysan, ayrıl ondan.
Oğlum,
istiyorsan yüz akı,
uzak dur Tanrı'nın yasakladığından.
Yasak çevresinde dolaşanlar
Hakk’ın azabından nasıl kuruturlar?
Çıkarmaya çalış ayağını çamurdan,
istiyorsun gönlünün yeri Hakk’o olsun
yakın.
Yer edinmesi için gönlünün Tanrı katında,
haydi koru kendini haramdan.
Makam lazımsa sana, seç hizmeti.
Yer bulmak için sarıl hizmete.
Hizmet etmeyen makam bulamaz.
Nimetsiz kalır hizmetsiz kişi.

Birincisi doğru sözlülük.
Cömertlikle güleryüzlülük.
Sonra gelir emaneti korumak.
Tutarsın böylece gözünü hainlikten uzak.
Hak kime bu dört şeyi vermişse,
olur sakınan bir mümin.
DOSTLUĞA SIĞMAYAN ŞEYLER

Gizli veya aşikar sadaka ver
Tanrı'nın kahrından aman bulmak için.
Hayır yapmayı alışkanlık haline getirenin
kuşkusuz uzun olur ömrü.
Tanı insanların en iyisi
halka iyilik yapanı.
Yoktur daha kötüsü
halk arasında insana zararı dokunandan.
Ey dindar,
Kork cebbar olan Tanrı’dan.
Utan uygunsuz aklından.
Oğlum,
müminsen, takva sahibi ol.
Kafirsin,
yoksa Tanrı'nın azabından korkun.
Bulunmaz takvasız kişide iman,
imansız kişide ihsan.
Hidayete ermeyen tövbe etmez.
Tahkik ehli olmayan, Tanrı’yı görmez.
İlmi olmayanı amelsiz bil.
Yumuşak huylu olmayan dürüst değil.

Oğlum,
dostun ziyankâr olursa,
haydi kes ilgini o dosttan.
Kim seni kötülerse, dost bilme onu.
Olma onunla yoldaş.
Arkadaşlık etme içki içenle.
Uzak tut kendini böylelerinden.
Zekat vermeyen zenginden uzak dur yaşadıkça.
Uzak dur, senden çıkar umandan,
kapansa da ayaklarına.
Oğlum,
kaçın vurguncudan.
Nur saçan Tanrı düşmanıdır onun.
Halktan kim alırsa faiz, verme ona selam.
Hastayı ziyarete git.
Sünnetidir
bu
insanların
en
hayırlısı
Muhammed’in.
Geldikçe elinden kandır susamışları suya.
Hizmet et meclislerde dostlara.
Yetimlerin gönlünü al Tanrı'nın aziz tutması için
seni.
Yetim ağlarsa, sarsılır o anda Tanrı'nın arşı.
Kim ağlatırsa yetimi,
kebaba çevirir Tanrı Cehennem ateşinde.
Kim güldürürse yorgunu, hastayı, yetimi,
açık bulur Cennet’in kapısını.
Oğlum,
uzak dur sırlarını ifşa eden kişiden.
Gençliğinde saygı göster yaşlılara.
Göstersinler başkaları saygı sana.
Bak zayıflara yardım etmeye.
Velîlerin güzel huylarındandır bu.
Yemek yeme asla tok karnına.
Öldürme kalbini ey delikanlı.
İnsan hastalanır oburluktan.
Hastalık tohumudur çok yemek.
Ne uğursuz kıskançta rahat,
ne bedbaht yalancıda vefa olur.
Huysuzun tövbesi nasıl sağlam olur?
Kuşkusuz cimride mürüvvet az olur.
İki yüzlü kimseyi düşman bil.
Ondan ve yaptıklarından bezginlik duy.
Çalış daima helal rızka,
olsun dinin su gibi berrak.
Mahkumdur gönlü ölmeye haram rızık peşinde
olanın.

YÜCE TANRI’NIN VERGİLERİ

AKRABAYI ZİYARET

Dört şey vardır Hakk’ın kerametinden.
Bunu öğrenen olur bahtiyar.

Dostlarını aramaya git ömrünün uzaması için.
Az olur ömrü yakınlarından yüz çevirenin.

MİSAFİRPERVERLİK
Kardeşim,
Hoş tut misafiri.
Nimetidir misafir Tanrı'nın.
Yanında getirir misafir rızkını,
götürür ev sahibinin günahını.
Varsa sende yiğitlik,
akıl ve anlayış,
misafir ağırla.
Oğlum,
ikramda bulun misafire.
Kafir de olsa,
git
kapıyı aç.
SADAKA
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Kesen akrabasıyla ilgiyi
yem eder akreplere vücudunu.
Olsa da yakınların kötülerden,
bil ki yok daha kötüsü
akarabadan ilgiyi kesmekten.
Yakınlarına yabancı kalan olur dillere destan.
MERTLİK VE KUVVET
Oğlum, mertlik nedir? Öğren.
Önce gizliden gizliye Tanrı’dan korkmak.
Tanrı eri özür dilerse günah işlemeden önce,
ibadetleri günahlarından ağır basar.
İyi insanların işiyle uğraşan,
lutfeder zayıflara, ihsan eder.
Tanrı eri cömerttir darlık zamanında dahi.
Oğlum, mert insanların sohbetine katıl
Tanrı'nın nimetlerinden nasiplenmek için.
Tanrı eri alametine sahip olanlar,
düşmanın kusurunu söylemezler.
Düşmanlarını helak etmek istemezler.
Üzülürler aksine insanların gamıyla.
Yol eri, uğrasa da birçok zulme,
istemez kimseden adalet.
Mertlerin yoluna ayak basan,
nasıl koşar murad peşinde?
Oğlum,
terket muradını,
tut esenlik yolunu.
FAKİRLİK
Oğlum, fakirlik nedir? Bilir misin:
Yoksa haberin, sana söyleyeyim.
Yaşasa da abasının altında yoksul,
gösterir kendini halka zengin.
Aç olsa da vurur tokluktan dem.
Dostça davranır düşmana.
Olsa da cılız, zayıf, halsiz,
kalmaz ibadet vakti diğerlerinden.
Gönlü dolu, eli boş olsa da,
terazide ağır görünür.
Oğlum,
Sok kendini dervişler arasına ki Tanrı
korusun seni.
Fakirlere yoldaşlık eden, Cennet sarayına
yabancı kalmaz.
GAFLETTEN UYANIŞ
Tanrı’dan kalma gafil. Gafilce girme bâtıl yola.
Ağlama yeridir bu dünya;
gülme.
Aç ibret gözünü,
kapa ağzını.
Karınca gibi hırsla her yana koşma.
Nasihat edenin öğüdünü dinle canla başla.
Oğlum,
çocuk değilsin, oynama oyun.
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şeytanla ortaklaşa iş yapma.
Yardım etme günahta kötü nefse.
Suç işleyerek ömrü telef etme.
Suçlanacağın yere gitme.
Hak yolunda kör gibi yürüme.
Düşmanın varsa, güvenme.
Direksiz tavan altında oturma.
Bozgunculuk ve heves yolunda at koşturma.
Kendini şeytanın maskarası yapma.
Madem var önünde bir yolculuk,
kendini hazırla.
Ömrünü baştanbaşa hatırla.
Oğlum,
Düşün ateşten halkaları.
Al ayağının altına kötü nefsi.
Hakk’ın azabını iyi düşün.
Cehennem ateşinde yanmamak için
insanlarla iyi geçin.
Herkes mecbur Cehennem üstünden geçmeye.
Varken bunca tehlike,
değil burası sevinç yeri.
Ey fakir,
Önünde bir ateş var.
Yok mu korkun Cehennem ateşinden?
Yakında sarp geçit var,
üstelik yükün ağır.
Yardımsız taşıyamazsın bu yükü.
Önünde var kıyamet günü.
İmkanı yok Tanrı’dan kaçmanın.
Oğlum,
tut şeriat yolunu.
Madem yolcusun,
terket arzuyu, hevesi.
Kardeşim,
itaat et Tanrı’ya
almak için Tanrı rızasını,
girmek için Cennete.
Yüz çevirme Tanrı'nın hükmünden
mahşer günü azap çekmemek için.
Şefkat göster Tanrı kullarına
And cennetinde yer edinmek için.
Doyur fakirleri gece gündüz
Darüsselam’da yer edinmek için.
Alırsan hastanın gönlünü,
Açık bulursun Cennetin kapısını.
Rahmet eder Tanrı iki alemde de
bu öğütleri tutanlara.
Yerine getirmeyenler bu nasihatleri,
uzak kalır kuşkusuz Tanrı’dan.
Tanrım,
merhamet et bizlere.
Affet tüm günahlarımızı.
Aciziz, sürsen de kuluz biz.
Hükmün neyse ona razıyız.
Tanrı'nın rahmeti. bu öğütleri çok okuyan
kimsenin ruhuna olsun!
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GERÇEĞİ MİZAHTA ARAYAN
PAKİSTANLI BİR YAZAR ATÂÜLHAK
KASIMÎ VE İKİ DENEME YAZISI
Prof. Dr. Halil TOKER

Kasmi, ülkesinde bir otorite olarak halk ve siyasi
çevrelerde saygın bir yere sahiptir.
1997–1999 yılları arasında Pakistan’ın
Norveç ve Tayland büyükelçiliğini yaptı. Aynı
zamanda şairliği ve drama yazarlığı ile de Urdu
edebiyatında takdir topladı. “Column tamam”,
“Şar-gûşiyân”, “Mazîd Gancê Fıriştê”, “Ataiya”,
“Vasiyyat-nâmê”, “Şavk-i âvâregî” gibi birçok
eseri bulunan Ataülhak Kasmi, bu yıl bir grup
arkadaşı ile birlikte İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı’nı da ziyaret ederek öğretim üyeleri ve
öğrencileri ile tanıştı.
KENDİ ÖLÜMÜME DAİR!
Bilim adamı olan bir arkadaşıma telefon
ederek: “Arkadaş, biraz önce öldüğümü haber
vermek için aramıştım, yengen ve yeğenlerin
ağlaya ağlaya perişan oldular. Bize bir uğra da
onları teselli et” dedim.
Arkadaşım: “Çok kötü, çok kötü, sağlığın
yerindeydi, ne oldu böyle?”

Atâülhak Kasımi (sağda), Prof. Dr. Halil Toker ile birlikte

Pakistan’ın en önde gelen köşe yazarı, şair
ve mizah yazarlarından olan Atâülhak Kasımi, 1
Şubat 1943’te günümüzde Hindistan’ın Pencap
Eyaleti’nin başkenti Amritsar’da dünyaya geldi.
İlköğrenimini Vezirâbâd’da, orta, lise ve yüksek
eğitimini Lahor’da tamamladı. Yüksek lisansını
Pencap Üniversitesi Oriental College’de bitirdi.
Kırk yılı aşkın bir süredir çeşitli gazetelerde “Rovzan- dîvâr sê” (Duvar Deliğinden)
başlığıyla köşe yazıları kaleme alan Kasımi,
Pakistan toplumunun zayıf yönlerini, dertlerini,
toplumdaki çarpıklıkları alaycı bir tarzda yazılarına aktardı. Ülkesindeki askeri yönetimlere ve
özellikle Pakistan’ın Eski Cumhurbaşkanı Pervez
Müşerref yönetimine şiddetli eleştirilerde bulundu. Yazılarında son derece ciddi konuları mizahî
bir şekilde işlemesi okurun yazılarına olan ilgisini arttırdı ve ona büyük bir popülarite kazandırdı.
Politik görüş açısından olmasa da yazılarındaki
keskin ironi ile toplumsal sorunlara yaklaşımı
açısından Aziz Nesin’e yaklaşan ve bu itibarla
Pakistan’ın Aziz Nesin’i denilebilecek Ataülhak

Ben: “Bilmem ki! İftarı ettim, namaz
kıldım, biraz belimi doğrultmak için yatağın
üzerine uzanmıştım ki, Azrail’in bana doğru
geldiğini gördüm. Endişeye kapılarak “Buraya
neden geldiniz?” diye sordum. “Canını teslim
almak için geldim” diye cevap verdi. “Benim
bitirmem gereken bazı işler var, birkaç yıl sonra
teşrif buyursanız da bu arada ben işlerimi halletsem!” deyince, “Ben nereye gitsem herkes başka
bir zaman gelin, dünyada yapmam gereken
birçok iş var, diyorlar, hâlbuki onlar gittikten
sonra da tüm bu işler olup bitiyor” cevabını
verdi. Bunun üzerine oğluma seslenip misafirimiz için çay kek falan hazırlamasını söyledim.
Maksadım, Azrail’i oyalayıp ortadan kaybolmaktı. Fakat vücudumu yerinden oynatamadığımı fark ettim. Eşim gelip gözlerimi kapattı ve
ağlayıp dövünmeye başladı. Birisi gelip kulak ve
burun deliklerime pamuk tıkıştırınca kafam allak
bullak oldu.
Her neyse bırak şimdi sen bunları da ne
kadar zamanda bizim eve ulaşırsın? onu söyle.
Bizimkilerin ağlayıp dövünmelerine dayanamıyorum.”
Benim söylediklerimi dinleyen yakın
dostum: “Daha teravih namazını kılıp, niyet
ettiğim dualarımı okuyacağım, bir de sahur vakti
kalkmak için erken uyumam lazım. Tamam,
senin çocukların da benim için önemli ama
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onların uğruna ibadeti bırakmak doğru olmaz
değil mi?” diye cevap verdi.

cehenneme gönderdiler. Bu dostum beni cehennemde görünce çok şaşırdı.

Arkadaşımın bu sözleri beni çok üzdü, ama
yine de duygularıma gem vurarak: “Önemli
değil, sen sabah cenazeme katıl o zaman. Saat
11.00’de cenaze törenim yapılacak” dedim.

“Bunda şaşılacak ne var ki? Günahlarım
sevaplarımdan daha fazlaydı. Şimdi ektiğim
günah tohumlarının ürününü biçiyorum.”

Arkadaşım: “Yapma be abi! Şu cenaze
töreninin vakti öne arkaya alınamaz mı? Şimdi
yengemle telefon edip bir sorayım” dedi.
“Ne oldu, bir işin mi var?” diye sordum.
Arkadaşım: “Müdür beyin değerli halaları
vefat ettiler. Kendilerinin cenaze törenleri saat
11.00’de, ama sen endişelenme, yengemle
konuşup vakti ayarlatırım” dedi.
Arkadaşımın bu sözlerini duyunca bir kere
daha üzüntüyle sarsıldım: “Vakti değiştirmek
mümkün değil, öteki şehirlerde oturan akrabalara
haber verildi, gazetelere de bildirildi. Tamam,
önemli değil, sen hatim törenine gelirsin” dedim.
Arkadaşım: “Hatim töreni ne zaman?”
Ben: “Yarın değil öbürsü gün, saat üçte.”
Arkadaşım: “Bir dakika, ajandama bir
bakayım.”
Ajandasına baktıktan sonra: “Kusura
bakma abi! O gün saat dörtte televizyon
programının kayıtları var. Yengemle konuşmama
bir izin ver sen hele, onu da öne arakaya alır
değiştiririz.”
Onun bu sözleri benim çok zoruma gitti:
“Tamam, tamam, sen yengenle konuş!”
Arkadaşım: “Sen ölüm haberini bana bildirince telefon defterindeki sizin evin telefon numarasının üzerini karalamıştım. Şimdi aklımdan
da çıktı. Neydi sizin numaranız Allah aşkına?”
Bunu duyunca hiddetle telefonu kapattım!!!
Aslında arkadaşıma telefon ederken aklımda, ona çocuklarımı emanet edeceğim, tüm
ömrümü kazandığım helal rızıkla geçirdiğimden
dolayı hiç birikim yapamadığımı, bu nedenle
çocuklarım bir sıkıntıya düşerlerse onların
elinden tutmasını söyleyeceğim vardı. Ama onun
umursamazlığını ve çıkarcılığını görünce bu
konuyu hiç açmadım.
Ölümümden bir süre sonra ikimizin ortak
bir dostu da vefat etti. Cennetteki bazı kuralları
çiğnediğinden dolayı onu birkaç günlüğüne
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Cennetten kısa bir süre için cehenneme
gelen dostum bana: “Senin can dostun var ya,
dünyada senin anına yapılan toplantılara başkanlık ediyor, senin adını anarken gözleri yaşlarla
doluyor. Senin çocuklarına yardım için yüz
binlerce rupi bile tırtıklayıp iç etti insanlardan.
Geçici bir süre için cehennemlik olan arkadaşım
cebinden gazeteden kestiği bir makaleyi çıkardı.
Üzerinde benim dünya sevdalısı çıkarcı
arkadaşımın resmi vardı ve makaleyi benim
ölümüm üzerine kaleme almıştı. Beni öve öve
yere göğe koyamıyordu. Dostunun ölümü
üzerine yalnız alkış da, dostunun cenazesine ve
hatim törenine aşırı üzüntüden dolayı katılamamış da, üzüntüden parmağını oynatacak durumu
kalmamış da vs. vs.
Bu gazete parçasına bir baktım, sonra onu
param parça ederek cehennemin kabaran yalazlarının içine attım.
CIA AJANI!
Pakistan’da bulunan Amerika Büyükelçisi
benim çocukluk arkadaşımdır. Çocukluğumuzda
bir bakmışsın ikimiz Berekete Teyze’nin
lokantasında yemek yiyoruz ya da uçurtma
uçuruyoruz, bir bakmışsın onunla birlikte aynı
bisiklete binmişiz ve onun şalvarının ucu
bisikletin zincirine takılıvermiş ya da bisikletin
fireni patlamış… Aynı şekilde bayram günü bir
filimin ilk gösterisini seyredebilmek için birbirimizin omuzlarına çıkar bilet gişesinin camından
içeri elimizi sokardık. Filimi izlerken beğendiğimiz bir şarkı çıktığında bozuk paraları duvarlara
asılı vantilatörlere vurur tempo tutardık. Geçen
hafta birlikte paça yemeye gitmiştik, geri dönerken Bhatti Kapısı’ndan 9 numaralı minibüse
bindik. Minibüse binen on yedinci, on sekizinci
yolcuyduk. Arkadaşımı güç bela minibüsten
dışarı çıkarabildim. Beni de muavin dışarı
çıkarmıştı!
Amerika Büyükelçisi ile dostluğumun bir
sebebi çocukluk arkadaşım olması diğer sebebi
ise onun aşırı vatan sevgisidir. Kendisi tam bir
Pakistan âşığıdır. Nitekim ne zaman Pakistan zor
bir duruma düşse arkadaşım üzüntüden kendini
helâk eder. Hatırlıyorum da Pakistan’ın kurucusu
Kâid-i Azam Muhammed Ali Cinnah öldüğünde
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siyasetçiler, siyaset adı altında birbirlerinin gözlerini oydukları sahnelerle dolu bir filimi gösterime soktuklarında, o bu duruma çok içerlemişti.
Ülkenin uçuruma doğru sürüklendiğini görünce
de Eyüp Han aracılığıyla siyasetin frenine bastı.
Bu olayın üzerinden on yıl kadar zaman
geçmişti ki Eyüp Han ülkede sanayi yatırımlarını
artırmış, bunun yanında daha önce kendisine
destek verenleri dışlamaya başlamıştı. Bunun
sonucu olarak ona karşı eylemler başlatılmış,
arkadaşım da eylemleri desteklemişti. Baskılar
neticesinde Eyüp Han tahtını ve tacını bırakmak
zorunda kaldı. Yerine tahta Yahya Han geçirildi.
Yahya Han, İndra Gandi, Mucîb ve
Bhutto’nun yardımlarıyla ülkeyi ikiye böldü.
Dostum bu duruma çok içerledi. Pakistan’a
yardım için Yedinci Filo’yu gönderecekti ki o
gün filo kaptanının annesinin azı dişi ağrımaya
başlayınca, zavallı annesine ilaç almak için
çeşitli doktorları ziyaret etmek zorunda kaldı.
Böyle olunca da Yedinci Filo zamanında
yardıma gelemedi.
Elde kalan Pakistan’ı, yani yeni Pakistan’ı
inşa etmek için Bhutto programını sundu;
nitekim ülkenin liderliği de ona emanet edildi.
Birkaç yıl sonra Bhutto’nun atom enerjisi ve
İslâm liderleri konferansı aracılığıyla petrolü
silah olarak Batı’nın aleyhine kullanmak
istediğini hissedince, bunun Pakistan’ın çıkarına
olmayacağını fark ederek onu ortadan kaldırttı.
Başlangıçta, önceki liderler gibi, Ziyaülhak’tan
da çok memnundu ama Ziyaüyhak’ın da bazı
konularda Eyüp Han ve Bhutto’nun yolunu takip
ettiğini sezince Pakistan’ın yüksek menfaatlerin
için Ziyaülhak’ın da ipini çekti. Keyfî hareket
etmesinler diye merkezde Pakistan Halk
Partisini, Pencap’ta da İslâmî Cumhuriyet
Birliği’ni iktidara taşıdı. Şu sıralar dostum,
Pakistan Halk Partisi ve İslâmî Cumhuriyet
Birliği’nin her ikisinin de faaliyetlerinden son
derece memnun. Ha, arada sırada bu ikisinden
birisine kızıyor, kızdığında da ötekisi, Allah
dualarımı işitti diye içten içe seviniyorsa da,
dostum bana bu durumun bir süre daha böyle
devam edeceğini söyledi!
Dostumun bu Pakistan severliği nedeniyle
onu kendime pek yakın hissediyorum. O benim
çok yakın dostum, ama bu durum bazen çok
rahatsız edici oluyor. Sanki şahdamarımdan daha
yakınmış gibi geliyor bana. Her Cuma birlikte
nehari yemeye Loharî Kapısı’na gidiyoruz.
Lakşimî Meydanı’nda saçlarımıza masaj yaptırı-

yoruz. Bazen de sinemaya film reklamlarını
izlemeye gidiyoruz.
Gün olur fırsatını bulunca bir rikşaya binip
o benim yanıma gelir, bir boş zamanı bulur ben
de motosikleti olan bir arkadaşımın arkasına
atlayıp ona giderim. Buna rağmen ne ben
hayatım boyunca ondan bir yarar elde ettim ne
de o benden bir çıkar sağlamak için çaba gösterdi. Bir gün Hal Yolu’nun köşesindeki dükkânda
şerbet içiyordu; son derece neşeliydi. Bana,
sevgilisiyle merdivenlerde nasıl karşılaştığını,
öğle vakti evlerinin çatısından bir parça taşa
mektup sarıp fırlattığını, birçok defa da rüzgârla
yön değiştirerek taşın yoldan geçen bir yaşlının
kafasına çarptığını, kısacası kendi sevgilisiyle
arasındaki ilişkinin anılarını anlatıyordu. İkimiz
de o gün çok mutluyduk. O gün hayatımda ilk
defa dostumdan bir ricada bulundum.
Ona: “Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun
değil mi?” dedim.
O da: “Bu da sorulacak şey mi?” diye
cevap verdi.
“CIA’in Pakistan severliği yüzünden
duygusal olarak CIA’e sempati duyduğumu da
biliyorsun, değil mi?”
“Evet”
“Bugün, bu hususta sana bir şey söylemek
istiyorum.”
“Söyle!”
“Ülkem için bir şeyler yapmak istiyorum
ve bu hususta yardımına ihtiyacım var. Söz ver,
bana yardım edeceksin, değil mi?”
“Söz!”
Arkadaşım elini elimin üzerine koydu.
“Senden beni CIA’in Pakistan’daki ajanı
yapmanı istiyorum.”
Bunu duyar duymaz dostum kahkahalarla
gülmeye başladı. Dostum her zaman ciddi
konularda böyle ciddiyetini kaybederdi. Bugün
de aynı havadaydı. Nitekim bu şekilde gülerek:
“Dostum, korkarım sen benden yapılması
imkânsız bir şey istedin. Nitekim bu hususta sana
yardım da edemeyeceğim. Çünkü bu ülkede
sadece ülkenin başkanını CIA ajanı yapıyorlar,
başkasını değil!!!” dedi.
(Ataülhak Kasimi, Ataiye, Lahor 2007, s.
170-173)
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İran şiiri:
YAŞAM
Hûşeng-i İbtihâc SÂYE (doğumu: 1927)
Çeviren: Prof. Dr. Mehmet KANAR

Kanlar fışkıran bu enginlikte
Her adımda ayağının izi var.
Bu zorlu devler mekanında
Yol açan ayak seslerin geliyor her taraftan.
Nâm ve ar tuzağının bu geniş engebeleri
kanla yazmış sana vefa mektubunu.
Bîsütûn'un kulağında hâlâ
Keserinin sesleri var.
Nice kamçılar sınadı aşkın gücünü senin
vücudunda
Nice darağaçları şeref kazandı seninle
Ne görkemliymiş aşkın uzun boyu!
Kaldı sapasağlam her felaketin hücumunda.
Bak
henüz o uzaklardaki yükseltiler,
O ağartı, nur patlamasının tomurcuk tarlası
bir arzu kehribarı
İnsanın hep arzuladığı ağartı o.

Ne düşünüyorsun?
Çamura saplanmış kayığın kırık yelkeni değil
midir yaşam?
Afiyet renginin kaçtığı
bu harabede
kapalı yolun sonu değil midir yaşam?
Ne korkunçtu olaylar seli!
Açtı bir ejderha gibi ağzını
Ayrıldı yerle gök birbirinden
Yıldızlar döküldü salkım salkım
ve güneş battı vadilerin morluğunda.
Hava kötü
Hangi rüzgârla gidiyorsun sen?
Hangi kara bulut sardı göğsünü?
Gece gündüz
bin yıllık yağışla bile
açılmıyor gönlün.
Uzak bin yıllardan çıkageldin sen
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O durulukta bir nefes soluklanma umuduyla
değer
bin kez
düşsen yokuş aşağı
ve tırmansan yine yokuş yukarı.
Ne düşünüyorsun?
Dünya dediğin bir kırık ayna.
Dosdoğru selvi de kırık görünür sana onda.
Bu daracık gurûbun derelerinde öylesine yatmış
pusuya
ki dağ
Yolu kapalı gösterir sana
Sonsuz zamanı
Ölçme sen ömür adımlarını sayarak
Onun yanında bir andır bu dert ve ızdırap
duraklayışı.
Vadinin inişinde başını taşa çalan ırmak gibi
akar ol.
Ölenden yok hiç mucize umudu;
yaşamaya bak.
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İran şiiri:
VE YOLDA BİR MESAJ
Sohrab SEPEHRİ (1928-1980)
Çeviren: Prof. Dr. Ali GÜZELYÜZ

“Gerçekten de karanlık bir gece!” diyecek,
yoldan geçen biri.
Bir Samanyolu bağışlayacağım ona.
Ayaksız bir kızcağız var köprüde;
Büyükayı'yı asacağım onun boynuna.
Ne kadar küfür varsa, toplayacağım dudaklardan.
Ne kadar duvar varsa, yıkacağım temelinden.
“Yükü tebessüm olan bir kervan geldi.”
diyeceğim haydutlara.
Bulutları parçalayacağım.
Düğümleyeceğim gözleri güneşle, gönülleri
aşkla, gölgeleri suyla, dalları rüzgârla.
Ve cırcır böceklerinin sesiyle bağlayacağım
çocuğun düşünü.
Uçurtmalar salacağım havaya.
Sulayacağım saksıları.
Geleceğim, okşayışın yeşil otunu dökeceğim;
atların, ineklerin önüne.
Şebnem kovasını getireceğim, susuz kısrağa.

"En güzel şey, aşk olgusundan ıslanmış bir
bakışa ulaşmaktır"
Sohrab Sepehri

Ve kovacağım yoldaki yaşlı eşeğin üstünden
sinekleri.
Geleceğim, her duvarın üzerine bir karanfil
dikeceğim;

Bir gün geleceğim ve bir mesaj getireceğim,

Her pencerenin dibinde bir şiir okuyacağım.

Nur dökeceğim damarlara.

Bir çam vereceğim her kargaya.

Ve “Ey sepetleri rüya dolu olan sizler!

“Ne kadar da muhteşemdir kurbağa!” diyeceğim
yılana.

Elma getirdim; güneşin kızıl elmasını.” diye
haykıracağım.

Barıştıracağım,
Tanıştıracağım,
Yürüyeceğim,

Geleceğim; bir yasemin çiçeği vereceğim
dilenciye.
Cüzamlı güzel kadına bir küpe daha armağan
edeceğim.

Nur içeceğim,
Seveceğim.

“Ne seyredilesi bir bahçe!” diyeceğim görmeyen
insana.
Seyyar satıcı olacağım; sokakları dolaşacağım;
“Şebnem var, şebnem, şebnem!” diye
bağıracağım.
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İran edebiyatından:
SOĞAN
(Bir perdelik oyun)
Baba MUKADDEM
Çeviren: Prof. Dr. Ali GÜZELYÜZ
KİŞİLER
Genç Adam
Kadın
Korniş Satıcısı
Eskici
Çocuk
Genç Çocuk
Yaşlı Adam
SAHNE
(Yanlamasına gösterilen bir sokak. Karşıda bir
bahçe duvarı ile iki ev bulunmaktadır. Duvarın
kenarına kırık iki üç yeraltı kablo borusu atılmış.
Yere dökülen çöplerin arasında ise birkaç naylon
poşet göze çarpmaktadır. Boruların yanına da
ithal çay kutusuna benzeyen renkli resimli bir
kutu bırakılmış. Üstünde eski bir ceket ile siyah
bir pantolon, ayağında yeni bir çarık, omzunda
bir atkı ve başında güzel bir şapkası olan, yarı
köylü yarı şehirli görünümlü yirmi dört yirmi beş
yaşlarında bir genç adam, önünde götürdüğü
eski bir çocuk arabasıyla sahneye girer.)
GENÇ ADAM: Soğaaan! Taze soğan! Güzel
soğan! Nefis soğan! İri soğan! Kaliteli soğan!..
Soğan vaaaar!..
(Biraz bekler ve sokağa bakar. Bu sırada
üstünde bir yağmurluğu olan, saçları iki omzuna
dökülmüş ve elinde oldukça büyük bir çantası
bulunan bir kadın, sahnenin öbür tarafından
girer. Gözü, soğan satıcısının üzerindedir. Yavaş
ve sayılı adımlar atarak onu süzmektedir.)
GENÇ ADAM: Soğaaan! İyi soğaaan! Güzel
soğaaan! Sulu, taze soğaaan!
KADIN: Soğan mı satıyorsun? (Adamın boyunu
posunu iyice inceler. Sonra çocuk arabasının
içine bir göz atar. Biraz bekledikten sonra)
Kilosu kaça?
GENÇ ADAM: Altı lira on üç kuruş.
(Kadın dudaklarını büker, kaşlarını çatar ve başını sallar. Sonra arabadan bir soğan alıp bakar.)
GENÇ ADAM: Soğan güzel, sulu ve nefis.
Kabuğu ince, içi dolu.
KADIN: (Kararsız ve yavaşça) İki kilo ver!
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(Genç adam, iki kefeli terazisini arabadan
çıkarır. Terazi yeni olup kefeleri parlamaktadır.
Kefenin birine bir miktar soğan döker, sonra iki
kiloluk taşı arayarak öbür kefeye koyar.
Terazinin kolunu havaya kaldırınca taşın
bulunduğu kefe ağır basar ve öbür kefe
yükselerek soğanlar yere dökülür.)
KADIN: Vay! Söyle bakalım, bu işe yeni mi
başladın? Daha önce ne iş yapıyordun?
GENÇ ADAM: İşin eskisi yenisi yok, bayan.
Ben soğan satıcısıyım.
KADIN: İçten söylemiyorsun. Sen soğan satıcısı
değilsin. Soğan satıcısı olamazsın zaten.
GENÇ ADAM: (Bozularak) İşim bu!
KADIN: Mademki işin bu, söyle bakalım, ne
kadar soğan sattın şimdiye kadar?
GENÇ ADAM: (Biraz düşünerek) Henüz
satmadım.
KADIN: (Hayretle) Ne zaman başladın?
GENÇ ADAM: Üç gün önce.
KADIN: Üç gündür hiçbir şey mi satmadın? Bir
de soğan satıcısıyım, diyorsun. Gördün mü nasıl
anladım, soğan satıcısı olmadığını!
GENÇ ADAM: Çalışmam lazım. İnsanın bir işi
olmalı.
KADIN: Söyle bakalım, daha önce ne iş
yapıyordun ve niçin gelip soğan satmayı tercih
ettin?
GENÇ ADAM: Soğan satıcısı olmadığımı nasıl
anladınız ve bu işi yapamayacağımı nereden
biliyorsunuz?
KADIN: (Gülümseyerek) Tipinden belli. Soğanla
doldurduğun şu çocuk arabasından anladım. Sen
bir aydın olmalısın.
GENÇ ADAM: Araç önemli değil. Anırmalarıyla sokağı gürültüye boğan bir eşek mi getirseydim?
KADIN: Nasıl araç önemli değil? Halk her şeye
önem verir. Demek ki sen buranın insanını
tanıyamamışsın. Şu anda şehrin sokaklarında
eşekle soğan satan birçok kişi var. Onlar bir ton
satarlar, sen bir kilo bile satamazsın.
GENÇ ADAM: Neden? Onların soğanları,
benim soğanlarımdan farklı mı?
KADIN: Hayır, değil. Ama sen öbür satıcılardan
farklısın. Bağırman farklı!
GENÇ ADAM: Peki ben ne diyorum? Ben de
güzel soğan, iri soğan, kaliteli soğan diyorum.
KADIN: (Elini göğsüne koymuş, kahkaha
atmaktadır) Evet, evet, öyle! Güzel soğan, iri
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soğan, kaliteli soğan... Hayır efendim, soğan için
böyle bağırılmaz. Soğan için başka sözler vardır.
GENÇ ADAM: Haa! Şimdi hatırladım. Bağdan
yeni geldi, nefis soğanlarım var, demeliyim.
KADIN: (Çok yüksek sesle gülerek kahkaha
atmaktadır) Üzüm mü satıyorsun? Şimdi üzüm,
elma, armut için bile kimse nefis demiyor.
GENÇ ADAM: Ne fark eder ki! Soğana ihtiyacı
olan ve almak isteyenlerin bu sözlerle ne ilgisi
var? Önemli olan soğan değil mi?
KADIN: Bakalım! Sen soğan mı satmak istiyorsun, insanları değiştirmek mi? Bu iş sana göre
değil.
GENÇ ADAM: (Öfkeyle) Herkesin bir işi var.
KADIN: (Başını birkaç kez sallar ve adamı
tepeden tırnağa kadar, bir yukarıdan aşağıya
doğru süzer bir aşağıdan yukarıya doğru.)
Gördün mü, soğan satıcısı olmadığını nasıl da
doğru tahmin ettim. Sen bir aydınsın!
GENÇ ADAM: (Bu sözü duyunca bir adım geri
atar ve şaşkın bir halde kendini göstererek) Ben
mi?! Bu sözden nefret ediyorum. Soğan satıcısıyım ben, başka bir şey de olmak istemiyorum.
KADIN: (Sakin bir üslupla) Soğan satıcısı
değilsin sen. Olamazsın da zaten. Kendi kendini
kandırıyorsun. Sen insanları ürkütüyorsun, korkutuyorsun. (Evlerin duvarlarını göstererek) Şu
evlerde bulunan insanlar, şu kapı ve duvarların
ardında bir şeyleri alışkanlık edinmişler. Bu
alışkanlıklarından vazgeçmeleri çok zor.
GENÇ ADAM: (Sıkılır) Ben insanları nasıl
korkutuyorum, nasıl ürkütüyorum?
KADIN: Bu kıyafetinle, kendine bulduğun bu
işle, içine soğan döktüğün şu çocuk arabasıyla!..
GENÇ ADAM: Bu nasıl söz? Ben soğan
satıcısıyım, malzemem de var. İşte soğan, işte
kap! Çocuk arabasıymış, neymiş, sana ne? İlk
günler takım elbise giyip kravat takıyordum,
herkes bana ters ters bakıyordu. Hatta sizin gibi
bir bayan “Bu kıyafetle bu iş yapılmaz” dedi.
Ben de gittim bu elbiseleri buldum. Kısacası
soğan hazır, satıcı hazır. Eksik bir şey var mı?
KADIN: Sen de aynı yanılgıya düşmüşsün.
İnsanlardan her şeyi bekliyorsunuz. Onların her
şeyi düşünecek zamanları yok. Evlerinde çalışıyorlar, uyuyorlar, kestiriyorlar, konuşuyorlar,
çiçekleri suluyorlar, başka işler yapıyorlar,
aniden kulaklarına bir soğan satıcısının sesi
geliyor, tanıdık bir ses, eski yıllardan, çocukluk
anlarından beri tanıdık... Belki de herifin ne
dediğini doğru dürüst anlamazlar, ama o sesin
üslubu onlara soğanı hatırlatır. İhtiyaçları varsa

hemen gidip alırlar. İşte! Dinle! Öbür sokaktan
gerçek ve asil bir soğan satıcısının sesi geliyor.!
Dikkat et!
(Bu sırada sahne gerisinden bir soğan satıcısının
sesi duyulur. Kadın ve Genç Adam kulak verip
dinlerler. "Patates, soğaaan! Kuru soğaaan! İki
çuval kaldııı!" Bu arada bir eşeğin anırma sesi
de duyulur.)
KADIN: (Biraz durduktan sonra) Duydun mu?
Bak şimdi de eşeğini dehliyor, dinliyor musun?
Belki de beş altı çuvalı var, ama iki çuval diye
bağırıyor. Onun sesi, bağırması böyle. İnsanların
kulağı yıllardır buna alışmış. Başka bir şekilde
bağırırsan, kulakları rahatsız olur. Değişiklik
yapacaksan, onları korkutmadan, ürkütmeden
yavaş yavaş yapmalısın. Dinle! Bak! İyi dinle!
Sanki birisi onu çağırıyor.
BİR KADIN SESİ: (Öbür sokaktan, sahne
gerisinde, soğan satıcısına seslenmektedir)
Soğancı! Hey, soğancı!
SOĞAN SATICISININ SESİ: (Sahne gerisinden
duyulur. Pazarcılara özgü bir sesle) Evet bayan!
Buyrun!
KADININ SESİ: (Sahne gerisinden) Kilosunu
kaça veriyorsun?
SATICININ SESİ: (Sahne gerisinden) Soğanlar
güzel, bayan.
KADININ SESİ: Kilosu kaça?
SATICININ SESİ: Sekiz lira, bayan.
KADININ SESİ: Sekiz lira mı dedin? Yedi lira
olursa üç kilo ver.
SATICININ SESİ: Olmaz bayan, zarar eder.
Soğanlar güzel, ne kadar vereyim?
KADININ SESİ: Üç kilo ver.
SATICININ SESİ: On, on beş kilo alın, soğanlar
çok güzel.
(Biraz sessizlikten sonra terazinin sesi duyulur.
Kadın ile Genç Adam dinlemektedir)
KADIN: Gördün mü soğanlarını nasıl satıyor?
Yaptığı çenenin parasını da müşteriden alıyor,
iki üç kilo yerine on, on beş kilo veriyor.
GENÇ ADAM: Bunlar beni ilgilendirmez. Ben
sadece onun soğanlarıyla benim soğanlarım arasında fark olup olmadığını öğrenmek istiyorum.
KADIN: Sana göre yok, ama insanlara göre çok
fark var. Onlar soğan almak istiyorlar. Normal
dışı en ufak bir hareket onları ürkütür, senden
uzaklaşırlar. Seninle konuşup tartışmaya tahammülleri yok.
GENÇ ADAM: Ben de konuşup tartışmak istemiyorum. Sadece soğanlarımı satmak istiyorum.
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KADIN: Laf! Senin bu tipin, bu sesin, bu
terazin, bu çocuk arabası onları düşündürüyor,
tartışma kapısı açıyor. Kendi kendilerine “Bu da
kim? Soğan satıcısı mı?” diyorlar. Yüzüne bakmadan yanından geçerler. Sen her şeyi karıştırıyorsun. Mesela ben şimdi soğanlarımı alıp gitmiş
olmalıydım. Niçin yolumu uzatayım? Soğanın
parası ne kadar?
GENÇ ADAM: Soğanın parası belli. (Genç
adam hemen cebinden bir dolma kalem çıkarır
ve arabadan bir not defteri alarak kadının şaşkın
gözleri önünde hesaplamaya başlar) Ben ne
kadar soğan aldığımı hesapladım, çürükleri
düştüm, kendime de yüzde on kâr koyup
böldüm, kilosunu altı lira on üç kuruşa satmam
gerektiğini gördüm.
KADIN: (Kahkaha atarken) Öyle mi? Bir
toplama, bir çıkarma, bir bölme! Oh, ne güzel!
Bu sadece senin işin değil, bütün aydınların işi.
GENÇ ADAM: Bu kelimeden nefret ettiğimi
söyledim, ben bir soğan satıcısıyım.
KADIN: Neden soğan satmayı tercih ettiğini
anlayamadım. İş kıtlığı mı var?
GENÇ ADAM: İşte şimdi asıl konuya geldiniz.
Güzel bir soru. Biliyor musunuz, soğan satmak
için çok düşündüm. Bakın, önce portakal satmak
istedim. Portakalın tatlısı var, ekşisi var. Tatlı
çıkarsa mesele yok. Ama ekşi veya tatsız çıkarsa,
bana demediklerini bırakmazlar. Kabuğu ince
olanı makbuldür. Kalın kabuklusunu sevmezler.
Ayrıca mevsimlik bir meyvedir. Diğer meyveler
de öyle. Ama baktım, soğan başka bir şey. Ne
tatlısı var, ne ekşisi. Herkesin de ona ihtiyacı var.
Her şeyden daha önemlidir. Toprağın, çakılın
üzerine döksen de zarar görmez. Bu yüzden
soğan satmayı tercih ettim.
KADIN: (Genç adamın söz ve hareketlerini
dikkatle dinleyip başını sallarken) Demek bu işi
seçmek için çok düşündün!
GENÇ ADAM: Ya hiç düşünmeden bu işe
başlamamı mı bekliyordunuz?
KADIN: Tamam! Peki, hâlâ aydın kelimesinden
nefret ediyor musun?
GENÇ ADAM: Bu kelimeyi sevmediğimi söyledim. Ben bir soğan satıcısı olmak istiyorum.
KADIN: Peki her ikisini olmak mümkün değil
mi?
GENÇ ADAM: İstemiyorum. Ben sadece soğan
satıcısıyım. Sâde bir soğan satıcısı.
KADIN: Kimsenin itirazı yok. Ama sen
yapamıyorsun. Satabilirsen sat. Görüyorsun ki
beceremiyorsun. Ben bir müşteriyim, soğan
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almaya geldim. Sokak ortasında eğilip yerden
soğan mı toplayacağım?
GENÇ ADAM: Bayan, sen toplama, ben
toplarım.
KADIN: Böyle beceriksizleri seyretmemi mi
istiyorsun?
GENÇ ADAM: Siz soğan alacağınıza beni
azarlıyorsunuz. Ben böyle...
KADIN: (El işaretiyle sözünü keser) Bu da
başka bir şeyin alameti.
GENÇ ADAM: Neyin alameti?
KADIN: Acizlik ve çaresizliğin.
GENÇ ADAM: Yeter! Artık dayanamayacağım!
Peki, sokaktan ekmeğini çıkaranlar ne
yapıyorlar?
KADIN: Ne mi yapıyorlar? (Bir süre sağına
soluna bakar ve aniden) Bak!
(Bu sırada bir adam sahneye girer. Korniş
satmaktadır. İple bağladığı bir miktar kornişi
omzunda taşımaktadır. Elinde, dolu, eski bir
asker çantası vardır. Ellerine yamalı eldivenler
geçirmiş, boynuna bir atkı atmış. Ayaklarında ise
kaba ve çamurlu ayakkabılar var. Pantolonunun
paçalarını ayak bileklerine bağlamış. Yorgun ve
yavaş adımlar atarak bağırmaktadır)
KORNİŞ SATICISI: Korniş vaaar, perdelerinize
korniş vaaar!
(Korniş satıcısı sahnenin ortasında durur ve
evlere bakar. Arkası seyircilere dönüktür. Pantolonunun oturacak yerinde, değişik renkte, büyük
ve bir tarafı sökük bir yama var. Tekrar bağırır.)
KORNİŞ SATICISI: Korniş vaaar, perdelerinize
korniş vaaar!
(Bağırmasından, doğru dürüst ne dediği anlaşılmamaktadır. Sözcükleri yutarak ve anlaşılmaz
bir şekilde çıkarmaktadır ağzından. Yeraltı kablo
borularının yanına gider ve bir süre bakar
onlara. Sonra renkli kutuyu ayağıyla evirip
çevirir ve dikkatlice bakar. Birkaç saniye sonra
isteksizce uzaklaşır. Sanki şunlar geçiyordu
kafasından: "Bu kutu ne işe yarar? Alsam mı
almasam mı?". Sonra sahneden çıkıp gider.)
KADIN: Gördün mü? İşte sana canlı bir örnek.
Gerçek bir korniş satıcısı. Sesini duydun mu?
Hareketlerini gördün mü?
GENÇ ADAM: O kutuyla ne yapacaktı?
KADIN: O ve onun gibiler, ekmeklerini sokaktan çıkarırlar, topraktan, çamurdan, çöplükten...
Gördün mü, belki işine yarar diye iyice kontrol
etti. Sonra işine yaramayacağını anladı, bırakıp
gitti. Ama sonunda işine yarayacak biri bulunur.
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GENÇ ADAM: Benim işime mi yarasın? Alıp
saklamak mı? Onu ayaklarımla çiğnerim ben.
KADIN: Ben ne bileyim? Senin düşünmen
lazım, bu kutu işine yarar mı yaramaz mı?
Herkes kendinden sorumlu. Benim işime yaramadığını biliyorum. Ayağımla evirip çevirmek
bir yana, ona bakmam bile.
GENÇ ADAM: (Düşünceye dalar ve sanki bir
karar verecekmiş gibi elini alnına koyar) Siz
soğan alacak mısınız, almayacak mısınız?
(Bu sırada sahneye bir adam girer. Üstünde eski
elbise, başında eski bir şapka ve omzunda beyaz
bir çuval vardır. Bağırmaktadır.)
ESKİCİ: Gazete, dergi alınır; eski eşyalarınız
alınır; şişe, kavanoz alınır; bakır, demir alınır.
(Adam sahnenin ortasında durup elini kulağına
dayar. Yüzü evlere, arkası seyircilere dönüktür.
Bağırmaya başlar. Boğuk bir sesle genizden
çıkan cümleler anlaşılmaz bir haldedir. Kadın,
eliyle genç adamı dürtüp yeni gelen adamı
gösterir. Her ikisi de sessizce onu dinleyip
seyretmektedir. Yeni gelen adam etrafına
bakınır. Sokağa, evlere ve genç soğan satıcısına
bakar. Gözleri bir süre çocuk arabası ile yere
dökülen soğanlara takılır. Çok garip bir şey
görmüş gibi dudaklarını büker ve hiçbir şey
söylemeden boş kutunun yanına gider. Ayağıyla
evirip çevirir. Sonra eğilip eline alır. Kararsızdır. İki üç adım atar ve sahneden çıkmaya
yakın durur. Kutuya bakıp biraz düşündükten
sonra onu eski yerine fırlatır ve sahneden çıkar.)
KADIN: Gördün mü, nasıl da işini iyi biliyor!
Sabahtan akşama kadar sokaklarda yürüyüp
bağırıyor. Parça parça alıp topluyor. Sözlerini bir
kelime bile eksiltip artırmıyor. Neden yapsın!
İnsanlar yıllardır bu sözlere alışmış. Sen onun
sözlerinden bir şey anladın mı? Anlaman
gerekmez. Bu önemli değil. Kısacası hiçbir şeyin
yerini değiştirmemek gerekir. Yoksa bütün bu
sokak satıcıları...
GENÇ ADAM: (Kadının sözünü keser) Siz
soğan alacak mısınız, almayacak mısınız?
(Kadın, dudaklarını ısırıp, göz işaretleriyle genç
adamı susturmaya çalışırken "Balon vaaar!
Balooon!" diye bağıran bir erkek çocuğun sesi
duyulur. Sonra, on dört, on beş yaşlarında, kısa
ve dar elbiseli, ayağında lastik spor ayakkabısı
bulunan bir çocuk sahneye girer. Soğuktan
ellerini pantolonunun ceplerine sokan çocuk,
eğik bir demir çubuğu omzuna dayamış, ucuna
da çeşitli renklerde balonlar bağlamıştır. Çubuğun alt ucunu ise koltuğunun altına sıkıştırmıştır.)

ÇOCUK: Balon vaaar! Balooon!
(Çocuk, sahnenin ortasında durup evlerin kapı
ve duvarlarına bakar, sonra tekrar bağırmaya
başlar. Biraz bekledikten sonra, gözüne boş kutu
ilişir ve yanına gider. Kutuya henüz varmadan,
ayağını geri çekerek kuvvetlice ona vurur. Büyük
bir gürültüyle havaya uçan kutu başka bir köşeye
düşer.)
GENÇ ADAM: Oğlum, sen aptal mısın? Niye
kutuyu bozuyorsun?
ÇOCUK: Babanın malı mı? Sokağa atılmış boş
bir kutu.
GENÇ ADAM: Belki birinin işine yarar! Onu
boşu boşuna bozmaman lazım!
ÇOCUK: Git işine, Allah aşkına! Çocuk
arabasına doldurduğu soğanlara bakın!
(Sonra alay ederek sahneden çıkar. Sesi duyulur:
Balon vaaar! Balooon!)
KADIN: Gördün mü bu da kendi işini biliyor.
İşine yaramayan şeyi nasıl da tekmeledi? Bir
bakışta senin soğan satıcısı olmadığını nasıl da
anladı?
GENÇ ADAM: O çocuktu. Henüz dünyadan
haberi yok. Sokaklarda oyun oynuyor.
KADIN: Herkes oyun oynuyor. Niye sen
oynamıyor musun?
GENÇ ADAM: Hayır, ben yaşamak istiyorum.
Oyun yaşamdan çok farklı!
KADIN: Görüyorum ki soğan satmak istemiyorsun, soğan satıcılığı rolünü yapıyorsun.
GENÇ ADAM: Ben de görüyorum ki sen soğan
alacak değilsin. Sokağa ne yapmak için çıktığını
bilmiyorum!..
KADIN: (Sözünü keser) Ne demek istediğini
biliyorum. Benim tipim ve kıyafetimin de bir
soğan alıcısına benzemediğini söylemek istiyorsun, değil mi? Haklısın. Ama hiç unutma ki
almak satmaktan çok farklıdır. İnsanların bu iki
konu üzerindeki görüşleri tamamen farklıdır.
İhtiyaç söz konusu olunca bütün korku ve
tereddütler ortadan kalkar. Ama satarken bütün
bunlar önüne çıkar. (Bu arada genç adam bir şey
söylemek ister. Ama kadın eliyle işaret ederek
konuşmasını önler.) Dur! Başımdan geçen bir
olayı sana anlatayım. Birkaç gün önce sokakta
her zamanki gibi yürüyor ve dükkânlara, gelip
geçen insanlara bakıyordum. Bana göre
insanların hareketlerinden daha garip bir şey
yoktur. Sen de bir gün çıkıp seyretmelisin. O gün
sokaktan caddeye geçmeme birkaç adım kalmıştı
ki uzun boylu, düzgün kıyafetli, kırk yaşlarında
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bir bey bana yaklaşarak elinde bulunan çok güzel
kutuyu açtı ve "Hanımefendi, çok güzel çoraplarım var. Bayan, erkek çorapları, kaliteli
çoraplar..." dedi. Ben olduğum yerde donakaldım. Çünkü tahsilli bir genel müdür, bir
müsteşar kılıklı bir beyle karşı karşıyaydım. Ne
yaptım, dersin? Aldım mı? Hayır! Ondan bir şey
alınmazdı. İnsanlar, satıcılarla çene çalmak isterler, mallarını karıştırmak isterler, şunu bunu
sormak isterler. O adamla böyle şeyler konuşmak mümkün değildi.
O, ciddi bir kıyafetle çok nazik bir şekilde
gülümseyerek "Saygıdeğer Hanımefendi, siz ve
aileniz için çok güzel ve kaliteli çoraplarım var,
beyefendi için şık kravatlarım var." diyordu.
Böyle satıcı olmaz ki! Biliyor musun ne yaptım?
Yüzüne dikkatle baktım, o da bana baktı. İçinden
neler geçtiğini anlayamadım. Bir süre birbirimizin gözünün içine baktık. Sonunda teslim
oldu. O zaman ona, "Beyefendi, siz gerçeğin ne
olduğunu biliyor musunuz?" diye sordum.
"Öğrenmeye çalışıyorum." dedi. Sonra elimi
çantama soktum ve aynamı çıkarıp yüzünün
karşısında tuttum. Adam bir süre aynaya baktı,
yüzünü sağa, sola, yukarıya, aşağıya çevirdi ve
sorarcasına bana baktı. Yüzünde, gözlerinde ve
alnında hüzün, ümitsizlik ve şaşkınlık dalgalanıyordu. Ona "Beyefendi! Beyefendi! İyice bak!
Bana ne soruyorsun? Kendin gör. Aynanın derinliklerine bakmalısın. Bakışını çatlatıp derinlere
gömmelisin, taa derinlere!.." dedim.
Şaşkın bir halde tekrar baktı. Yüzünün rengi,
çizgileri, kasları değişiyordu. Boyun damarlarının attığını gördüm. Gözbebekleri yuvalarından fırlayacaktı sanki. Çökmekte olan büyük
bir duvara benzeyen o yüze bakmak kolay
değildi. Biliyor musun sonra ne oldu? Biraz bekledi, gözlerini ovuşturdu ve şimşek gibi fırlayarak kaçmaya başladı. Peşinden baktım. Diğer
sokağın köşesinden dönüp kayboluncaya kadar
bütün çorap ve kravatları yere döküldü, dağıldı.
Yazık! Sen hâlâ yaşamın oyundan farklı olduğunu mu savunuyorsun?!
O günden sonra çantama daha büyük bir ayna
koydum. Sürekli yanımda taşıyorum. O adam
gibi aynada kendi yüzüne bakmak ister misin?
Buna cesaretin var mı?
(Bu arada kadın, çantasından oldukça büyük bir
ayna çıkarır ve genç adamın yüzüne tutar. Aynanın arkasına büyük harflerle "GERÇEK" sözcüğü yazılmıştır. Genç adam aynaya dikkatlice
bakar. Başını sağa sola çevirir. Yüzünün her
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tarafını aynada görür. Sonra gözlerini aynaya
dikip durur.)
KADIN: İyice bak! İyice! Tamam mı? Sanki
gözüne bir şey takılmış gibi bak. (Genç adam
hayret içindedir. Ağzı yarım açık, gözleri fal taşı
gibidir.) Ne gördün? Dehşet mi? Maskaralık mı?
Umutsuzluk mu?
GENÇ ADAM: (Öfkeyle aynayı kadının elinden
alır ve her iki eliyle göğsüne bastırıp sıkar.
Gözlerini kapatıp başını geri çevirir.) İşte bunu
gördüm!
KADIN: (Bir süre sessizlikten sonra aynayı
ondan alıp çantasına koyar.) Hâlâ bu tür
hareketlere devam etmede kararlı mısın?
GENÇ ADAM: Size ne? Siz ne diye bu ayna ve
çantanızla insanlara işkence ediyorsunuz?
(Bu sırada saçları ağarmış yaşlı bir adam,
başında şapka, gözünde gözlük, sırtında palto,
boynunda atkı ve elinde baston olduğu bir halde
sahneye girer. Her yere dikkatlice bakmaktadır.
Yine aynı anda, saçları dağınık, yüzü kirli, yarı
çıplak, yalın ayak bir genç de sahneye girmiştir.
Genç, yere bir süre baktıktan sonra, kutunun
yanına gider. Eline alıp inceler. Batmış tarafını
eliyle düzeltir. Yerden iki üç soğan toplayıp içine
koyar. Soğuktan büzülmüş bir halde kadınla
genç adamın yanına yaklaşır. Her dört kişi de
sahnenin ortasında durmaktadır.)
KADIN: (Genç adama) Gördün mü? Sonunda
kutuya ihtiyacı olan biri bulundu.
YAŞLI: Beyefendi, siz soğan mı satıyorsunuz?
Kilosu kaça? Neden soğanlarınız yere dökülmüş? (Sonra genç çocuğa dönerek) Oğlum, yardım et de şu zavallının soğanlarını toplayalım.
(Her ikisi de eğilir ve soğanları toplayıp arabaya
koyarlar.)
GENÇ ADAM: (Kadına) Gördün mü, müşteri
geldi!
KADIN: Acımalara umut bağlamamak gerekir.
GENÇ ADAM: Başkalarının acımalarına ihtiyacım yok.
KADIN: Öyleyse yardım et! (İkisi birden
arabayı kaldırıp soğanları sokağın bir köşesine,
kutunun yerine dökerler. Kadın da çantasıyla
aynasını duvarın kenarına bırakır.) Ben de artık
çantadan ve aynadan bıktım!
(Sonra genç adamla kadın boş arabayı birlikte
tutup düzenli ve sayılı adımlarla sahneden çıkarlar. Yaşlı adam şaşkın şaşkın arkalarından bakmaktadır. Genç çocuk soğanları toplamaktadır.)
(PERDE KAPANIR)
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HÂFIZ-I ŞİRÂZÎ’DEN GAZELLER–4
Prof. Dr. Mehmet Kanar

GAZEL 61
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün
Sabâ eger guzerî uftedet be kişver-i dhust
Biyâr nefha’î ez gîsû-yi muanber-i dûst
Be cân-i û ki be şukrâne cân ber efşânem
Eger be sûy-i men ârî peyâmî ez ber-i dûst
Ve ger çunanki der an hazretet nebâşed bâr
Berâyi dîde biyâver gubârî ez der-i dûst
Men-i gedâ vu temennâ-yi vasl-i û heyhât
Meger be hâb bebînem hiyâl-i manzar-i dûst
Dil-i sanevberiyel hemçu bîd lerzân est
Zi hasret-i kadd u bâlâ-yi çun sanevber-i dûst
Egerçi dûst be çîzî nemîhared mâ râ
Be âlemî nefurûşîm mû’î ez ser-i dûst
Çi bâşed er şeved ez bend-i gam dileş âzâd
Çu hest Hâfız-i miskîn gulâm u çâker-i dûst
Çeviri
Ey sabah rüzgârı; yolun yârin diyarına düşecek
olursa, amberli saçından birazcık koku getir
bana.
Sevgilimin canına yemin ederim; ondan bana bir
haber getirirsen, teşekkür etmek için canımı
saçarım.
Sevgilinin huzuruna girme iznini alamazsan, bari
gözlerim için kapısından bir tutam toz getir.
Ben yoksul nerede, ona kavuşma arzusu nerede!
Sevgilinin yüzünü görsem, ancak rüyada
görebilirim.
Sevgilinin çam gibi uzun boyunu görme
özlemiyle kozalağa benzeyen kalbim kavak gibi
tir tir titriyor.
Dost bizi bir pula satın almaz ama, onun tek
kılını dünyaya değişmeyiz.
Gam bağından gönlü kurtulsa ne olur sanki!
Zavallı Hâfız zaten dostun kulu kölesi olmuş.
GAZEL 62
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
Merhabâ ey peyk-i muştâkân, bedih peygâm-i
dûst
Tâ kunem cân ez ser-i rağbet fedâ-yi nâm-i dûst

Vâlih u şeydâst dâyim hemçu bulbul der kafes
Tûtî-i tab’em zi aşk-i şekker u bâdâm-i dûst
Zulf-i û dâm est u hâleş dâne-i an dâm u men
Ber umîd-i dâne’î uftâde’em der dâm-i dûst
Ser zi mestî ber negîred tâ be subh-i rûz-i haşr
Her ki çu men der ezel yek cur’a hord ez câm-i
dûst
Bes negûyem şemme’î ez şerh-i hod ezank
Derd-i ser bâşed numûden bîş ezin ibrâm-i dûst
Ger dehed destem, keşem der dîde hemçun tûtiyâ
Hâk-i râhî k’an muşerref gerded ez akdâm-i dûst
Meyl-i men sûy-i visâl u kasd-i û sûy-i firâk
Terk-i kâm-i hod giriftem tâ berâyed kâm-i dûst
Hâfız ender derd,i û mîsûz u bîdermân besâz
Zanki dermânî nedâred derd-i bîârâm-i dûst
Çeviri
Ey sevgiliye kavuşmayı arzulayanların ulağı,
merhaba. Dosttan bana bir haber verde, ben de
onun adına seve seve canımı feda edeyim.
Şâirlik gücümün papağanı dostun bâdem
gözlerinin ve şeker dudaklarının aşkıyla
kafesteki bülbül gibi sürekli şaşkın ve ne
yapacağını bilemez haldedir.
Onun zülüfleri tuzak, yanağındaki ben ise yem
tanesidir. Ben ise bir tane umuduyla dostun
tuzağına düşmüşüm.
Benim gibi tâ ezelden, dostun kadehinden bir
yudum içenler mahşer gününün sabahına kadar
ayılıp da başını kaldıramaz.
Sevgiliye duyduğum özlemi birazcık olsun
anlatamam. Çünkü dostun üstüne bu kadar
düşmek baş ağrıtır.
Eğer mümkün olursa, dostun ayaklarıyla
müşerref olan yoldaki tozu göz ilacı diye
gözlerime çekerim.
Ben ona kavuşmak istiyorum; o benden ayrı
kalma peşinde. Dostun arzusu yerine gelsin diye
kendi arzularımdan vazgeçtim.
Hâfız onun derdiyle yan ve dermansızlığa
alışmaya bak. Çünkü dostun insanda huzur
bırakmayan derdinin dermanı yoktur.
GAZEL 63
Farsça Metin:
Vezin: Mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün
Rûy-i tu kes nedîd u hezâret rakîb est
Der gonçe’î henûz u sadet andelîb hest
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Ger âmedem be kûy-i tu, çendân garîb nîst
Çun men deran diyâr hezârân garîb hest

Hezâr akl u edeb dâştem men ey hâce
Kunûn ki mest-i harâbem, salâh bîdebîst

Der aşk-i hânekâh u harâbât fark nîst
Her câ ki hest pertev-i rûy-i habîb est

Biyâr mey ki çu Hâfız hezârem istizhâr
Be girye-i seheriyy u niyâz-i nîmşebîst

Ancâ ki kâr-i savma’a râ cilve mîdehend
Nâkûs-i deyr-i râhib u nâm-i salîb hest

Çeviri
Kimse yüzünü görmediği halde, senin aşkın
yüzünden birbirine rakip olmuş bin kişi var.
Henüz bir goncasın ama yüz âşık bülbülün var.
Senin evinin bulunduğu sokağa geldiysem, bu o
kadar da şaşılacak bir şey değil. Orada benim
gibi binlerce garip var.
Nerede sevgilinin yüzünden vuran ışık varsa,
orada hankah ile meyhane aşkı arasında pek de
fark yok.
İbadethane faaliyetlerinin bulunduğu yerde
rahibin kilise çanı ve haç adı vardır.
Kim âşık olmuş da yâri onun haline bakmamış?
Ortada dert falan yok efendi; yoksa tabip burada.
Hâfız’ın bunca feryadı figanı boşuna değil. Garip
bir hikayesi ve ilginç sözleri olan feryatlardır
bunlar.

Çeviri
Yârin huzurunda Arapça bildiğimi belli etmek
amacıyla hüner göstermem edepsizlik olsa da,
dilim suskun ama ağzım Arapça cümlelerle dolu.
Bir tarafta peri yüzünü gizlemiş, öbür tarafta
şeytan güzelliği ile kırıtmakta. Şaşkınlıktan
gözlerim kamaştı; bu ne acayip iştir!
Şu çimenlikte kimse dikensiz gül toparmadı.
Mustafa’nın ışığ ile Ebû Leheb’in şirretlik
kıvılcımı bir arada değil midir?
Feleğin aşağılık insanları korumasının sebebini
sorma. O, bir sebebe dayanmadan da murat
verebilir.
Tekkenin, zaviyenin kemerini yarım arpaya bile
satın almam. Çünkü oturup kalktığım sedir,
meyhanenin eyvanı ile küpün dibidir.
Üzümün kızının cemâli gözümüzün nûrudur. Ne
var ki bu güzellik bir sırça peçe ile üzüm
perdesinin arkasına gizlenmiştir.
Efendi, akıldan, edepten yana mükemmel
biriydim ben. Ama şimdi bulut gibi sarhoş
olduğuma göre, edepsizlik benim için doğru
yoldur.
Getir şarabı, getir; Hâfız gibi benim de
arkamdaki bin destek, seher vakti ağlayışları ve
gece yarısı yakarışlarıdır.

GAZEL 64
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün

GAZEL 65
Farsça Metin
Vezin: Mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün

Egerçi arz-i huner pîş-i yâr bîedebîst
Zebân hamûş velîken dehân pur ez arabîst

Hoşter zi ayş u sohbet u bâğ u behâr çîst?
Sâkî kucâst? Gû sebeb-i intizâr çîst?

Perî nihufte ruh u dîv der kirişme-i husn
Besûht dîde zi hayret ki in çi bul’acebîst

Her vakt-i hoş ki dest dehed, muğtenem şumâr
Kes râ vukûf nîst ki encâm-i kâr çîst

Derin çemen gul-i bîhâr kes neçîd, ârî
Çerâğ-i mustafavî bâ şirâr-i bûlehebîst

Peyvend-i ömr beste be mû’îst; hûş dâr
Gamhâr-i hîş bâş; gam-i rûzgâr çîst?

Sebeb mepors ki çerh ez çi sifleperver şud
Ki kâmbahşî-i û râ behâne bîsebebîst

Ma’nî-i âb-i zindegî yu ravza-i irem
Cuz tarf-i cûyibâr u mey-i hoşguvâr çîst?

Be nîm cov neharem tâk-i hânekâh u ribât
Merâ ki mastaba eyvân u pây-i hum tonobîst

Mestûr u mest her du çu ez yek kabîle’end
Mâ dil be işve-i ki dehîm? İhtiyâr çîst?

Cemâl-i duhter-i rez nûr-i çeşm-i mâst meger
Ki der nikâb-i zucâciyyu perde-i inebîst

Râz-i derûn-i perde çi dâned felek, hamûş.
Ey muddeî nizâ’-i tu bâ perdedâr çîst?

Âşık ki şud? Ki yâr be hâleş nazar nekerd
Ey hâce, derd nîst vegerne tabîb hest
Feryâd-ı Hâfız in heme âhir be herze nîst
Hem kıssa-i garîb u hadîsî acîb hest
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Sehv u hatâ-yi bende gereş i’tibâr nîst
Ma’nî-yi afv u rahmet-i âmurzigâr çîst?

Ber âsitân-i tu muşkil tevân resîd, ârî
Urûc ber felek-i serverî be duşvârîst

Zâhid şerâb-i kevser u Hâfız piyâle hâst
Tâ der miyâne hâste-i kirdigâr çîst?

Seher ki şemme-i çeşmet be hâb mîdîdem
Zihî merâtib-i hâbî ki bih zi bîdârîst

Çeviri
İçki meclisinden, sohbetten, bağdan, bahardan
daha güzel ne olabilir ki? Sâki nerede? Niçin
bekliyoruz?
Eline geçen her hoş vakti değerlendirmeye bak.
İşin sonu nereye varacak; kimse bilemez çünkü.
Ömür dediğin şey bir kıla bağlı; uyanık ol aman.
Kendi derdini çöz; zamâne gamı da ne demek?
Hayat suyunun, İrem bağlarının anlamı bir çay
kenarı ile içimi hoş şaraptan başka nedir ki?
Değil mi ki sarhoşu da sakınanı da aynı boydan
aynı soydandır, kimin cilvesine gönül vereceğiz?
Seçenek de ne demek oluyor?
Felek perde arkasındaki gizli şeyleri nereden
bilsin? Sus, su be iddiacı! Perdedarla ne diye
kavga edersin?!
Onun katında hatanın, sürçmenin bir değeri,
itibarı yoksa, affedici Tanrı’nın af ve
merhametinin ne mânâsı var ki?!
Sofu Cennetteki kevser şarabını, Hâfız ise şarap
kadehini istedi. Peki, bu arada Yaradan’ın
aradığı koşul ne?

Dileş be nâle meyâzâr u hatm kun Hâfız
Ki restgârî-yi câvîd der kemâzârîst

GAZEL 66
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün fa’lün
Benâl bulbul eger bâ menet ser-i yârîst
Ki mâ du âşık-i zârîm u kâr-i mâ zârîst
Der an zemîn ki nesîmî vezed zi turra-i dûst
Çi cây-i dem zeden-i nâfehâ-yi tâtârîst?
Biyâr bâde ki rengîn kunîm câme-i zerk
Ki mest-i câm-i gurûrîm u nâm huşyârîst
Hiyâl-i zulf-i tu pohten ne kâr-i her hâmîst
Ki zîr-i silsile reften tarîk-i ayyârîst
Latîfeîst nihânî ki aşk ezû hîzed
Ki nâm-i an ne leb-i la’l u hatt-i zengârîst
Cemâl-i şahs ne çeşm est u zulf u âriz u hâl
Hezâr nukte derin kârubâr-i dildârîst
Kalenderân-i hakîkat be nîm cov neharend
Kabâ-yi atlas-i ankes ki ez huner ârîst

Çeviri
Ey bülbül, benimle dost olmak istiyorsan, inle.
Çünkü biz inleyen iki âşığız ve işimiz de
inlemektir.
Sevgilinin kâkülünden esip gelen meltemin
olduğu yerde Tatar ceylanlarının misk elde
edilen göbeklerinden bahsetmenin yeri mi olur?
Getir şarabı, getir de riyâ giysisini kızıla
boyayalım. Çünkü aldanış kadehiyle sarhoş
olmuşuz; üstelik akıllı geçiniyoruz!
Senin zülüflerini hayal etmek her hamervahın işi
değil. Zincire vurulmaktan geçer leventliğin
yolu.
Aşk denilen şey gizli bir nüktedir; yoksa ne lâl
renkli dudak, ne ayva tüyüdür.
Cemâl denilince göz, zülüf, yanak, ben akla
gelmemelidir. Bu gönül meselesinde bin türlü
ince mânâ vardır.
Gerçeğin peşinde olan kalenderler hünerden
yoksun kişinin atlas abasını yarım arpaya bile
satın almazlar.
Senin eşiğine ulaşmak o kadar da kolay değildir;
öyle ya, ululuk göğüne güçlükle ağılabilir.
Seher vakti gözünün ucunu düşte gördüydüm;
uyanıklıktan daha iyi olan bu uykuya can
kurban!
Hâfız, inleyip sızlayarak sevgilinin kalbini
kırma; kes artık! Çünkü ebedî kurtuluş insanları
incitmemekle mümkündür.
GAZEL 67
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün feilün
Yârab in şem’-i dilefrûz zi kâşâne-i kîst?
Cân-i mâ sûht, beporsîd ki cânâne-i kîst?
Hâliyâ hâneberendâz-i dil u dîn-i men est
Tâ der âgûş-i ki mîhosbed u hemhâne-i kîst?
Bâde-i la’l-i lebeş kez leb-i men dûr mebâd
Râh-i rûh-i ki vu peymândih-i peymâne-i kîst?
Devlet-i sohbet-i an şem’-i sa’âdetpertev
Bâz porsîd hodâ râ ki be pervâne-i kîst?
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Mîdehed herkeseş efsûnî yu ma’lûm neşud
Ki dil-i nâzuk-i û mâyil-i efsâne-i kîst?

Mujde dâdend ki ber mâ guzerî hâhî kerd
Niyyet-i hayr megerdân ki mubârek fâlîst

Yârab an şâhveş-i mâhruh-i zuhrecebîn
Durr-i yektâ-yi ki vu gevher-i yekdâne-i kîst?

Kûh-i endûh-i firâket be çi hâlet bekeşed?
Hâfız-i haste ki ez nâle teneş çun nâlîst

Goftem âh ez dil-i dîvâne-i Hâfız bî tu
Zîr-i leb handekunân goft ki dîvâne-i kîst?

Çeviri
Ay yüzlü sevgilim bu hafta gitti ama bana bir yıl
gibi geliyor. Ayrılık derdini sen nereden
bileceksin? Katlanılması güç bir haldir.
Sevgilinin yanağındaki letâfet dolayısıyla
gözbebeklerimin aksi onun yanağına düştü de
gözbebeklerim onu misk kokulu siyah ben sandı.
Şeker gibi tatlı dudakları henüz süt emiyor
emmesine ama kirpikleri işvelenmekte âşıklarını
öldüren bir katildir.
Bütün şehirde, cömertlik denildi mi, parmakla
gösterilirsin. Ama garip gurebaya gelince
şaşılacak derecede ihmalcisin.
Bundan böyle her âşığın sana olan aşkında bir
arpa tanesi kadar şüpheye düşmem. Senin
küçücük ağzın da bu aşkın geçerliliğini
kanıtlamaya yeter.
Bizim buralardan geçeceksin diye ne müjdeler
verdiler bize! N’olur bu güzel niyetinden
vazgeçerim deme! Bu çok isabetli ve kutlu bir
niyettir.
İnlemekten vücudu ney kamışına dönen gönlü
yaralı Hâfız’ı, ayrılık derdinin dağı bakalım ne
hallere düşürecek!?

Çeviri
Tanrım, gönlümüzü aydınlatan bu mum gibi
parlak yüzlü dilber kimin kâşânesine ait?
Canımız yandı; sorun bakalım, kimin
sevgilisiymiş?
Gönlümü, dinimi allak bullak eden bu güzel
şimdi kimin koynunda yatıyor? Kimle beraber
yaşıyor?
Dudaklarımdan dudakları uzak olmasın hiç!
Şimdi o dudaklar kimin canına can katıyor?
Kimle şerefe kadeh kaldırıyor?
Allah aşkına, yine sorun; mutluluk ışıkları saçan
o parlak yüzlü dilber ile sohbet şerefine kim
erişiyor?
Herkes kendince onu afsunlamaya, kendine
çekmeye çalışıyor; ama anlaşılmadı bir türlü;
acaba onun hassas gönlü kimin sözlerinden
yana?
Tanrım, şahlara benzeyen, ay yüzlü, Venüs gibi
parlak alınlı, eşi bulunmaz inci, acaba kimin
biricik sevgilisi, kimin incisidir?
Dedim ki: “Aman aman! Hâfız’ın deli gönlü
sensiz ne hallere düşer, biliyor musun?” Bıyık
altından gülerek “Peki Hâfız, kime deli divane
oluyormuş bakalım?” dedi.
GAZEL 68
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün fa’lün
Mâhem in hefte burûn reft u be çeşmem sâlîst
Hâl-i hicrân tu çi dânî ki çi muşkil hâlîst!
Merdum-i dîde zi lutf-i ruh-i û der ruh-i û
Aks-i hod dîd, gumân bord ki mişkîn hâlîst
Mîçeked şîr henûz ez leb-i hemçun şekereş
Gerçi der şîvegerî her muje’eş kattâlîst
Ey ki enguşt numâî be kerem der heme şehr
Veh ki der kâr-i garîbân aceb ihmâlîst!
Ba’d ez înem nebuved şâyibe der cov her ferd
Ki dehân-i tu derin nukte hoş istidlâlîst
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GAZEL 69
Farsça Metin
Vezin: Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
Kes nîst ki uftâde-i an zulf-i du tâ nîst
Der rehguzer-i kîst ki dâmî zi belâ nîst?
Çun çeşm-i tu dil mîbered ez gûşenişînân
Hemrâh-i tu bûden guneh ez cânib-i mâ nîst
Rûy-i tu meger âyine-i lutf-i ilâhîst
Hakkâ ki çunîn est u derin rûy u riyâ nîst
Nergis talebed şîve-i çeşm-i tu zihî çeşm
Miskîn habereş ez ser u der dîde hayâ nîst
Ez behr-i hudâ zulf mepîrây ki mâ râ
Şeb nîst ki sad arbede bâ bâd-i sabâ nîst
Bâz ây ki bîrûy-i tu ey şem’-i dilefrûz
Der bezm-i harîfân eser-i nûr u safâ nîst
Tîmâr-i garîbân eser-i zikr-i cemîl est
Cânâ meger in kâide der şehr-i şumâ nîst?
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Dey mîşud u goftem: sanemâ ahd be cây âr
Goftâ: Galatî, hâce, derin ahd vefâ nîst

Eşkem ihrâm-i tavâf-i haremet mîbended
Gerçi ez hûn-i dil-i rîş u mey-i tâhir nîst

Ger pîr-i mugân murşid-i men şud, çi tefâvut?
Der hîç serî nîst ki sırrî zi hodâ nîst

Beste-i dâm u kafes bâd çu morg-i vahşî
Tâyir-i sidre eger der talebet tâyir nîst

Âşık çi kuned ger nekeşed bâr-i melâmet?
Bâ hîç dilâver siper-i tîr-i kazâ nîst

Âşık-i muflis eger kalb-i dileş kerd nisâr
Mekuneş ayb ki ber nakd-i revân kâdir nîst

Der savme’e-i zâhid u der halvet-i sûfî
Cuz gûşe-i ebrû-yi tu mihrâb-i duâ nîst
Ey çeng furûborde be hûn-i dil-i Hâfız!
Fikret meger ez gayret-i Kur’ân u Hodâ nîst?
Çeviri
O kıvrım kıvrım zülüflere gönlü düşmemiş
kimse yok. Yolunda belâ tuzağı bulunmayan
kimse yok.
Gözlerin, bir köşeye çekilenlerin bile gönlünü
çalıyor. Seninle birlikte olmak suç ise, bizim
günahımız ne?!
Yüzün âdeta tanrısal lûtfun aynası gibi.
Gerçekten de öyle; bunda riyâm yok.
Nergis bile senin gözlerinin işvesine özeniyor;
bu nasıl gözdür böyle! Zavallının ne kendinden
haberi var, ne gözlerinde hayâ var.
Allah aşkına saçlarını süsleme. Çünkü senden
haber getiren seher yeliyle kavgasız gecemiz
geçmiyor.
Ey gönülleri aydınlatan sevgili; geri dön. Çünkü
senin mum gibi parlak yüzün olmayınca, arkadaş
meclisinde nurdan, safâdan eser kalmıyor.
Gariplere kol kanat germek iyi adla anılmayı
kazandırır. Ey sevgili, bu kural senin şehrinde
geçerli değil mi?
Dün giderken “Sevgilim, sözünde dur” dedim.
“Yanlışın var efendim; böyle verilen sözlerde
durulmaz” dedi.
Mürşidim, meyhaneci olmuş; ha şeyh, ha
meyhaneci; ne fark varda arada? Tanrı’nın sırrını
taşımayan baş yok.
Âşık, sevgilinin azarlama yüküne katlanmasın da
ne yapsın? Hiçbir babayiğitte kaza kader okuna
dayanacak kalkan yok.
Ha zâhidin ibadetgâhı, ha sûfînin halvet odası;
kaşlarının köşesinden başka dua mihrabı
tanımam ben.
Ey Hâfız’ın gönül kanıyla elini bulayan sevgili!
Kana bulaşman yüzünden Kur’ân’ın ve Tanrı’nın
gayretini hesaba katmaz mısın hiç?

Âkıbet dest bedan serv-i bulendeş beresed
Her ki râ der talebet himmet-i û kâsir nîst
Ez revânbahşî-yi îsî nezenem dem hergiz
Zanki der rûhfezâ’î çu lebet mâhir nîst
Men ki der âteş-i sevdâ-yi tu âhî nezenem
Key tevan goft ki ber dâğ-i dilem sâbir nîst?
Rûz-i evvel ki ser-i zulf-i tu dîdem, goftem
Ki perîşânî-yi in silsile râ âhir nîst
Ser-i peyvend,i tu tenhâ ne dil-i Hâfız râst
Kîst ankeş ser-i peyvend-i tu der hâtir nîst?
Çeviri
Gözbebeğimiz senin yüzünden başkasına
bakmayır. Âvâre gönlümüz benden başkasını
anmıyor.
Yaralı gönül kanından ve saf şaraptan olmasa da,
gözyaşım, haremini tavaf etmek için ihrâma
giriyor.
Gökyüzünün sidre tabakasında uçan kuş seni
aramak için uçmuyorsa, vahşî kuşlar gibi tuzağa
düşüp kafese girsin.
Her şeyini yitirmiş âşık, içindeki yüreğini fedâ
etmezse, ayıplama onu. Çünkü elinde fedâ
edilecek geçer akçesi yok.
Kim sana ulaşma arzusuyla himmetini
esirgemezse, sonunda o selvi boyluya eli erişir.
İsâ’nın ruh verip diriltmesinden asla söz etmem.
Çünkü can vermede dudakların kadar mahir
değil.
Sana olan sevdamın ateşiyle bir âh bile etmem.
Bu durumdayken bana “Gönlündeki dağlara
katlanamıyor” lafı nasıl edilir?!
Zülüflerinin ucunu ilk gördüğüm gün “Zincir
gibi uzun bu saçların dağınıklığı bitmez” dedim.
Sana kavuşmayı arzulayan sadece Hâfız’ın gönlü
değil. Gönlünde sana vuslat arzusunu
beslemeyen kim var?

GAZEL 70
Farsça Metin
Vezin: Feilâtün feilâtün feilâtün feilün

GAZEL 71
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Merdum-i dîde-i mâ cuz be ruhet nâzir nîst
Dil-i sergeşte-i mâ gayr-i turâ zâkir nîst

Zâhid-i zâhirperest ez hâl-i mâ âgâh nîst
Der hakk-i mâ herçi gûyed, cây-i hîç ikrâh nîst
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Tâ çi bâzî ruh numâyed, beydakî hâhîm rând
Arsa-i şatranc-i rindân râ mecâl-i şâh nîst
Çîst in sakf-i bulend-i sâde-i bisyâr nakş
Zin muammâ hîç dânâ der cihân âgâh nîst
İn çi istiğnâst yârab, vin çi kâdir hikmet est
K’in heme zahm-i nihân hest u mecâl-i âh nîst
Sâhib-i dîvân-i mâ gûî nemîdâned hisâb
Kenderin tuğrâ nişân-i hasbeten lillâhi nîst

Başımıza ne geliyorsa, düzgün olmayan
boyumuzdan bosumuzdan geliyor. Yoksa, senin
giydireceğin hil’at kimseye kısa gelmez.
Ben lutfu dâim olan harabat pîrinin kulu
kölesiyim; bazen mest bazen ayık şeyhle, zâhitle
işim yok.
Hâfız baş köşeye oturmuyorsa, bu onun
meşrebindeki yücelikten ileri gelmektedir.
Tortulu şarap içen âşığın malla mülkle, makamla
işi olmaz.

Her ki hâhed gû biyâ ve herçi hâhed, gû begû
Kibr u nâz u hâcib u derbân bedin dergâh nîst

GAZEL 72
Farsça Metin
Vezin: Mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün

Ber der-i meyhâne reften kâr-i yekrengân buved
Hodfurûşân râ be kûy-i meyfurûşân râh nîst

Râhîst râh-i aşk ki hîçeş kenâre nîst
Ancâ cuz anki cân besipârend çâre nîst

Herçi hest ez kâmet-i nâsâz-i bîendâm-i mâst
Verne teşrîf-i tu ber bâlâ-yi kes kûtâh nîst

Hergeh ki dil be aşk dehî, hoş demî buved
Der kâr-i hayr hâcet-i hîç istihâre nîst

Bende-i pîr-i harâbâtem ki lutfeş dâim est
Verne lutf-i şeyh u zâhid gâh mest u gâh nîst
Hâfız er ber sadr nenşîned zi âlîmeşrebîst
Âşık-i durdîkeş ender bend-i mâl u câh nîst
Çeviri
Görünüşe bakan zâhit anlamaz halimizden.
Hakkımızda ne söylerse söylesin, iğrenilecek
durumumuz yok.
Tarikat yolunda, sâlikin karşısına çıkan her şey
onun iyiliğinedir. Ey gönül, doğru yolda iken
kimse yolunu kaybetmez.
Bakalım felek bize ne oyunlar edecek. Biz de
piyademizi sürelim bakalım. Rintlerin satranç
tahtasında şahın yeri yok.
Şu çok nakışlı ama bir yandan da sade olan
yüksek tavan da ne demek? Dünyada bu
muammayı çözen âlim yok.
Tanrım, bu nasıl istiğna, bu ne güçlü himmettir
ki bunca gizli yara varken âh edip inleme mecali
yoktur!
Bizim baş muhasip sanırım, hesap kitap nedir,
bilmiyor. Bu tuğrada “Her şey Allah rızası için”
nişanı yok.
Kim isterse, söyle gelsin; kim konuşmak isterse,
söyle, konuşsun. Bu dergâhta
kendinibeğenmişliğe, naza, hâçibe, kapıcıya yer
yok.
Meyhane kapısına gitmek ancak değişken
olmayan insanlara özgü bir şeydir. Kendini
beğenmişler meyhane sokağına giremezler.
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Mâ râ zi men’-i akl metersân u mey biyâr
K’an şihne der vilâyet-i mâ hîç kâre nîst
Ez çeşm-i hod bepors ki mâ râ ki mîkuşed?
Cânâ, gunâh-i tâli’ u curm-i sitâre nîst
Û râ be çeşm-i pâk tevân dîd çun hilâl
Her dîde cây-i cilve-i an mâhpâre nîst
Fursat şumur tarîka-i rindî ki in nişân
Çun râh-i genc ber heme kes âşikâre nîst
Negrift der tu girye-i Hâfız be hîç rû
Hayrân-i an dilem ki kem ez seng-i hâre nîst
Çeviri
Aşk dediğin yol, sonu olmayan bir yoldur. O
yolda can vermekten başka çare yoktur.
Aşka gönlünü teslim edersen, hoş vakit
geçirirsin. Hayırlı işlerde istihârede bulunmaya
gerek yok.
Bize aklı kullanmayı yasaklama, şarap getir.
Bizim diyarlarda kolcunun hiçbir işi yoktur.
Bizi kimin öldürdüğünü gözlerine sor, sevgilim.
Bunda ne tâlihin günahı, ne yıldızın suçu var.
Tıpkı hilâl gibi onu ancak temiz niyetli bir gözle
görmek mümkündür. Her göz, o ay parçasının
göründüğü yer olamaz.
Rintlik yolunu fırsat bil. Çünkü bunun işareti,
tıpkı define krokisi herkesçe bilinmez.
Hâfız’ın ağlayışları sana hiç tesir etmedi.
Katılıkta mermerden geri kalmayan o gönlün
hayrânıyım.

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 2, SAYI: 4, SONBAHAR-KIŞ 2008

GAZEL 73
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün feilün
Rûşen ez pertev-i rûyet nazarî nîst ki nîst
Minnet-i hâk-i deret ber basarî nîst ki nîst
Nâzır-i rûy-i tu sâhibnazarânend ârî
Sırr-i gîsû-yi tu der hîç serî nîst ki nîst
Eşk-i gammâz-i men er surh ber âmed, çi aceb?
Hacl ez kerde-i hod perdederî nîst ki nîst
Tâ be dâmen nenişîned zi nesîmeş gerdî
Seyl-i hîz ez nazarem rehguzerî nîst ki nîst
Tâ dem ez şâm-i ser-i zulf-i tu hercâ nezenend
Bâ sabâ goft u şenîdem seherî nîst ki nîst
Men ez tâli’-i şûrîde berencem vernî
Behremend ez ser-i kûyet digerî nîst ki nîst
Ez hayâ-i leb-i şîrîn-i tu ey çeşme-i nûş
Gark-i âb u arak eknûn şekerî nîst ki nîst
Maslahat nîst ki ez perde burûn ufted râz
Verne der meclis-i rindân haberî nîst ki nîst
Şîr der bâdiye-i aşk-i tu rûbâh şeved
Âh ezin râh ki der vey hatarî nîst ki nîst
Âb-i çeşmem ki be rû minnet-i hâk-i der-i tust
Zîr-i sad minnet-i û hâk-i derî nîst ki nîst
Ez vucûdem kadarî nâm u nişân hest ki hest
Verne ez za’f der ancâ eserî nîst ki nîst
Gayr ez in nukte ki Hâfız zi tu nâhoşnûd est
Der serâpây-i vucûdet hunerî nîst ki nîst
Çeviri
Yüzünün parlaklığıyla aydınlanmamış göz yok.
Kapının toprağını minnet duyarak ilaç diye
sürünmemiş göz yok.
Senin yüzüne bakanlar bakmayı bilen kişilerdir.
Saçlarının sırrına âşina olmayan baş yok.
Sırrı ifşâ eden gammaz gözlerim bunu kan
ağlayarak yaptıysa, şaşmamalı. Sırrını açığa
vurduğu için yaptığından utanmayan kimse yok.
Meltem rüzgârı eteğine bir toz bile kondurmasın
diye, sevgilimin geçeceği yolları gözyaşı selimle
yıkadım; yıkanmamış tozlu yol yok.
Orada burada zülüflerinin geceyi andıran
uçlarından söz edip durmasın diye sabâ
rüzgârıyla tartışmadığım seher yok.

Benim üzüntüm, kör talihimden; yoksa, senin
yakınlarına kadar gelip de yararlanmamış kimse
yok.
Ey bal pınarı sevgilim; tatlı dudakların karşısında
utancından sulara batıp erimeyen şeker kalmadı.
Sırrın açığa vurulması edebe uymaz. Yoksa
rintler meclisinde duyulmadık haber mi kaldı?
Arslan bile senin aşkının çölünde tilki kesilir.
Aman aman, bu yolda ne tehlikeler yok ki!
Sevgilim, gözyaşlarım minnet duyarak
yüzümden kapının toprağına akıyor. Üstüne
basıp geçtiğin için sana yüzlerce minnet duygusu
beslemeyen kapı toprağı kalmadı.
Vücudumdan varlık belirtisi olarak, eh, bir şeyler
kalmıştır; ama her yerde zaafımın izleri var.
Hâfız’ın senden hoşnut olmaması şöyle dursun,
bu başka mesele, ama senin vücudunda da
hünersiz bir yer yok!
GAZEL 74
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün feilün
Hâsıl-i kârgeh-i kevn u mekân in heme nîst
Bâde pîş âr ki esbâb-i cihân in heme nîst
Ez dil u cân şeref-i sohbet-i cânân garaz est
Garaz în est vegerne dil u cân in heme nîst
Minnet-i sidre vu tûbî zi pey-i sâye mekeş
Ki çi hoş bingerî ey serv-i revân in heme nîst
Devlet ân est ki bî hûn-i dil âyed be kenâr
Verne bâ sa’y u amel bâğ-i cinân in heme nîst
Penc rûzî ki der in merhale muhlet dârî
Hoş beyâsây zemânî ki zemân in heme nîst
Ber leb-i bahr,i fenâ muntazirîm ey sâkî
Fursatî dân ki zi leb tâ be dehân in heme nîst
Zâhid îmen meşov ez bâzî-i gayret zinhâr
Ki reh ez sovme’e tâ deyr-i mugân in heme nîst
Derdmendî-i men-i sûhte-i zâr u nizâr
Zâhiren hâcet-i takrîr u beyân in heme nîst
Nâm-i Hâfız rakam-i nîk pezîruft velî
Pîş-i rindân rakam-i sûd u ziyân in heme nîst
Çeviri
Varlık işliğinde üretilenler sadece bunlar değil.
Getir bâdeyi, getir; dünyada var olmanın
sebepleri sadece bunlar değil.
Sevgiliyle sohbet şerefine nâil olmak, yürekten
39

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 2, SAYI: 4, SONBAHAR-KIŞ 2008

istediğimiz bir şey. Amacımız sadece bu, yok,
gönül ve can bunlardan ibaret değil.
Gölge uğruna Sidre katıyla oradaki tûbâ ağacının
minnetini çekme. Selvi boylum, bak güzelce; her
şey gölge demek değil.
Devlet dediğin gönül kanı dökülerek elde edilir.
Yoksa, çalışıp iyi amel ile kavuşulan cennet
bahçeleri sadece bunlar değil.
Dünya denilen şu konakta sana beş günlük süre
tanınmış. Tadını çıkarmaya bak; yoksa zaman
denilen şey bu kadarla sınırlı değil.
Ey sâkî, yokluk denizinin kıyısında bekleyip
duruyoruz. Fırsatı değerlendirmeyi bil; dudak ile
ağız arasındaki mesafe bu kadar değil.
Ey sofu; tanrısal gayret neler eder, ne oyunlar
oynar sana; pek güvenmesen iyi olur. Çünkü
ibadethane ile meyhane arasındaki yol bu kadar
kısa değil.
Ben perişan, inim inim inleyen, yüreği yanık
dertli âşığın görünüşüne bakıp aldanma. Onun
açıklayacakları sadece bunlar değil.
Hâfız iyi adla anılanlar arasına girdi girmesine
ama rintlerin katında kazanç ve ziyan hesabı
sadece bunlar değil.

alması boşuna değil.
Allah ömür versin; çok iyi biliyorum; keman
kaşların altında kirpik oklarının yer alması
boşuna değil.
Ey gönül; ayrılık derdine tutulmuşsun, mihnet
gamı çekiyorsun; bu iniltilerin, bu feryatların
boşuna değil.
Dün rüzgâr onun sokağından gül bahçesine
doğru esiyordu. Ey gül; yakanın böyle yırtık
olması boşuna değil.
Hâfız, gönlün halktan aşk derdini gizlese de,
gözlerinin ağlaması boşuna değil.
GAZEL 76
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün fa’lün
Cuz âsitân-i tuem der cihân penâhî nîst
Ser-i merâ becuz in der hevâlegâhî nîst
Adû çun tîğ keşed, men siper biyendâzem
Ki tîğ-i mâ becuz ez nâleî yu âhî nîst
Çerâ zi kûy-i harâbât rûy bertâbem?
K’ezin bihem be cihân hîç resm u râhî nîst

GAZEL 75
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün fa’lün

Zemâne ger bezened âteşem be harman-i omr
Begû besûz ki ber men be berg-i kâhî nîst

Hâb-i an nergis-i fettân-i tu bîçîzî nîst
Tâb-i an zulf-i perîşân-i tu bîçîzî nîst

Gulâm-i nergis-i cemmâş-i an sehîservem
Ki ez şerâb-i gurûreş be kes nigâhî nîst

Ez lebet şîr revân bûd ki men mîgoftem
İn şeker gird-i nemekdân-i tu bîçîzî nîst

Mebâş der pey-i âzâr u herçi hâhî, kun
Ki der şerîat-i mâ gayr ez in gunâhî nîst

Cândirâzî-i tu bâdâ ki yakîn mîdânem
Der kemân nâvek-i mujgân-i tu bîçîzî nîst

İnân keşîde rov ey pâdişâh-i kişver-i husn
Ki nîst ber ser-i râhî ki dâdhâhî nîst

Mubtelâî be gam-i mihnet u endûh-i firâk
Ey dil in nâle vu efgân-i tu bîçîzî nîst

Çunin ki ez heme sû dâm-i râh mîbînem
Bih ez himâyet-i zulfeş merâ penâhî nîst

Dûş bâd ez ser-i kûyeş be gulistân beguzeşt
Ey gul in çâk-i girîbân-i tu bîçîzî nîst

Hazîne-i dil-i Hâfız be zulf u hâl medih
Ki kârhâ-yi çunîn hadd-i her siyâhî nîst

Derd-i aşk erçi dil ez halk nihân mîdâred
Hâfız in dîde-i giryân-i tu bîçîzî nîst

Çeviri
Dünyada senin eşiğinden başka sığınacak yerim
yok. Bu kapıdan başka başımı teslim edecek
yerim yok.
Düşman kılıç çekerse, biz kalkan atarız.
İniltiden, âhtan başka kılıcımız yok.
Meyhane sokağından niçin yüz çevireyim?
Dünyada benim için bundan daha iyi adres yok.
Zamane ömür harmanımı ateşe verirse, buyursun

Çeviri
Nergisi andıran o fettan gözlerindeki uyuklama
boşuna değil. Dağınık saçlarındaki kıvrımlar
boşuna değil.
Dudaklarından süt akarken derdim ki: Tuzluğu
andıran bu ağız etrafında şeker dudakların yer
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yaksın. Gözümde saman çöpü kadar değeri yok.
O selvi boylunun büyüleyici, mahmur gözlerinin
kölesiyim. Gurur şarabından dolayı o gözlerin
kimseye baktığı yok.
Aman kimseyi incitme de, ne yaparsan yap.
Dinimizde bundan başka günah yok.
Ey güzellik ülkesinin padişahı; dizginleri çeke
çeke git. Çünkü yolunun üstünde senden adalet
istemeyecek kimse yok.
Yolumun üstünde her yandan gelebilecek
tuzaklar görüyorum. Bu durumda onun saçlarının
himayesine girmekten başka sığınma çarem yok.
Hâfız’ın gönül hazinesini siyah saçlarla kara ben
karşılığında verip geçme. Çünkü böyle işleri
yapmaya hiçbir kölenin haddi yok.
GAZEL 77
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

dilenciyle birlikte olmaktan ar ediyordu.
Bizim nazımız niyazımız sevgilinin güzelliği
karşısında hoş kaçmaz. Mutlu olan varsa,
nazenin sevgililerden yana bahtı açık olandır.
Kalk haydi, o ressamın kalemine canımızı feda
edelim. Çünkü bunca şaşılası nakışlar, onun
pergelinin dönüşleriyle meydana gelmiştir.
Eğer aşk yoluna baş koymuş biriysen, adının
kötüye çıkması kaygısını gütme. Çünkü Şeyh-i
San’an gibi biri bile hırkasını meyhaneye rehin
koymuştu.
Kalender ruhlu o şirin insan ne güzel vakit
geçirdi! Sülûk aşamasında iken bile meleklere
özgü zikir tespihini belindeki zünnarda taşıdı.
Huyu cennet hurilerine benzeyen o dilbere ait
kasrın çatısı altında iken Hâfız’ın gözleri
“altından ırmaklar akan cennet bahçeleri” âyetini
çağrıştıracak kadar yaş döküyordu.

Bulbulî berg-i gulî hoşreng der minkâr dâşt
Venderan berg u nevâ hoş nâlehâ-yi zâr dâşt

GAZEL 78
Farsça Metin
Vezin: Mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün

Goftemeş der ayn-i vasl in nâle vu feryâd çîst?
Goft: Mâ râ cilve-i ma’şûk der in kâr dâşt

Dîdî ki yâr cuz ser-i covr u sitem nedâşt
Beşkest ahd, vez gam-i mâ hîç gam nedâşt

Yâr eger nenşest bâ mâ, nîst cây-i i’tirâz
Pâdişâhî kâmrân bûd, ez gedâî âr dâşt

Yârab megîreş erçi dil-i çun kebûterem
Efkend u kuşt u izzet-i sayd-i harem nedâşt

Der nemîgîred niyâz u nâz-i mâ bâ husn-i dûst
Hurrem an kez nâzenînân baht-i berûrdâr dâşt

Ber men cefâ zi baht-i men âmed vegerne yâr
Hâşâ ki resm-i lutf u tarîk-i kerem nedâşt

Hîz tâ ber kilk-i an nakkâş cân efşân kunîm
Kin heme nakş-i aceb der gerdiş-i pergâr dâşt

Bâ in heme her anki ne hârî keşîd ezû
Hercâ ki reft, hîçkeseş muhterem nedâşt

Ger murîd-i râh-i aşkî, fikr-i bednâmî mekun
Şeyh-i San’ân hırka rehn-i hâne-i hammâr dâşt

Sâkî biyâr bâde vu bâ muhtesib begû
İnkâr-i mâ mekun ki çunin câm cem nedâşt

Vakt-i an şîrîn kalender hoş ki der etvâr-i seyr
Zikr-i tesbîh-i melek der halka-i zunnâr dâşt

Her râhrov ki reh be harîm-i dereş neburd
Miskîn burîd vâdî yu reh der harem nedâşt

Çeşm-i Hâfız zîr-i bâm-i kasr-i an hûrîsirişt
Şîve-i cennât-i tecrî tahtıhe’l-enhâr dâşt

Hâfız beber tu gûy-i fesâhat ki muddeî
Hîçeş huner nebûd u haber nîz hem nedâşt

Çeviri
Bir bülbülün gagasında rengi güzel mi güzel bir
gül yaprağı vardı. Bu azığa sahipken bile bülbül
hoş nâleler ediyordu.
Bülbüle dedim: İşte, vuslata erdin; niye feryat
figan edersin? Dedi: Sevgilinin cilvesi beni buna
zorladı.
Sevgili bizimle oturmazsa, itirazımız olmaz. Say
ki, muradına ermiş bir padişah vardı da,

Çeviri
Gördün mü, bak, âşığa sitem ve cevirden başka
bir şey yapmayan sevgili, ahdini bozduğu gibi,
bizim gamımızı umursamadı bile.
Tanrım, güvercini andıran gönlümü yere çalıp
öldürse de, gönül haremindeki avlanma yasağına
uymasada da, onu üzme.
Cefâ bana bahtımdan geldi; yoksa sevgilide
lutuftan anlamak, kerem yolunu bilmek gibi her
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şey var; bunun tersi söylenemez, hâşâ.
Bütün bunlarla birlikte, onun tarafından
horlanmayan biri, gittiği yerde adam yerine
koyulmaz; saygı gösterilmez.
Sâkî, şarap getir ve şu muhtesibe de söyle.
Uğraşıp durmasın bizimle; yok saymasın bizi;
böyle kadeh Cem’de bile yoktu.
Onun kapısının haremini bulamayan aşk yolcusu
bu vadiyi miskin miskin katetmiş ve aşk
haremine girememiştir.
Hâfız, şiirdeki fesahat topunu al götür. Çünkü
iddiacı bu hünerden nasibini almadığı gibi, hiçbir
şeyden haberi de yok.
GAZEL 79
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün
Kunûn ki mîdemed ez bûstân nesîm-i behişt
Men u şerâb-i ferahbahş u yâr-i hûrsirişt
Gedâ çerâ nezened lâf-i saltanat imrûz
Ki hayme sâye-i ebrest u bezmgeh leb-i kişt
Çemen hikâyet-i ordîbehişt mîgûyed
Ne âkılest ki nisye harîd u nakd behişt
Be mey imâret-i dil kun ki in cihân-i harâb
Ber an ser est ki ez hâk-i mâ besâzed hişt
Vefâ mecûy zi duşmen ki pertevî nedehed
Çu şem’-i savma’aefrûzî ez çerâğ-i kinişt
Mekun be nâmesiyâhî melâmet-i men-i mest
Ki âgeh est ki takdîr ber sereş çi nevişt
Kadem dirîğ medâr ez cenâze-i Hâfız
Ki gerçi gark-i gunâh est mîreved be behişt
Çeviri
Şimdi bahçede cennet meltemi esiyor. Ben
varım, ferahlık veren şarap ve huri yaratılışlı
sevgilim var.
Bugün yoksul niçin sultanlıktan dem vurmasın
ki? Bulut gölgesi otağ olmuş, tarla kenarı meclis
sofrası.
Çimenlik ürdibehişt ayından, Nisandan,
Mayıstan bahsediyor. Peşini bırakıp veresiye
alana akıllı denilmez.
Mey ile gönül yapmaya bak. Çünkü şu harap
dünya toprağımızdan kerpiç dökme hevesinde.
Düşmandan vefa umarım deme. Çünkü küçük
kilise mumu, büyük kilise çerağından fazla ışık
vermez.
Ben sarhoşu, amel defterimdeki olumsuzluklara
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bakıp kınama. Çünkü ilahî takdirin ona ne yazgı
yazdığı belli değil.
Hâfız’ın cenazesine katılıp yürümeyi esirgeme
ondan. Çünkü günaha batmış olsa da, cennete
gidecektir.
GAZEL 80
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün feilün
Ayb-i rindân mekun ey zâhid-i pâkîzesirişt
Ki gunâh-i digerân ber tu nehâhend nevişt
Men eger nîkem u ger bed, boro, hod râ bâş
Herkesî an direved âkıbet-i kâr ki kişt
Hemekes tâlib-i yârend çi huşyâr u çi mest
Hemecâ hâne-i aşk est çi mescid çi kinişt
Ser-i teslîm-i men u hişt-i der-i meykedehâ
Muddeî ger nekuned fehm-i suhen, gû, ser u hişt
Nâumîdem mekun ez sâbıka-i lutf-i ezel
Tu pes-i perde çi dânî ki hûbest u ki zişt?
Ne men ez perde-i takvâ beder uftâdem u bes
Pederem nîz behişt-i ebed ez dest behişt
Hâfızâ rûz-i ecel ger be kef ârî câmî
Yekser ez kûy-i harâbât berendet be behişt
Çeviri
Ey temiz yaratılışlı zâhit, rintleri ayıplama.
Çünkü başkalarının günahı sana yazılmayacak.
İyi de olsam, kötü de olsam, git, kendine bak
sen. Herkes ektiğini biçer sonunda.
Ayık olsun, sarhoş olsun, herkes yârî istiyor.
Mescidi, kilisesi, her yer aşk yurdu olmuş.
İşte benim teslimiyet başım, işte meyhane
kapısının kerpici. İddiacı laf söz anlamıyorsa,
kerpiç orda, gitsin çalsın başını!
Beni Tanrı’nın ezelî bağıştan mahrum
bırakacağını söyleyip umutsuzluğa düşürme.
Perde arkasında iyi veya kötü her olup biteni ne
bilirsin sen?
Takvadan uzaklaşan bir ben değilim. Babam da
ebedî cenneti elinden bırakmıştı.
Ey Hafız, ecelinin geldiği gün eline bir kadeh
geçirirsen, meyhaneden dosdoğru cennete
götürülürsün.
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Mısır Edebiyatından Bir Öykü:
ZAVALLI BİR KADIN1
Yahya HAKKI2
Çeviren: Doç. Dr. Zafer KIZIKLI3
Anne, bütün gece yatağında bir o yana, bir
bu yana dönüp durdu. Sabaha karşı yataktan
kalktı. Tıpkı öğle treniyle yaptığı yolculuk
günlerinde olduğu gibi, duş almak için banyoya
bitkin bir şekilde yürüdü. Daha önce alışkanlığı
olmadığı hâlde, takunyalarının karo taşlarına
vurmasına aldırış etmiyordu. Gelini Fethiye’nin
kendisinden önce uyanmasını gönlü arzuluyor,
onun kuşluk vaktine kadar uyumasına kızıyor,
hatta evde kim varsa uyanmasını istiyordu.
Çünkü sabahın ilk ışıklarıyla aile bir araya
gelmeli ve torunu Mimi’nin biberonu
hazırlanmalıydı. Mimi’nin kız kardeşi Âmâl,
ninesinin yanına gelir, ninesi de onu,
seccadesinin üzerinde olduğu hâlde kucağına
alır, beyaz örtüsünün altından ellerini ona
uzatırdı. Sonra da onu, kendi başına doğru
kaldırır, dualar eder ve efsunlardı.
Yalnızlığa tahammülü olmayan karekterinin
hiçte alışık olmadığı bir şekilde geceyi
geçirmişti. Ev halkını zor bir gün bekliyordu.
Hastane ziyaret edilmeliydi ve daha bir çok şey
yapılmalıydı.
Su, omuzlarından dökülürken kelime-i
şehâdet getirdiğinde, yüzünde hâlâ uyuşukluğun
belirtileri vardı. Bitkinlik, yaşlı kadının asık
suratında ifadesini buluyordu. Fakat o,
“Efendimiz Muhammed’in Allah’ın elçisi
olduğuna tanıklık ederim” diye ekleyince, aniden
gözlerinden yaşlar akıyor, yüzü ağlama nöbetine
tutulmuş bir çocuğun yüzü gibi oluyordu. Çünkü
ümmetine, kıyamet günü şefaat edecek olan
Peygamber’in yaşamı, ona sürekli ölümü
hatırlatıyor ve kalbinde merhamet dolu bir hüzün
bırakıyordu. O, üzüntülü ve kendini kaybetmiş
1

Orijinali Arapça olan bu öykü, Yahya Hakkı tarafından
kaleme alınmıştır. Bkz. Hakkī, Yahyā (2001), “İmra’a Miskīna”,
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bir hâldeyken günü nasıl geçirecekti? Ellerini ve
alnını tavana doğru kaldırdı. Sanki bakışları
tavanı görmüyor ve orayı delip geçerek,
gökyüzüne ulaşıyordu. Aslında bir dua
niteliğindeki şu soruyu, titrek bir sesle
mırıldandı.
- Fuat, oğlum nasılsın? Geceyi nasıl
geçirdin?
Bir saat sonra kahvaltıyı bitirdiler. Fethiye,
aynanın önüne dikildi. Giysilerini giyiyor,
çıkmaya hazırlanıyordu. Fethiye, oldukça kısa
boylu ve şişmanca bir kadındı. Ayakkabıları
yüksek topukluydu. Zorla beline taktığı kuşak
belini sıkıyordu. İki kez doğum yapmış, üç kez
de çocuk düşürmüştü. Sürme çekilmiş badem
renkli gözleri, aynada sabah vakti, dar iki daire
şeklinde görülüyordu. Her ne kadar göz bebeği
aynı da kalsa, göz kapakları uykusuzluktan ve
mendille
silmekten
dolayı
kızarmıştı.
Gözbebekleri, uyanıklık, istikrar ve derin bir
sezgi içindeydi. Bu karmaşık suda, değerli bir
mücevherin son bulmayan parıltıları vardı. Yeni
görünümünde, daha önce hiç rastlamadığı eski
bir sorunla karşılaştı. Bu kez seçim, zevk veya
renk
meselesi
değildi,
bilakis
olgular
arasındaydı. Hangi elbiseyi giyecekti? Çünkü o,
sıkıntıya düşmüş bir kadındı. Eşi Fuat ise ne ölü,
ne de diri bir hâlde hastaydı. Kadın, kocasının
müdüründen merhamet dilenmeye gidiyordu.
Onun birçok meslektaşı kadının etrafını
çevreleyecekti. Acaba kadın için en uygun olanı,
her zamanki gibi takıp takıştırıp çıkması mıydı?
Böylece çok etkili bir silah olan kadınlık
cazibesini kullanabilecekti. Ayrıca o, kolay
kolay paslanmayan bir maden görünümündeydi.
Gözler, onun bozgunculuğuna baktığı gibi,
kahramanlığına da bakacaktı. Kaynanası, takısız,
pejmürde, saçı başı dağınık bir vaziyette
çıkıyordu.
Durumunu,
vefaya,
zihninin
meşguliyetine ve bedbahtlığa bağlıyordu. Çünkü
yaşlı kadın, başkalarının merhamet duygularını
uyandırmak için çok daha uygundu. O biliyordu
ki, insanların kalpleri, ancak karşısındakilerin
gözyaşlarını akıtırken, ya da en azından yüzünü
buruşturduğunu ve mendille gözlerini sildiklerini
gördüklerinde merhamete gelirdi. Bu düşünce
ona ağır geliyordu ve kara talihine lanet
yağdırarak boğuk bir sesle şöyle diyordu:
- Yâ Rabbi, yarın başımıza neler gelecek?
Fethiye, sonunda doğru olanı, yani işin
ortasını buldu. Altına güzel bir giysi, onun
üstüne de güzel bir manto giydi. Saçlarını kendi
hâline bıraktı, gözlerine sürme çekti. Sarı,
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büyükçe bir el çantası aldı. Çantanın omuza
asmak için bir kayışı vardı, âdeta metro
görevlilerinin çantalarına benziyordu. Eve geri
dönerken, onun içine bazı ev ihtiyaçlarını
koyabilir izlenimi veriyordu. Yolu üzerinde,
dilekçe için pul satın alması gerektiğini
anımsadı. Kim bilir?
Kaynanasını selamlamak için içeri girdi.
Âmâl’in, ninesine sarılmış olduğunu gördü.
Çocuğun koltuğunun altına parmağıyla dürtükleyerek şöyle dedi:
- Haydi bakalım, okula! Ben haylazlığı
sevmem. Sen niçin böyle evdesin? Babanın
durumu iyi, yarın sağlıcakla bize dönüyor. Seni
gören de matemde olduğumuzu sanır! Ben
falcılıktan nefret ederim.
Âmâl, onu şefkat ve kınamayla dolu
bakışlarla süzdü. Ninesinin kendisini savunmak
istediğini sezdi. Onun sessiz kalışına memnun
oldu. Çünkü kalpler arasındaki konuşmalar söz
güzelliğini ezgiler.
Fethiye, kızının bakışına aldırış etmedi.
Sanki onunla yüzyüze gelmeye gücü yetmiyordu.
Kaynanasına bakarak, zavallı ve giderek alçalan
bir ses tonuyla dedi ki:
- Anne, ben çıkıyorum. Bana dua et!
Umarım çabuk dönerim. Öğleden önce ziyaret
saatinde gider, topluluğa katılırız.
Çıkmadan önce Mimi’ye bakmak istedi.
Onun, beşikte sırt üstü yatmakta olduğunu gördü.
Elleriyle göğsüne vuruyor, ayaklarıyla tepiniyor,
sebepsiz yere gülüyor, anlamsız sesler çıkarıyordu. Henüz daha bugünden ve yarından haberi
yoktu! Fethiye ona doğru yöneldi. Bebeğin
yüzünü, öpe öpe neredeyse parçalayacaktı. Bu
zamansız sevinç, ona karşı kensini öfkelendirmişti. O, doğadaki bir çatlaktı. İnsanların tepki ve
davranışlarıyla alay edercesine konuşuyordu.
Çünkü o bebek, eşsiz zekası sayesinde onlardan
üstündü. Çözüm, onsuz, onlardan gizliydi. O,
apaçık ortadaydı. Fethiye, ayrılırken ona şöyle
seslendi:
- Sen, yonca tarlasındaki bir öküzsün!
Dışarı çıktığında serin sabah rüzgârı, hızlı
adımlarla yola koyulması için ona şevk verdi.
Başı öne eğik, zihni bulanıktı. Koşar hâldeydi.
Şiddetli bir yorgunluk hissediyordu. Çünkü
birkaç gecedir iyi bir uyku uyumamıştı. O, boş
bir yatakta tek başına yatmaya alışık değildi.
Yalnızlık, onu uyutmuyordu. Gündüzünü, düşmanlığın izlediği gecelerdeki gibi… Fuat onun
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yanından ayrılır, efkârlanır, sessizliği seçer,
Fethiye’de ona sırtını dönerdi. Her ne kadar ona
karşı sırtını da dönse, onun soluk alış verişinin
sesini işitmek, vücudunun ısısını hissetmek için
onun yanında yatmak ona yetiyordu. O, kendi
kendini sevindirirken Fuat da onu mutlu ediyordu. O, yürürken bu çatışmanın sürekli, barışla
beraber olduğunu anımsıyordu. Önceki olayların
tümünü de unutuyordu, mutluydu. Çünkü Allahu
Teâlâ, ona güçlü bir dayanma yetisi vermişti.
Fakat ne yazık ki, dertler üzerine üşüşmüş, onun
yakasını bırakmıyor ve derinliklerine kadar
işliyordu. Sıkıntı çift boyutludu: Üzüntüler ve
hasta benlik! Bilâkis, içinde onunla boğuştuğu
hâlde, onu dışarıda bırakıyordu. Böylece benliği
kurtuluşa eriyordu. Mermer üzerindeki su gibi,
bu üzüntüler onun üzerinden kayıp gidiyordu.
Zira o, arkadaşlarının ve ailesinin kendini kahraman ve istikrarlı gördüklerini biliyordu. Bununla
birlikte, yokluğunda onu, aşırı bencil olarak
nitelemekteki ısrarları ise asılsız bir suçlamadan
ibaretti. O, ancak pratik bir kadındı, aklı
başındaydı. Fuat ise her ne kadar çatışma içinde
de olsa, yine de barışçıydı, rahattı. Konuşma
sırasında güzel bir sözü tekrarlayarak onu överdi.
Düşmanlıktan önce yiyip içebilmek, uyuyabilmek, girip çıkabilmek, çıkarabilmek ve giyebilmek için onun sözlerine bir süre karşı da olsa,
övgü yağdırırdı. Ancak onun sezinlediği gibi,
düşmanlığın hatırası, benliğinde kin olarak
kalacaktı. Onu gizleyecek, unutmayacaktı. Arada
bir köpürecek ve ona, bu durumu içine sindiremediğini ve suçunu affedemediğini söyleyecekti.
Ne zaman? Ondan ikram ve teşekkür beklediği o
anda, ya da sinirlerinin gergin olup da yalan dahi
olsa kalbine mutluluk ve huzur verecek güzel
sözlere ihtiyaç duyduğu vakit… İşte böyle, işte
böyle!… Çocukça bir tepki, boş bir ahmaklık ve
bir karış suda boğulma hâli! Niçin onun
yaptığına uymuyordu? Onun katındaki yeni
düşmanlık, ani bir olaydı. Payını alır ve uzlaşırdı.
Ama diğerinin düşmanlığı inatçı bir kalıtımdı.
Âdeta boyna geçirilmiş uzunca bir zincirin
kuyruğuydu. Çünkü her defasında barış, karşısındakinin görüşüne kendi kendine galip gelmesiyle
oluyordu. Karşısındakine yenilgisi ise probleme
talip olmasıydı. Onun kusuru neydi? Fuat’ın
makul bir görüşü var mıydı? Yanlış görüşe
sımsıkı sarılmasının anlamı neydi? Sadece baskı
değil miydi?
O, genç bir adamdır. Fethiye, yakınlarından
birinin evinde onunla karşılaştığı günü bile
hatırlamıyordu. Fuat, onun peşinden koşacak,
ağzının suyu akacak ve kendisiyle evlenmesi için
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ona kur yapacaktı. Çünkü Fuat, ona sırılsıklam
aşık olmuştu. Fethiye, onun kendisinin önüne
kapanmayacağını umuyordu. Aklını başına
toplayıp hukuk öğrenimini bitirmeli ve diplomayı almalıydı. Daha sonra da Fuat’ın kendisine
koşmasını ve huzursuz aile ortamından ayrılarak
kendisine sığınmasını planlıyordu. Fuat’ın ailesi,
öyle büyük, köklü, içiçe girmiş bir aile ki,
nesilden nesile yapılan birçok evlilikten ötürü
hala çocukları, amca çocukları tanınmaz
olmuştur. Sülâle içindeki çekişmenin tümü, elHalife semtindeki1 yirmi feddânlık2, ihmal
yüzünden bakımsız kalmış, sınırları dahi belli
olmayan bir arazi üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Fethiye, gönlünü Fuat’a kaptırdığı için bu
zamana kadar hiç pişman olmamıştı. Fuat, iyi
ahlakı, sportif vucudu, yanlış yaptığında gül
rengine bürünen yüzündeki tatlı utangaçlığı,
ihanetten ve gururdan uzak saf, bal renkli, güven
dolu gözleriyle üstün bir kişiliğe sahipti. Bunun
da ötesinde, o bir sanatçıydı. Daha küçük yaşlardayken basit şarkıları piyanoda çalabiliyor ve
onları ritmik bir âhenk içinde seslendiriyordu.
Fethiye onunla karşılaştığında, annesini ve
babasını kaybetmiş, ninesinin yanında yaşayan
bir yetimdi. Babasından kalan az bir maaşın
dışında herhangi bir dayanağı yoktu. Kaderin,
kendisini mücadele için seçtiğini düşünürdü.
Yalnız başına zorlukları yenebilecek güçteydi.
Allah, elinden tutana kadar az bir gelirle, Fuat’la
birlikte yaşamakta sakınca görmüyordu. Bundan
dolayı, onunla evlenmeyi kabul etti. Bir çocuk
gibi, huzurunda ağlayan bu hayat dolu genci
görünce kendini tutamadı. Kendisine sımsıkı
bağlı olan bu çocuğun, evliliğin ilk günlerinde
isteklerini empoze etmeye çalışması onu bir anda
şaşkına çevirdi. Ne kadar da tuhaf! Mücadele
uzun sürmedi ve Fuat’ın pes etmesiyle sonuçlandı. Fethiye haksızlık mı etmişti? Hayır, asla!
Aksine, Fuat’ın yanında yer almıştı. Fethiye,
onun okul sıkıntılarına katlanamayacağını anladı
ve ona hukuk fakültesini bıraktırdı. Sonra onu,
Sivil Havacılık Telsiz Okulu’na kaydettirdi. Fuat
artık gecelerini orada geçiriyor, dolgun da bir
aylık alıyordu. Yaşamlarındaki zorluk günleri
bitmiş, bolluk eğemen olmuştu. Allah, onu bir
daha geriye döndürmesin! Piyanosunu sattığı o
1
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Feddân, Mısır’da kullanılmakta olan yaklaşık 4200 m2’lik bir
yüzey ölçüsü birimidir. (Ç.N.).

sıkıntılı günler gitsin de bir daha geri gelmesin!
Fethiye, görevini yerine getiriyordu. O, Fuat’a
iffetli, düzenli, bütçesi rahat bir ev kurdu. elHalife semtindeki evlerini mamur bir hâle soktu.
Mahkeme kararıyla kocasının hissesini elde
etmeyi başardı. Araziyi düzene soktu. Harap
yerin ortasında güllük gülistanlık bir ev meydana
getirdi.
Zamanın geçmesiyle, sevgileri son sınırına
ulaştı. Daha sonra da yerini dostluğa bıraktı.
Aynı şekilde evlilik bağları sanki bir erkekle dişi
arasında değil de, iki insan arasındaki bir
yakınlığa, hobiler de göreve dönüştü. Bu, doğal
bir durumdu. Tüm insanların durumu da böyleydi. Çünkü olaylar, yaşamın bir cilvesiydi.
Çocukların dünyaya gelişiyle değerlerin ve
üzüntülerin düzenlenmesi başka bir tarzda tekrar
etmeye devam etti. Yeni gelen bir nesil yüzünden, kendini ve isteklerini unutması gereken bir
nesildi bu… Fethiye, kocasını, anne ve babasının
elinden alır almaz, eşinin bütün akraba çevresi
bu gerçeği kabullendiler. Şu anda onlar, bu
durumdan rahatsızdılar. Fuat’a endişe ve sıkıntı
verecek şeyler yapıyorlardı. Fuat için bu durum,
yalnızlık hissetmesi için yeterli bir nedendi. Fuat,
bacak bacak üstüne atmaktan başka bir şey
yapamaz bir hâle gelmişti. Evdeki en küçük
anlaşmazlıklar bile dışarıya yansıtılmıyordu.
Kavga haberleri dışarıya sızınca, Fuat’ın dilinden
kim kurtulacaktı? Fethiye ise gevezeliği ve
şikayeti sevmez, sır konusunda da hiç kimseye
güvenmezdi. Ancak yine de espriyle de olsa bir
takım gerçekler ağzından kaçmaktaydı. Fethiye
eşine sevgisini şu sözlerle ifade ederdi:
- Benden başkasıyla evli de olsan, flörtün de
olsa, bu flört seni terk de etse, yaşam seni yerden
yere de vursa, yaşantın şüphelerle de dolsa, ben
yine de seninim!
Şu anda yolda yürüyordu, ama hâlâ evdeki
sabah aynasının önünde oturuyor olsaydı, dudaklarındaki o acı gülümsemeyi görecekti. Aptal
Fuat! O aptal kocakarının himayesindeydi!
Fethiye, son zamanlarda kendini, bir gölgelik
altında oturmakta olan ve insanlara döne döne
testiden su dağıtan biri gibi görmeye başlamıştı.
Cildi kararmıştı, kırbaç vursanız acı duymaz
hâldeydi. Çivi bile cildini yaralayamazdı. Su,
düzenli bir şekilde araziye akıyordu. Ne fazlaca
suya batmış, ne de kuraktı. Bugün, dünkü gibi,
yarın da bugünkü gibiydi. Aptal Fuat! Bu, hem
bir huzur, hem de mutluluğun bir gizemiydi. Onu
memnuniyetle karşılaması gerekiyordu. Fakat
Fuat, orada yalnız başınaydı. Fethiye’ye ihanet
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etmiş, onu âniden arkadan vurmuştu. Yoksa, bir
kızları, bir de emzikli çocukları olduğunu unutmuş muydu?

sının özel bir hastaneye naklinin yapılmasıydı.
Perişan durumdaki bir sağlık kuruluşundan
şirketin garantisi altındaki bir tedavi yuvasına…

Fethiye şehirdeki hava yolları şirketinin
bürosuna girer girmez, çoğu tanınmış kişi onun
etrafını çevreledi. Hepsi de onu saygıyla selamladılar. Onlar kendi aralarında bir yarış içindeydiler. Kimi Fethiye’ye sandalye veriyor, kimi de
kahve sunuyordu. Fethiye biraz dinlendi. Onlar
konuştuklarında sözlerini anlamadı. Tıpkı evde,
bugünkü, yarınki, özellikle de dünkünde olduğu
gibi. Cümlenin başlangıcında “oldu” sözcüğü
ağızdan çıktı. Tekrarı mümkün olmayan birçok
ifade onun kulaklarına ilişti:

Müdür telaşlandı ve ona, üç ayda bir dolgun
bir maaş bağlatmak için söz verdi. Niçin
sıkıntılara vaktinden önce çareler ararız ki? Özel
bir hastaneye nakil işine gelince, bu iş, herhangi
bir devlet hastanesinin idare heyetinden alınacak
tıbbî bir raporu gerektiriyordu. Bu rapor,
hastanın devlet memuru olduğunu ve naklinde
sakınca olmadığını ifade etmeliydi. Fethiye,
zamanını boşa harcadığının farkına vardı.

- Fuat, hoş bir adamdı. Başına gelenlere
müstehak değildi.
- Bununla beraber, çok gülerdi, latifeyi
severdi. Ona ne oldu? Hepimiz de böylesi bir
haberi işitmeyi beklemiyorduk. Şiddet ve ayrılık!
- Kendini çalışarak yorardı. Biz de ona, sürekli sinirlerini sakin tutması için öğüt verirdik.
- Bununla birlikte çok gülerdi, şakayı
severdi. Acaba, başına ne işler geldi?
Fethiye, kendini sanki bir eş değil de, sabır
gösteren bir dul olarak hissediyordu. Başını
kaldırdı. Kararsız bir şekilde yumuşak bir
üslûpla dedi ki:
- Müdür beyle, meşgul değilse şimdi
görüşebilir miyim?
Yakınındaki adam da, şöyle karşılık verdi:
- Gırtlağına kadar işe dalsa, seni buyur
etmek için yine de boş zaman bulur.
Fethiye’yi
büronun
kapısına
kadar
götürdüler. Adamlar, onun arkasından şöyle
fısıldaştılar:
- Zavallı kadın! Allah, yardım etsin.
Fethiye, çanta omuzunda asılı olduğu hâlde
müdürün karşısında oturdu. Her ne kadar çantası
dikkat çekiyor olsa da, onu çıkarmadı ve
göğsünün üzerine doğru yerleştirdi. Elinde
hâlihazırda bir de mendil vardı. Mantosunun
düğmelerini çözdü ve elbisesi ortaya çıktı.
Fethiye, iki şey için gelmişti. Birincisi, dolgun
bir maaşla birlikte, müdürün, hasta belgesi
vermeye tolerans göstermesiydi. Belki de çözüm,
onun bu ricaya sıcak bakarak göz yumması ve
hastalığın görev başında ve görev yüzünden
olduğuna karar vermesiyle mümkün olacaktı.
Fethiye’nin, müdürden ikinci talebi ise, koca46

Müdür,
Fethiye’nin
yüzünde
belirtilerini görünce ona şöyle söyledi:

keder

- Oturun lütfen, bırakın da biraz düşüneyim.
Başını öne eğdi. Masanın üzerine kaleminin
ucuyla vurmaya başladı. Sonra da Fethiye’ye
alttan alttan baktı. Dedi ki:
- Senin, bir okuldan diploman var mı?
Bu soru karşısında, Fethiye bozuldu ve
ancak şu cevabı verebildi:
- Niçin soruyorsunuz?
Sonra da sözünü, üzüntü içinde şöyle
tamamladı:
- Evet, bir diplomam var.
- Ne diploması, o?
- Ev Ekonomisi Yüksek Okulu diploması.
Fethiye, umudunun boşa gittiğini sezdi.
Müdür, masanın üzerine kalemiyle vurmaya
devam etti. Bir süre sonra dedi ki:
- Bakın bayan, ben bir emir kuluyum.
Benim sözüm, babanızın ya da küçük kardeşinizin sözünden farksızdır. Sizin işiniz beni de
ilgilendirir. Çünkü Fuat, benim biricik dostumdur. Fakat gelecek için ihtiyatlı davranmanızı
istiyorum. Yalnızca kendinize güvenmeniz gereken bir durumda olduğunuzu düşünüyorum. Bu
yüzden eğer bir diplomanız varsa, size şirkette
bir görev araştırırım. Rabbimiz yardım eder.
Fakat ev ekonomisi işi biraz zordur. Örneğin, biz
daktilo kullanabilen, telefona bakabilecek bir
sekretere ihtiyaç duyuyoruz. Bu da size uygun
değil.
Fethiye, mahzun bir şekilde şöyle karşılık
verdi:
- Şans, bir kez bozuldu mu hep öyle gider!
Her durum karşısında sabırlı olmalıyım!
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Fethiye kalkmak istedi. Ama müdür, onu
tekrar oturtarak sözüne şöyle devam etti:
- Uçak şirketinin, müşterilerine sunduğu
yiyecekleri satın alan gıda maddeleri bölümüne
görevli olarak seni atamalarını önereceğim. Ne
dersin? Bu görevi senin için özel olarak tahsis
edeceğiz. Çünkü böyle bir iş, şirketin bünyesinde
yok. Kocanız hastanede yattığı sürece, sözleşmeniz yenilenecek. Hastaneden çıkınca ona hafif bir
iş bulacağız, o zaman senin görevin de sona
erecek. Dostluğumuz da, yine içerde ve dışarda
devam edip gidecek. Kabul eder misin? Durumun, bu işe el verir mi?
Teklif, Fethiye’yi şaşkına çevirdi. Kafası
karıştı. Tüm ret ve kabul gerekçelerini bir araya
getirdi. Sonra da, ona şöyle diyebildi:
- Bırakın, iki gün düşüneyim.
Fakat Fethiye, bu işi büyük bir aptallık
derecesinde tereddüte kadar da vardırabilirdi.
Her ne kadar ardında bilinmeyen şeyler de olsa,
beklemeksizin önünde açılan kapıdan girmeye
çekinmiyordu. Sonra konuşmasına devam ederek
dedi ki:
- Zamanın, beni çalışmaya mecbur
edeceğini hiç aklımın ucundan bile geçirmemiştim! Ben, Fuat’ın sayesinde bir ev kadınıydım. Bütün zamanımı kocama ve çocuklarıma
ayırmıştım. O, beni iki omuzu üzerinde taşırdı.
İsteklerimin hepsini karşılardı. Ama sizin sözlerinizden anladım ki, kendime gelmeliyim ve
gelecek için ihtiyatlı davranmalıyım! Size çok
teşekkür ederim. Kaynanamın ve benim dualarımız üzerinize olsun! Görevi kabul ediyorum.
Sizi memnun etmek için var gücümle çalışacağım. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Beni bu
göreve aldırdığınız için pişman olmayacaksınız.
Müdür de, ona şu cevabı verdi:
- Ben önereceğim ve önerimin arkasında
duracağım. Ancak kesin kararı şirketin genel
müdürü verecek. Sanırım, onu ikna ederim. Ama
yine de bu işi garantiye almak gerek! Senin
aklına bir çare geliyor mu? En iyisi genel
müdüre bizzât kendin git! Seni görüp isteğini
duyunca, geçici bir sözleşmeyle de olsa atanmana razı olacaktır. Çünkü o, cömert bir adamdır!
Helal süt emmiş biridir. Fuat’ın en az altı ay
tedavi altında olması gerektiğine dair belgeyi de
yine kendin ona sunarsan daha uygun olur.
Fethiye dışarı çıktı. Kapıdan geçerken, ilk
kez kaynanasını düşündü. Çenesini sıkarak,
kendi kendine şöyle mırıldandı:

- Onu nasıl yeneceğimi ben bilirim! Ne de
olsa, üç günlük ömrü kalmış şunun şurasında!
Etkili sözler söylemesini becerebilen aptal, yaşlı
bir kadın! Bizi yalnız başımıza bırakacak olan
biri. Kızıyla beraber cehenneme kadar yolları
var!
Kızı Âmâl, evdeydi. Eğer o da yanında
gelirse, evde Mimi’yle ilgilenecek kimse kalmayacağını söylemişlerdi. İşte onun da görev
üstleneceği zaman gelmişti. Ona herkes güveniyordu. Artık o, küçük değildi. Yalan ve hilenin
onun kalbinde aşırı derecede yer tuttuğunu,
çirkin gerçeklere isyan ettiğini bilmiyorlardı.
Çünkü onlar, onun, babasını hastanede görmesini
istemiyorlardı. O biliyordu ki, onlar, kendisinin
ağlaması ve gürültü çıkarmasından ve babasının
eline sarılarak öylece kalmasından çekiniyorlardı. Onlara, sessiz, uslu ve edepli olacağına
dair söz verdiğinde, ona ne yazık ki gerçeği
söylediler! Âmâl, babasını görmekten başka bir
şey istemiyordu. Onunla konuşmayacaktı. O, konuşmaya başladığında, Âmâl onun ne tür şeyler
söyleyeceğini ve bunlara ne tür cevaplar vermesi
gerektiğini düşünüyordu. O, söyleyeceği sözlere,
babasının başka zamanki gibi heyecanlanmayacağını biliyordu.
Tam randevu zamanında, hastanenin kapısında Fethiye ve kaynanası ailenin diğer
fertleriyle karşılaştı. Bunlar arasında Fuat’ın
erkek kardeşi, iki amcası, teyzesi vardı. Sonra
Fuat’ın şirketteki bazı meslektaşları geldi.
Onların hepsinin de elinde hediyeler vardı.
Bazısı metanet içinde, bazısı korkusunu gizler
bir hâlde ziyaretin esenlikle bitmesini diliyordu.
Bazısı da, her ne kadar uzun soluklu da olsa,
gelecekteki ziyaretlere güzel bir alıştırma olması
düşüncesiyle bu ilk ziyarete dişini sıkıyordu.
Fethiye, amcasının oğlu Abdurrahim’i ortalıkta
dolaşırken görünce birden şaşkına döndü. Çünkü
onu uzunca bir süredir hiç görmemişti. Nasıl da
duymuştu? Ona ne olmuştu böyle? Ziyaretin
sonlarına doğru Fethiye, herkesten izin isteyerek
hastane müdürüyle görüşmesi gereken bir
problem olduğunu söyledi. Onlar, onun
üzüntüsünün kendi üzüntülerinden çok daha
fazla olduğunu anladılar. Zira tüm sorumluluk
onun omuzları üzerine binmişti. Bekleme odasında uzun süre durduktan sonra müdürün
odasına girdi. Kan beynine sıçradı. Fakat
sinirlerine hakim oldu. Müdüre yumuşak bir
üslûpla şöyle dedi:
- Bu, sizden ilk istediğim iyilik! Bana
merhamet edip kocam için en az altı aylık bir
tedavi gerektiğine dair bir belge vermenizi
istirham ediyorum.
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Müdür, alışılmışın dışında elindeki bir
kağıdı çevirerek, tedavi süresini uzatmanın
yetkisinde olmadığını üzüntü içinde ifade etti.
Fethiye hemen söze girerek dedi ki:
- Ne sakıncası var? Sizin açınızdan bir
problem oluşturmaz. Siz ona bağlı da değilsiniz.
Ayrıca, Fuat altı aydan önce iyileşirse belgeyi
işlemden kaldırırsınız. Şu anda, bu belge benim
için çok önemli, birçok şey ona bağlı!
Müdür, bir an Fethiye’nin yüzüne düşünceli
bir şekilde baktı. Aniden bakışları bulandı ve
başını öne eğerek dedi ki:
- Tamam hanımefendi, sizi üzmek istemiyorum.
Fethiye, onun yanından çıktığında öfkesinden soluk soluğaydı. Bu korkunç olayın bir daha
tekrar etmemesini arzuladı. Bu öfkeyle, Fuat’ın
özel hastaneye nakli için gerekli olan belgeyi
istemeyi unuttu. Artık onu da bir sonraki
ziyarette isteyecekti.
Fethiye,
Abdurrahim’in,
hastanenin
kapısında kendisini beklediğini görünce bir kez
daha şaşkına döndü. Onun yanına doğru yürüdü.
O, şöyle diyerek söze koyuldu:
- Seni
Fethiye!

uzun

zamandır

göremiyorum,

- Haydi oradan, zâten beni hiç arayıp
sorduğun mu var?
- Olur mu? Aslında, sen, bize karşı
böbürleniyorsun! Çünkü biz fakiriz.
- O, senin kendi kuruntun. İnsanların böyle
sözlerinden Rabbimiz korusun!
- Şimdi sen, sana yardım edecek birine
muhtaçsın. Ben emrindeyim. Ne zaman istersen,
ben gelmeye hazırım.
Fethiye, içinden şöyle dedi: “Bugünlerde,
bu ne kadar çok vaat ve ne kadar az vefa!
Sonra da Abdurrahim’e şu soruyu sordu:
- Sen, hâlâ Vakıflar Bakanlığı’nda mısın?
- Elbette.
Ona karşı, kalbinde bir aşağılama duygusu
belirdi. Abdurrahim hiç değişmemişti. Sürekli
aklına ve nefsine hizmet eden bir kişiliği vardı.
Fethiye, çocukken onunla birlikte oynardı. Onun
üzerine biner, ona eziyet verir, ona vururdu. O
ise, buna kızmaz, aksine Fethiye’ye beğeniyle
bakardı. Abdurrahim’in mutluluğu, Fethiye’nin
kendine karşı olan memnuniyetinden kaynakla48

nırdı. Büyüdükçe, aralarındaki yaşam da
farklılaştı. Abdurrahim, bayramlarda ara sıra
Fethiye’yi ziyaret ederdi. Vakıflar Bakanlığı’ndaki küçük görevli, kendisini Fethiye’nin
asalaklarından ve saymanlarından biri olarak
görüyordu.
Fethiye kendi kendine, “Neden olmasın?
Allah, onu, bana ihtiyaç zamanında gönderdi.
Zor anımda onun yardımı, bana yeter!” diye
düşündü. Yüzünde bir gülümseme meydana
geldi. Bir anda, zamanın geriye doğru aktığını
hayal etti. Eski bir evin içindeki saçları örgülü
küçük kız, cilbâb1 giymiş bir erkek çocuğunu
kovalıyordu.
Geçici sözleşme süresinin sonu yaklaşırken,
Fethiye, büroya çivilendi. İşin başında, her sabah
zamanında gelirdi. Süsü terketmeye meyilliydi.
Allah, böyle mücadeleci kadınların yardımcısı
olsun!
Haftalık ziyaret gününün sabahıydı. Önce
Fuat’ın sağlık durumunu öğrendi. Fuat’ın durumu bazen hiç değişmiyor, bazen iyiye gidiyor,
bazen de kötüleşiyordu. Fakat bu çelişki, onun
durumunun kötü olduğu anlamına geliyordu.
Belki de Fuat’ın sağlığıyla ilgili bu durum,
Fethiye’nin hastaneye gitmek üzere iş yerinden
ayrılışından ötürü, onun meslektaşlarına yarar
sağlıyordu! Fethiye, onlara anlamlı bir şekilde,
herkesin kendi işini fazlasıyla yerine getirdiğini
söylüyordu. Suçlama sırası şimdi de Fuat’ın
kardeşlerinde ve akrabalarındaydı. Meslektaşlar,
Fethiye’nin gidip de, Fuat’ın yakınlarından birini
hastane işiyle görevlendiremediğini düşünüyorlardı. Onlar, iki günlük çocuk değillerdi ya!
Neredeyse özbeöz kardeş! Hepsi de yer yarılıp,
içine girmişti!
Anneye, yani Fethiye’nin kaynanasına
gelince, o da hastaneye bir uğruyor, bir hasta
oluyordu.
Fethiye
ile
karşılaştıklarında
konuşmuyorlardı. Niçin? Sanki Fethiye, ona
karşı çok büyük bir suç mu işlemişti? Sonra da
Fethiye, bu ortamı bir tarafa bırakıyor ve işe
koyuluyordu. Tâki benliğinde ve odanın içinde
bir yangın alev alana değin!...
Talimatlar, telefonlar, giriş, çıkış… İşi,
kolay kavradı. Şirketin tüm personelini öğrendi.
Binada, kapıcıdan, asansör görevlisine kadar
herkes de onu öğrenmişti. Bir gün üst katta
1

Cilbâb, Arap erkeklerinin giydikleri topuklara kadar uzun, bol
ve çoğunlukla beyaz renkli bir tür gömlektir. Aynı zamanda,
Arap kadınlarının vücutlarının tamamını örten geniş kıyafete de
bu ad verilir. (Ç.N.).
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oturan birisi, Fethiye’yi asansörde bir elinde
dosya, diğer elinde tost ve bir kilo muzla
görünce, kapıcıdan onun kim olduğunu sordu.
Kapıcı ise, o adama şöyle cevap verdi:
- Ailesinin geçimini sağlayan zavallı bir
kadın, bravo ona!
Artık Fethiye, bu “zavallı kadın” sözüne
aldırış etmiyordu. Şirkete girdiğinden beri bu
lakap onunla özdeşleşmişti. Ne seviniyor, ne de
güceniyordu. O, bu sözü, cebine başkalarının
yaptığı bir anahtar gibi koyuyor, açılması zor
kapıları onunla açabiliyordu. Bu lakap, şirketteki
pek çok kimseyle yakın bağ kurmasında ona
yardım etti.
Ondan, kimse şikayetçi değildi. İşinde
verimliydi. Yağları erimişti, zayıf bir hâldeydi.
Daha dar bir kuşak takmaya başladı. İşin başında
bir ev kadınıydı, şimdi ise bir memur olmuştu.
Bürodaki
çalışma,
evindeki
durumunu
etkiliyordu. O, artık hem bir memur, hem de aynı
zamanda bir ev kadınıydı. Evdeki işleri de,
bürodakiler etkiliyordu.
Yavaş yavaş süslenmeye olan ilgisi arttı.
Dünyanın zevkleri ön plana çıkmaya başladı.
Benliğinde büyük bir mutluluk gizliyordu. İşini
güvenle yapmaya başlamıştı. Büroya artık geç
geliyordu. Herkes, onun giyim kuşamına özen
gösterdiğini gözlemliyor, onun ciddiyetine tanık
oluyordu. Şöhreti iyiydi. Onurunu nasıl
koruyacağını, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin,
meslektaşlarına nasıl eşitçe muamele yapacağını
gayet iyi öğrenmişti. O, aptal değildi. Saman
altından su yürütmesini de biliyordu. O,
kendisinden sır çıkmayacak meçhul bir kişinin
arkasına gizlendi. Aceleci de değildi. Akıllı ve
sinirlerine hakim olan bir kişiliğe sahipti.
Kendisini, tıkalı bir yolun sonunda bulmadıkça
hiçbir yere adım atmayacaktı. Sonrasında da
adımlarını, kısa, ihtiyatlı ve ihtiyaca göre
atacaktı. Konumunu yükseltmek için, ilk
dokunuşta pişmanlık duyan perişan bir kadın
şekline bürünüp, fırsatı kaçırmak istemiyordu.
Çünkü o, zamanı geldiğinde statüsünü
yükseltmeyi ve otoritesini kurmayı hedefliyordu.
Günler geçtikçe, Fethiye, haberlerin çok
fazla değişmeyeceğini ve iş sözleşmesinin
kolayca yenileneceğini zannetmeye başladı.
Oysa sürenin bitişine yakın yaptığı son ziyarette,
hastane müdürünün sözü karşısında bir anda
şaşırıverdi. Fethiye, odadan içeri girince, müdür
ona, sanki onu bir müjdeyle sevindirir gibi,

Fuat’ın uzun sürmesi beklenen bir sükûnet
devresine girdiğini bildirdi. Hastalığının yeniden
nüks etmesinin uzak bir ihtimal olduğunu ve
evde bir iki haftalık bakımın ardından tekrar
işine dönebileceğini belirtti.
Fethiye’nin yüzü solgunlaştı. Fakat kendini
tuttu. Gülümsedi, neredeyse öpmek için
müdürün eline sarılacaktı. Sonra onun önünde,
tereddüt içinde ve mazeret beyan edercesine
durdu. Şayet dünyada kendisini anlayacak biri
varsa, o kişi hastanenin müdürüydü. Sanki
vereceği cevabı uzun bir süreden beri
hazırlıyormuşcasına dedi ki:
- Beyefendi, biliyorsunuz ki, ben bir
memurum. Şirket, beni Avrupa’ya, yabancı
havaalanlarındaki uçakların gelirlerini kontrol
etmem için bir seyahate gönderecek. Gelecek
hafta, ben yurtdışına çıkacağım. Bu, benim
yaşamımda çok büyük bir fırsattır! Pasaportumu
ve vizeleri hazırladım. Şayet isterseniz, onları
size de gösterebilirim. Bana bir iyilik edin,
Fuat’ın hastaneden çıkışını bir ay erteleyin! Bir
de unutmayın ki, ben evde tek başıma
yaşıyorum. Başıma bir tehlike gelmemesi için
güvencede olmak istiyorum. O, zamanından
önce hastaneden çıktığında, gece yarısı bir
çarpıntı nöbeti tutarsa, ben ne yaparım?... Yalnız
bir hâlde ve zamanın baskısı altında memur
olarak çalışmaktayım!
Müdür, uzun bir süre ona baktı. Onunla ilk
karşılaşmasını anımsadı. Sonra, geriye dönüp
yandaki kapıdan çıkmakta olan Fethiye’ye dedi
ki:
- Pekâlâ hanımefendi, anladım…
Bu, Fethiye’nin yaşamında, ilk defa gerçek
olacak bir yalan değildi. Sözleşmesinin
yenilendiği gün Fethiye, şirket adına Avrupa’ya
gitmek için önerisini sundu. Daha aradan bir
hafta
geçmeden,
onun
Avrupa
gezisi
onaylanıverdi! Sonra Fethiye’nin çalıştığı şirket,
gazetelere uçaklarından birinin resmini ilan
olarak verdi. Resimde, uçak havalanmadan önce
merdivenin üst basamağında duran Fethiye,
geleneksel siyah bir tayyör giyinmiş olduğu
hâlde el sallıyor ve fotoğrafta görünmeyen,
uğurlamaya gelen topluluğa karşı gülümsüyordu.
Avrupa yolculuğu, yükselmek için atılacak ilk
adımdı. Aynı zamanda, yükselişin ilk
meyvesiydi. Çünkü şirketin müdürü de, bu
uçağın içinde yolcuydu!...
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Mısır edebiyatından bir öykü:
ÜZÜNTÜ ODASI1
Mustafa Lutfî EL-MENFELÛTÎ2
Çeviren: Doç. Dr. Zafer KIZIKLI3
Bir arkadaşım vardı. Onu, inancı ve dininden çok, erdemi ve ahlakından dolayı severdim.
Onun fizikî görünüşünden çok hoşlanırdım.
Onunla birlikteliğe çok alışmıştım. Bunların
dışında ne ibadetine, ne de günahına aldırış
ederdim. Çünkü ben, ondan ne din dersi, ne de
ahlak öğütü almayı düşünmüştüm.
Uzunca bir süre, arkadaşlığımız birbirimizi
hiç incitmeden devam etti. Tâki, ben Kahire’den
uzun bir yolculuğa çıkıp ayrılana değin… Bir
müddet karşılıklı mektuplaştık. Sonra o, mektup
yazmayı bıraktı. Onun bu durumu beni kuşkulandırdı. Ardından, memleketime geri döndüm.
Onu görmek için can atıyordum. Daha önceleri
buluştuğumuz tüm yerlerde onu aradım. Fakat bu
gayretlerim boşa çıktı. Sonunda evine gittim.
Komşuları, uzun bir zaman önce taşındığını,
nerede olduğunu da bilmediklerini söylediler. Bir
süre ümit ve ümitsizlik arasında bocaladım durdum. İlki, ikincisiyle boğuşuyordu ve nihayet
ona mağlup oldu. İyice anladım ki, ben, bu
adamı kaybetmiştim ve bir daha da onu hiç bulamayacaktım!
Ona olan sevgimden ötürü gözyaşı
döktüm. Çünkü, arkadaştan yana şansı olmayan,
vefadan yoksun kalan, zamana karşı bir amaç
güden, yanılgıya düşen ve acı çeken kimse
gözyaşı döker.
Bir gece evime dönerken ansızın yolumu
kaybederek kendimi karanlık ve ıssız bir sokak
ortasında buldum. Gecenin geç vaktinde oraya
bakan bir kimse, sanki orayı cin yuvası sanır! O
anda kendimi, iki yalçın dağın arasında bulunan
simsiyah bir denize dalıyor hissettim! O denizin
dalgaları, bana hem önümden, hem de arkamdan
çarpıyor, beni kâh yukarı çıkarıyor, kâh aşağı
indiriyordu. Dalgalar gittikçe genişliyordu. Öyle
ki, terkedilmiş evlerden birinde, gecenin derinliğinde bir inilti gidip geliyordu. Sonra bu iniltiyi,
benzer sesler izledi. Onu duymak vicdanımda
derin yaralar açtı. Kendi kendime dedim ki:
1

Orijinali Arapça olan bu öykü, el-Menfelûtî tarafından «eşŞa‘ratu’l-beydâ’» başlığıyla kaleme alınarak en-Nazarât
(Bakışlar) adlı eserinde yayımlanmıştır. Bkz. el-Menfelûtî,
Mustafa Lutfî, en-Nazarât, (5. bsk.) el-Matba‘atu’r-Rahmâniyye,
Kahire 1925, I/245-255. (Ç.N.).
2
Mustafa Lutfî el-Menfelûtî (1876-1924) Mısırlı gazeteci ve
yazardır. Kahire’deki el-Ezher Üniversitesi’nde öğrenim
görmüştür. Hayatı ve eserleri hakkında bkz. Brugman, J., An
Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt,
E.J. Brill, Leiden 1984, s. 83-88. (Ç.N.).
3
Ankara Ü. İlâhiyat Fak. Arap Dili ve Belâgati Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi - Ankara.
E-mail: zaferkizikli@yahoo.com
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- Ne tuhaf! Gece, bağrında nice zavallıların
sırlarını gizliyor. Bundan böyle, sıkıntı çeken
birisini gördüğümde şayet gücüm yetiyorsa, o
kişiye yardım edeceğime, buna gücüm yetmezse
ağlayacağıma yemin ederim!
Bu yol beni o eve ulaştırdı. Hafifçe kapıya
vurdum. Açan olmadı. Biraz kuvvetlice, bir kere
daha vurdum. On yaşlarında küçük bir kız
çocuğu kapıyı açtı. Elindeki lambanın zayıf
ışığında yüzüne baktığımda, onun eski ve yırtık
elbiseler içinde olduğunu fark ettim. Ona:
- Hastanız mı var? diye sordum. Küçük
kız, neredeyse kalbinin atışları duracakmışcasına
iç çekerek,
- Yetişin, lütfen. Babam can çekişiyor, dedi
ve benim önümde yürüdü. Ben de onu küçük
kapılı bir odaya varıncaya kadar izledim. Odaya
girdim. Bana öyle geldi ki, sanki diriler
âleminden ölüler âlemine intikal etmiştim! Oda,
sanki bir mezar, hasta ise bir ölüydü. Yanına
yaklaştım. Tahta bir kulede havanın gidiş gelişi
gibi nefes alıp veriyordu! Elimi alnına
koyduğumda gözlerini açtı ve bana uzun uzun
baktı. Sonra da yavaş yavaş dudaklarını açarak
şöyle mırıldandı:
- Çok şükür arkadaşımı buldum!
İşte o an, göğsümün içinde kalbimin,
korkuyla çarptığını hissettim. Yitirdiğim şeyi
bulduğumu anladım. Ona, başına neler geldiğini
ve durumunun nasıl olduğunu sordum. Bana olan
dostluğu, yaşamın o zayıf ışıklı lambasındaki
aydınlığı artırdı. Ayağa kalkmak istediğini bana
işaretle anlattı. Elimi ona doğru uzattım. Onu
oturur pozisyona getirdim ve bana aşağıdaki
yaşam öyküsünü anlatmaya başladı:
- On yıl kadar önce ben ve annem beraber
aynı evde oturuyorduk. Evimizin yanında, çok
zengin bir komşumuz vardı. Bu komşumuzun
güzelliğiyle dillere destan olan bir kızı vardı.
Ben bu kıza aşık oldum. Onunla birlikte olmaya
can atıyordum. Fakat o, beni hep reddediyordu.
Onun kalbini elde etmek için tüm yolları
denedim, ama başaramadım. Sonunda evlilik
sözü verdim, işte o zaman işler kolaylaştı. Bir
anda onun hem kalbini, hem de namusunu
çektim aldım! Kısa bir süre sonra onun hamile
olduğunu öğrendim. Şaşkına döndüm. “Ona
verdiğim sözde dursam mı, yoksa onunla ilişkimi
tümüyle kessem mi?” diye düşünmeye başladım.
Birincisini tercih ettim. O evden ayrılarak buraya
taşındım. Artık, ondan sonra ne oldu hiç
bilmiyorum. Bu olayın üzerinden yıllar geçmişti
ki, bir gün postayla işte şu mektup geldi.
Elini yastığının altına uzatarak oradan,
eskimiş, sararmış bir mektup çıkardı. O mektupta
ben, şu ifadelerin yazılı olduğunu gördüm:
“Şayet yok olmuş bir sözü, ya da eski bir
aşkı yeniden canlandırmak için sana mektup
yazacak olsaydım, tek bir satır, hatta tek bir harf
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bile yazmazdım. Çünkü ben, senin gibi vefasız
birinin ne sözüne, ne de aşkına inanıyorum! Bu
aşkı yâd etmeyi, ona üzülmeyi, onun
yenilenmesini istemeyi gerekli bulmuyorum! Sen,
beni terkettiğin zaman benim bir yanımda yanan
bir ateş, diğer yanımda da ıstırap içinde bir
yavru vardı. Bu durum, geçmiş adına ne büyük
bir üzüntü, gelecek için de ne büyük bir
korkuydu! Sen buna hiç aldırış etmedin. Sebep
olduğun
bu
mutsuzluğa
katlanmamak,
döktürdüğün gözyaşalarını elinle silme külfetine
girmemek için beni bırakıp kaçtın. Bütün bu
olanlardan sonra senin şerefli bir adam
olduğunu düşünebilir miyim? Hayır! Bilakis
senin bir insan olduğunu bile düşünemem.
Çünkü sen, başkalarının gönüllerinde türlü türlü
pislik bıraktın ve bu pisliklerle tek bir görüntü
olarak ortaya çıktın!
Beni sevdiğin de doğru değildi. Sen, ancak
kendini sevdin. Kendini tatmin etmek için beni
bir araç olarak gördün. Kendi yoluna beni de
sürükledin. Şayet böyle olmasaydı, benim kapımı
çalmazdın, beni de görmezdin!
Evililik sözü vererek bana ihanet ettin!
Yere düşmüş, suçlu bir kadınla evlenmeyi
istemedin. Oysa bu suçu, sen bizzât elinle işledin.
Sen olmasaydın, ben suçlu duruma düşmeyecek,
hamile kalmayacaktım. Seni bütün gücümle
savundum, öyle ki güçsüz düşene kadar!...
Nihayet çocuğumu dünyaya getirdim.
Sen benim namusumu çaldın, iffetimi
ayaklar altına aldın, kalbimi paramparça ettin!
Yaşam, artık bana ağır geliyor, ölümü yavaş
yavaş bekliyorum. Bir erkeğe eş, bir çocuğa da
anne olamayan kadına, yaşamak ne tat verir!
Aksine, böyle bir toplumda ancak başı öne eğik,
gözü yaşlı, elini yanağına koymuş, vücudu titrek,
içi eriyen bir hâlde, alaycıların kendisi ile
eğlenmesinden korkarak yaşayamaz.
Sen benim huzurumu bozdun. Çünkü sen,
bu olaydan sonra içinde anne ve babamla
rahatça yaşadığım köşkten kaçmaya beni mecbur
ettin. Arkamda, bu geniş nimeti, rahat yaşamı
bıraktım. Terkedilmiş bir mahallede, kimsenin
bilmediği, kapısını kimsenin çalmadığı bir eve,
yaşamımın arta kalan o gençlik günlerini
geçirmek için gittim.
Annemi, babamı da sen öldürdün!
Biliyorum ki, onlar öldüler. Onların ölüm nedeni
beni kaybedişlerinden dolayı üzülmeleri ve beni
bulamamalarından kaynaklanan ümitsizlikti!...
Sen, beni de öldürdün! Çünkü senin
kadehinden içtiğim bu acı yaşam ve senin sebep
olduğun bu bitmeyen üzüntü, benim hem
bedenimde, hem de ruhumda ulaşacakları son
noktaya geldi. Sonunda ölüm döşeğinde, âdeta
yanan bir çöplük gibi nefes nefes yok oluyorum!
Allah’tan, duamı kabul etmesini, beni ölüm ve
sıkıntı diyarından, yaşam ve mutluluk diyarına
ulaştırmasını temenni ediyorum.

Sen, sahtekâr, yalancının birisin! Katil ve
hırsızsın! Senden, benim hakkımı Allah’ın
almasını diliyorum!
Bu mektubu seninle yeni bir anlaşma yapmak, ya da senin sevgini dilenmek için yazmadım. Sen, benden çok daha aşağı durumdasın! Şu
anda ben mezarın kapısındayım ve yaşamın hepsine birden, hem iyisine, hem de kötüsüne veda
etmek üzereyim. Benim artık sevgi ümidim
kalmadı. Bir anlaşma yapmaya da uygun değilim! Sana bu mektubu yazdım, çünkü senin bende
bir emanetin var! İşte bu emanet, kızındır! Her
ne kadar kalbinde merhamet yoksa da, belki babalık şefkati vardır. Bu yüzden, ona sevgi göster,
onu bırakma! Zira, daha önce annesinin yaşadığı belâ ve sıkıntılar, ona da isabet etmesin!”
Mektubu okumayı bitirir bitirmez ona baktım, yanaklarına doğru akan göz yaşlarını gördüm.
Bunun üzerine aramızda şu diyalog geçti:
- Mektubu aldıktan sonra ne yaptın?
- Bu mektubu okur okumaz, bütün
vücudumda bir titreme hissettim. Bana öyle geldi
ki, üzüntü ve acıdan neredeyse göğsüm parçalanıp kalbim dışarı fırlayacaktı! Hemen koşarak
onun evine gittim. İşte şimdi, senin gördüğün bu
ev, o evdir! Onu, bu odada, bu yatakta hareketsiz
ve perişan bir hâlde buldum. Çocuğu ise, onun
yanında acı içinde ve ağlar bir durumdaydı.
Tanık olduğum manzaranın dehşetinden dolayı
vurulmuşa döndüm! Kendimden geçtim ve
işlediğim suçlar gözümün önünde hep birer birer
canlandı! Sanki bu suçlar, yırtıcı hayvanlar,
ejderhalar gibiydi! Pençelerini gösteriyor,
dişlerini gıcırdatıyordu! Kendime gelir gelmez,
“üzüntü odası” diye adlandırdığım bu odadan
ölünceye kadar ayrılmayacağıma yemin ettim!
İşte şimdi ben, memnuniyet ve sevinç içinde
ölüyorum. Bu sıkıntılarla boğuşmamdan ötürü
de, Allah günahlarımı bağışlasın!
Konuşması bu noktaya kadar gelince, bir
anda dili tutuldu, yüzü değişti, yatağa doğru
devrildi. Sonra da şu sözlerle ruhunu teslim etti:
- Ey arkadaşım, kızımı!....
Bir saat yanında durdum. Arkadaşlığın
gereklerini yerine getirdim. Dostlarına ve
tanıdıklarına haber gönderdim. Cenaze merasimi
için geldiler. O günkü kadar, birçok kadın ve
erkeğin ağladığı bir gün daha görülmemiştir!
Attığımızda mezarının üstüne kara toprağı,
Bırakmamıştı üzüntüden başka bir şey
geriye!
İşte ben, onun bu öyküsünü yazıyorum.
Kendimi, ağlamaktan alıkoyamıyorum. Biricik
yavrusunu bana emanet ederken söylediği, “Ey
arkadaşım, kızımı!...” ifadesini ise hiç
unutamıyorum!
Ey katı kalpli erkekler, güçsüz durumdaki
kadınlara acıyınız! Çünkü siz, onları iğfal edip,
şeref ve namuslarını kirlettiğinizde, hangi kalbi
kırdığınızı, hangi kanı akıttığınızı bilmezsiniz!
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TANRININ AYETLERİNİ TAVUK
DİLİYLE SÖYLEŞENLER
Dr. Eyyüp TANRIVERDİ
eyyuptanriverdi@hotmail.com
Arap kültüründe dil varlığının kullanımı
etrafındaki tartışmaların cahiliye dönemine kadar
uzandığı bilinmektedir. Bu tartışmalar, büyük
ölçüde Arap şiirinin yaygınlığı ile paralel olarak
gelişme göstermiştir. Arap dil varlığını derleme
sürecinde ise tartışmalar başka bir cihete daha
sıçramış bulunuyordu. Bu da dil varlığının tespiti
cihetidir. Dil ve kültür tarihi kaynakları buna ilişkin kimi zaman sevindirici, kimi zaman hüzün
verici, bazen gülümseten, bazen eğlendiren pek
çok anekdot içermektedir.
Arap söz varlığının yetkin isimlerinden
özellikle Kur’ân bilgisi ve söz varlığı konusunda
asırlardır otorite kabul edilen Abdullâh ibn
Abbâs’ın (ö.68/687-688) Kur’ân’da Fâtir Suresi’nin ilk ayeti olan “el-Hamdu lillâhi fâtiri’ssemâvâti ve’l-ardi câ‘ili’l-melâiketi rusulen ulî
ecnihatin mesnâ ve sulâse ve rubâ‘a”1 ayetinde
geçen “f-t-r” kökünün anlamı konusunda tereddüt geçirmesi hayret uyandırabilir. Ancak bu
kelimenin öyküsüne bakınca, bu hayretimiz
yerini gülümsemeye bırakır. İbn Abbâs’ın zihni
bu kelimenin ayetteki anlamı konusunda meşgul
oladururken, zaman içinde kendisi hararetle
tartışıp çekişen iki kişinin kavgasına tanık olur.
Adamlar bir kuyu hakkında tartışmakta, her biri
kuyunun kendisine ait olduğunu iddia etmektedir. Bu sırada adamlardan biri “bu kuyuyu ilk
defa ben yaptım” anlamında “ene fetartuhâ”
deyiverir.2 Bu iki adamın bu çekişmesi belki de
İbn Abbâs’ın meydana geldiğine sevindiği tek
kavgadır.
Dil kavgaları her zaman sevindirici sona
ulaşmış değildir. Hele “el-mes’eletu’z-zunbûriyye” yani “eşek arısı tartışması” adıyla dil ve
kültür tarihi kaynaklarında yer alan hararetli
tartışma,3 buna yer veren yazarlar kadar
okuyucuyu da hüzne boğarak sonlanır. Anlatıldığına göre Arap gramerinin büyük üstadı
Sîbeveyhi (ö.180/796), bu dil meselesi
1
“Gökleri ve yeri yoktan var eden; melekleri, ikişer, üçür, dörder kanatlı
elçiler yapan Allah’a hamd olsun.” Fâtir, 35/1. Kelime bu kip ile altı defa
Kur’ân’da geçer. Aynı kökten türevleri de çok defa ayetlerde yer alır.
2
et-Taberî, Câmiu’l-beyân, haz.eş-Şeyh Halîl el-Meys, Dâru’l-fikr,
Beyrut 1995, VII, 211.
3
Bu olay dil ve kültür tarihi kaynaklarında yaygın bir şekilde anlatılır.
Sözgelimi bkz. ez-Zeccâcî, Mecâlisu’l-ulemâ, 8-10; İbnu’l-Kıftî,
İnbâhu’r-ruvât, II, 348; Yâkût el-Hamevî, Mucemu’l-udebâ, XVI, 119,
es-Suyûtî, Bugyetu’l-vuât, 366.
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hakkındaki münazarasında halife Hârûn erReşîd’in (ö.193/809) ona göre haksız bir şekilde
Kûfeli ekolün başı el-Kisâî’nin (ö.189/805) tarafını tutması karşısında onulmaz bir kedere
boğulur. Bu keder ise Sîbeveyhi’nin ölüm yolculuğun başlangıcı olur. Muahharen Tîmûr’un
meclislerinde
Seyyid
Şerîf
el-Curcânî
(ö.846/1413) ile et-Taftazânî (ö.793/1391)
arasında yapılan bir münazara da buna benzer
trajik bir şekilde sona erer. Kûfe ve Basra dil
ekolleri arasındaki filolojik tartışmaların kayıtları
ise kimi zaman okuyucuyu bir roman okurcasına
kendisine bağlar. Sözgelimi “ism” kelimesinin
kökü konusunda her iki ekolün ortaya koyduğu
mantıksal önermeleri, Ebu’l-Berekât Abdurrahmân b. el-Enbârî (ö.577/1181) uzun uzadıya
göstermiştir.4 el-Enbârî iki ekol arasındaki bu tür
tartışmaları el-İnsâf fî mesâili’l-hilâf adlı
eserinde detaylı olarak tespit etmiştir.
Buna benzer tartışmaların detayları dil ve
kültür açısından her zaman verimli olmuştur. Bu
arada vaktiyle T.J.de Boer’in İslâm’da Felsefe
Tarihi adlı eserinde yer alan bir anekdot
dikkatimizi çekmişti. De Boer bunu Murûcu’zzeheb’in Paris baskısına (8/131-134) refere
ederek şöyle diyor: “Mes‘ûdî bize, Basra
nahivcilerinden bir grubun, bir kır gezisi
sırasında Kur’ân’da vârid olan bir emir fiili
dolayısıyla münakaşa ettikleri için orada bulunan
çiftçiler tarafından dövüldüklerini naklediyor.”5
Bu ifade birçok açıdan ilginçtir. Her şeyden önce
bu, dilciler ile halkın Kur’ân metnine yönelik
tutumunda geleneksel bilgiyle ters düşüyor.
Zaten De Boer de tezini bunun üzerine kurmuş
durumda. O bu ifadeyi dilcilerin Kur’ân’dan elde
ettikleri suni kuralların standart konuşma Arapçasına uygulanması çabasını gerekçelendirmek
sadedinde kullanıyor. Halk ise ona göre bunu
benimseyecek gibi değildir. Böyle bir iddia veya
bu konu kendi başına akademik bir inceleme
gerektirir. Söz konusu vaka bir taraftan içerdiği
nükte dolayısıyla zarif bir anlatı olmak, diğer
taraftan De Boer’in iddiasına ne ölçüde temel
oluşturduğunun görülebilmesi için anlatılmaya
değerdir. Bunun için el-Mes‘ûdî’nin (ö.345/956)
Murûcu’z-zeheb adlı eserinde söz konusu
vakanın kendisine bakalım.

4

Ebu’l-Berekât Abdurrahmân el-Enbârî, el-İnsâf fî mesâili’l-hilâf,
haz.M.Muhyiddîn Abdulhamîd, I-II, Beyrut 1987, ss.6-17.
5
T.J.de Boer, İslâm’da Felsefe Tarihi, çev.Yaşar Kutluay, 4.bs., Anka,
İstanbul 2004, s.54-55.
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Murûzu’z-zeheb’in elimizdeki baskısında
bununla uyumlu bir tek vaka tespit edebildik.1
Bu vaka Basra kadısı Ebû Halîfe el-Cumahî
(ö.305/917) ile ilgili bir nükteden oluşmaktadır.
el-Mes‘ûdî burada vakayı nükte özelliği dolayısıyla kaydetmiştir. Haddizatında bu tutum, bir genel kültür kitabı olan bu eserin takip ettiği
yöntemin bir parçasıdır ve Murûcu’z-zeheb’de bunun örnekleri çoktur. Yazar, Ebû Halîfe’nin katırdan düşmesi, evinde hırsızla karşı karşıya gelmesi
gibi diğer kimi nükteli olaylarını el-Evsat adlı
eserinde tespit ettiğini belirtmektedir. Bu eser ise
bilindiği gibi günümüzde hâlen kayıptır.

-Bu “vâv”ın gramatik değeri merfu
olmaktır. Zaten ayetteki “kû” ifadesi de erkekler
için çokluk emir kipidir.

el-Mes‘ûdî’nin anlatımına göre Ebû Halîfe,
Arap dilinin doğru kullanımına hassasiyet
gösteren birisidir. Kendisi çocukluğundan beri
dil kurallarına riayet ederek bir alışkanlık hâlinde
irap sesi dediğimiz kelimenin son seslerini tespit
ederek konuşurmuş. Yani irap onun için tabiî bir
meleke hâline gelmiş. Bu özelliği ise bu açıdan
ona şöhret getirmiş, tıpkı şairler, dilciler gibi
onunla ilgili olaylar, nükteler de toplumda
yaygın olarak anlatılır olmuş, tarih ve kültür
eserlerinde tespit edilmiştir. İşte sözünü ettiğimiz
nükte de bunlardan biridir.

-Peki buna göre bir, iki ve daha fazla kadın
için bu emir kipi nasıldır?

Buna göre Basra vergi görevlisi görev dışı
olduğu bir sırada yine görev başında olmayan
Basra yargıcı Ebû Halîfe’ye haber göndererek
ünlü dilci el-Asmaî’nin (ö.216/831) öğrencisi
dilci Mubremân ile yapacakları kırsal gezintiye
ve sohbete katılmaya davet eder. Bunlar tanınmamak için kıyafet değiştirip kırsal alana
giderler. Bir nehir kıyısında güzel bir yerde
konaklarlar. Taze hurma toplama mevsimi
olduğu için bu sırada her tarafta çiftçiler ve
ırgatlar hurma toplama işleri ile meşgul hâlde
bulunuyorlardı. Vakit gelince geziye katılanlar,
sofraları kurup yemeklerini yerler. Sonra kendi
aralarında sohbete dalarlar. Çevrelerinde yakında
ırakta ırgatlar, çiftçiler kendi işleriyle uğraşırlar.
Bu sırada gruptan biri, kimliğini çiftçilerden
saklamak amacıyla ismini söylemeksizin Ebû
Halîfe’ye şöyle der:
-Allah ömrünü uzun etsin, söyler misin “Yâ
eyyuhellezîne âmenû kû enfusekum ve ehlîkum
nâren”2 ayetinde “kû” kelimesindeki “vâv”ın
gramatik değeri nedir?
Ebû Halîfe ise benzer soruların aşina bir
muhatabı olarak doğal bir şekilde cevap verir:
1

el-Mes‘ûdî, Murûcu’z-zeheb, I-IV, haz. Yûsuf el-Bikā‘î, Dâru ihyâi’tturâsi’l-Arabî, Beyrut 2002, IV, 469.
2
“Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun, …” Tahrim,
66/6.

Bunun üzerine adam şöyle der:
-Peki o takdirde bir ve iki erkek için bu
emir kipi nasıldır?
-Ebû Halîfe ise şöyle cevap verir: Tek
erkek için “ki”, iki erkek için “kiyâ”, çokluk
erkekler için “kû” şeklindedir.
Birinci aşamayı başarıyla tamamlayan
adam bu defa şöyle sorar:

Ebû Halîfe bu soruyu da cevaplandırır.
Şöyle der:
-Tek kadın için “kî”, iki kadın için “kiyâ”,
çokluk kadınlar için “kîne” şeklindedir.
Böylece muzip adam Ebû Halîfe ile
sohbetinin
gidişatını
istediği
üzere
şekillendirmiştir. Dolayısıyla esas ricasını
takdim eder Ebû Halîfe’ye. Şöyle der:
-Bu durumda bu emir kipini tek erkek, iki
erkek, çokluk erkekler, tek kadın, iki kadın ve
çokluk kadınlar için peş peşe seri bir şekilde
söyleyebilir misin acaba?
Ebû Halîfe işin nereye varacağına dair
hiçbir endişe duymaksınız onun bu isteğini de
yerine getirir ve bu fiilin emir kipini bütün kişiler
için seri bir şekilde çekimler:
-“Ki, kiyâ, kû, kî, kiyâ, kîne”.
Bu mini dil konferansına gayri ihtiyarî
kulak kesilmiş olan çiftçiler de Ebû Halîfe gibi
oynanan oyunu fark edebilmiş değillerdi. Bir
ayet izahının bu sonuca varması karşısında dinî
hamasetleri tutmuştu, galeyana gelmişlerdi:
-Bre zındıklar, Yüce Kur’ân’ı tavuklar gibi
okursunuz ha!
diyerek bunların üzerine yürürler ve tekme tokat
girişirler. Gerçek durumu anlatıp çiftçileri
sakinleştirmek ve ikna etmek için epey dil
dökmek zorunda kalırlar. Tabi yedikleri
tokatların dönüşü yoktur.
Tanrının ayetlerini tavuk diliyle söyleşenlerin öyküsü burada sona ermektedir. Biz bir yandan Boer’in iddiasına işaret ettik. Bir yandan
bunun üzerine bina edildiği vakayı aktardık. Burada yorum yapmaya gerek olmadığını düşündük.
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Libya edebiyatından bir öykü:
KESE
Ahmed Yusuf AKÎLE1
Çeviren: Dr. Halim ÖZNURHAN

Gençliğinde gözlerin bakmaktan kendini
alamadığı, ağızları açık bırakan, en çetin başları
döndüren, nereye varsa ah çektiren, şalvarlarda
yangın çıkaran cilveli bir fahişeydi.
Her müşteri düşürdüğünde, küçük bir kese
içerisine bir keçiboynuzu çekirdeği koymuş,
sanki hesap sorununa köklü bir çözüm bulmuştu.
Süslü sandığının içi, göğüslerinin teriyle
kazandığı, biriktirilmiş eşya ile doluydu.
Zaman geçti ve cilveli fahişenin yüzüne
biraz çizgi çizdi. Fahişelik muhabbet tellallığına
dönüştü. Fahişe arayanların başvurduğu biri;
tıpkı turist rehberleri gibi, fahişe rehberi oldu.
Karanlıkta kapı çalmada uzmanlaştı.

1
Yaşlı kadın, kulübesinin eşiğinde elini
kaşlarının üzerine koymuş, gözlerini kısmış,
oturmuş güneşleniyordu. Elektrik telleri üzerinde
sallanan kargayı düşünmeye başladı.
2
Yüksek bir tepe üzerindeki köyümüz, sallanan karganın arkasından başını ve ayaklarını
kabuğunun içine çekmiş bir kaplumbağa gibi
görünüyordu.
Köyümüz küçüktür... Sakinleri, beş yüz
erkeği geçmez. Polis karakolunun amiri, mahallenin muhtarı, camiin imamı, okulun öğretmeni,
deli ve son zamanlarda yerleşen yabancılar da
buna dahildir.
Köyümüzdeki insanlar sadedir, iyidir.
Konuşurken, yere bakarak konuşurlar. Karakol
amiri, muhtar ve son zamanlarda yerleşen yabancılar da buna dahildir.
3
Yaşlı kadın küllenmiş geçmişini anımsamaya ve acılarının zevkini çıkarmaya başladı..
1

1958 yılında Libya- el-Cebelu’l-ahdar’da doğdu. Libya
Edebiyatçı ve Yazarlar Birliği üyesidir. Öykülerinde daha
çok köy yaşamını ele almakta ve alaycı bir dille toplum
eleştirisi yapmaktadır. “el-Huyûlu’l-bîd” (Beyaz Atlar,
1998), “Ğinâu’s-Sarasîr” (Cırcır Böceğinin Şarkısı, 2003),
“Hikâyâtu’l-Difdezâd” (Difdezâd’ın Öyküleri, 2003) adlı
öykü kitapları yayınlanmıştır. Yayınlanmamış pek çok
öyküsü bulunmaktadır. Yazarın “el-Huyûlu’l-bîd” adlı
öykü kitabından “es-Surre” adlı öykünün çevirisidir.
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Gece sonunda kulübesine döndüğünde,
kendini unutulmuş bir yol gibi hissediyordu.
Tekrar canlanması için, ayakların yeniden ona
basmasına gereksinim duyuyor ve uzak, karanlık
bir köşede uzun uzun ağlıyordu.
Zaman akmaya devam etti. Yüzündeki
çizgiler derinleşti, saçı ağardı, sırtı kamburlaştı...
Sevgiyi duymak, erkek kokusunu ve nefesini
duymak için bir teke ve üç dişi keçi aldı.
Tekenin, daha pazardayken bile dişisinin üzerine
atladığını görmüş ve bizzat kendisi seçmişti...
Gece randevuları düzenlemekten usanmıştı artık.
Kendisinin, kıyının kendine çektiği,
deltaya doğru hızla akan bir dere gibi olduğunu
fark etti... Ama bunu açık bir havada kavramıştı.
4
Bir gün süslü sandığını açtı ve bütün takılarını; gerdanlıklarını, bileziklerini, küpelerini,
yüzüklerini taktı... Muhtarın hediye ettiği gerdanlığı, tüm gerdanlıkların üzerine yerleştirdi.
Muhtarın “bu gerdanlık, bu mermer gibi
boyna yakışır ancak” deyişini anımsayıp gülümsedi. Boynunun da, muhtarın o gece dişlerini bu
mermere nasıl geçirdiğini anımsadığını hissetti...
Sonra kapısını kapattı... Kimse onu görmez oldu.
Bir gün... iki gün... üç gün geçti. Yaşlı
kadın, her zamanki gibi eşikte güneşlenmiyordu.
Evi, bir kuyu gibi sessizdi.
Kapıyı açtılar. Burunlarını, yaşlı kadının
uzak köşedeki çürüyen cesedinin kokusu
doldurdu. Üzeri gerdanlıklar ve bileziklerle
kaplıydı.. İçinde beş yüz keçiboynuzu çekirdeği
bulunan kese ise kucağındaydı.
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Mısır edebiyatından bir öykü:
ŞİMŞEK IŞIĞINDA KARAR1
Necib MAHFUZ
Çeviren: Dr. Halim ÖZNURHAN
1
İsmet el-Batrâvî’nin ölümü geçmişteki en
sinir bozucu cinayetlerden biriydi. Üniversite
mezunu genç oğlu Emin el-Batrâvî’den gelen
ihbar üzerine, derhal ileri gelen polis memurları
eşliğinde İmaratu’n-Nil’de bulunan villasına gittim. Yaşlı politikacıyı misafir odasında büyük bir
koltuğun üzerine yığılmış halde bulduk. Başından hâlâ kan akıyordu ve vücudu kaskatı
kesilmişti.
Bir zamanlar Mısır karikatürünün kan gölü
üzerinde kel bir kan dökücü olarak tasvir etmeyi
adet edindiği zorba, böylece öteki dünyayı
boylamıştı. Mekanda bir direnme belirtisi yoktu.
Hizmetkârlar ne bir hareket ne de bir ses duymuşlardı. Adam, yaşlılığın sükûnetinde yaşarken
tasarlanarak öldürülmüştü. Cinayet aleti, kanına
bulanmış halde odaya bırakılmıştı: Bir Yunan
sporcusunun bronz heykeli. Dikkatli bir inceleme
sonucu, koltuğun arkasındaki halının üzerinde
bir düğme buldum. Süt renginde, ortası siyaha
çalan bir düğme. Maktulün elbisesinin düğme
sayısının eksiksiz olduğunu görünce, düğmeyi
özenle sakladım.
Suçun, saat on birde ya da on birden biraz
sonra işlenmiş olduğu anlaşılıyordu. Adam yıllardır dul olduğundan, o sırada villada yalnızca
aşçı, hizmetçi ve müştemilatçı kadın vardı. Haberi, kulüpte bulunan Emin’e telefonla bildirmişler, o da bize iletmişti. Adam genellikle,
sabah dokuzda evden ayrılıp yürüyerek Sahil
Gazinosuna gider, orada bir saat kalır, sonra yine
yürüyerek geri dönerdi. Evine özel anahtarıyla
girer, çoğunlukla da hiç kimse içeri girdiğini
hissetmezdi. Yalnız, o gün müştemilatçı kadınla
oturma odasında karşılaşmış ve ona “Emin’in
kulübe gittiği anlaşılıyor” demişti.
Kadın olumlu cevap vermiş ve adam da
ona iki fincan kahve hazırlamasını emredip
gitmişti. Müştemilatçı kadın, bundan onun bir
misafirle geri geleceği sonucunu çıkarmış ve
buna şaşırmıştı; zira bu ilk defa olmaktaydı.
Adam, akşamlarını hayatta kalan az sayıda eski,
tanınmış arkadaşlarıyla birlikte kulüpte geçirirdi.
Hepsi yetmişini aşmış veya seksenine varmış
kişilerdi. Hizmetçi, misafir odasına kahveyi götür1

Yazarın “eş-Şeytân yaizu” (Şeytan Öğüt Veriyor, 1980) adlı
eserinden “Karâr fî dav’i’l-berk” adlı öyküsünün çevirisi.

düğünde efendisini öldürülmüş halde görmüş ve
bağırarak cinayeti ilk kez duyurmuştu.
Bu durumda suç nadir görülen bir süratle
ve delice bir cüretle işlenmiş, sonra da kâtil dışarı sıvışmıştı. Bunun yanında, araştırma sonucu
kâtilin ne adamdan ne de evden bir şey çalmadığı
da açıklığa kavuştu. Amirim bana fısıldayarak
şöyle dedi:
- Kâtil, maktulün tanıdıklarından.
Hemen onayladım. Şöyle dedi:
- Cinayetin işleniş şekli güç gerektiriyor.
Bir çok nedenden dolayı, böyle bir akılsızlık
yapmayacakları için eski arkadaşlarını hariç
tutalım.
Yine hemen onayladım...
Emin el-Batrâvî’ye doğru döndü ve sordu:
- Size göre merhumla bir araya gelmesi
mümkün olanlar kimlerdir?
- Zannımca hiç kimse.
- Dışarıdan kimse evi ziyaret etmez miydi?
- Ziyafetler ve hastalık gibi nadir durumlarda eski arkadaşları. Bunun haricinde hemen
hemen her akşam onlarla kulüpte buluşurdu.
- Onların dışında, senin arkadaşların yok
mu?
- Evet, iki samimi arkadaşım var. Hukuk
fakültesinden iki dost. Yalnız onlar eve sadece
benle beraber girerler; buna ilaveten biz de
genellikle kulüpte buluşuruz...
Onlardan şüphelenmediğini kesin bir
ifadeyle söyledi. Ona sordum:
- Onlar merhumu tanıyorlar mıydı?
- Doğal olarak onları kendisiyle tanıştırdım
ve birçok kez kulüpte, arkadaşlarımı benimle
beraberken gördü.
- Bana onların politik eğilimlerinden
bahsetsene.
- Celal Hamza vatanperverdir. Herhangi
bir parti taraftarı değildir; ama karşı çıkar...
- Karşı mı çıkar?
- Yani her şeyi eleştirir.
- Diğeri?
- Ali Fuad...
Biraz tereddüt etti, sonra şöyle dedi:
- Demokrattır.
- Memleketin hepsi demokrat...
Ama buna bir şey ilave etmedi. Amirim,
bana doğru, bu tarafla ilgilenmemi ima eden özel
bir bakış attı. Hiçbir şeyi açığa vurmayan hizmetlilerle beraber yapılan bu sorgulamanın akabinde
amirimle baş başa kaldığımda şöyle dedim:
- Köşeye çekilmiş bir politikacı, politik bir
nedenle öldürülmez...
Gizemli bir şekilde şöyle dedi:
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- Kurallara dikkat et. Şimdi, teftiş planını
bana anlat.
Hemen cevap verdim:
- Önemli mekanlar var. Meselâ, Sahil
Gazinosu, kulüp, apartman kapıcısı, hatta eski
arkadaşlarını bile planımdan hariç tutmadım.
2
Kapıcı ise, İsmet el-Batrâvî’nin geri döndüğüne tanıklık etmedi. Buna ilaveten yanında
olan kişiyi de görmemişti. Emin el-Batrâvî’den
Celal Hamza ve Ali Fuad’ın adres ve resimlerini
alıp öğleden sonra saat iki civarında, Sahil
Gazinosuna gittim. Gazinoda müdürünü, garson
Beşir’i ve ayakkabı boyacısı Hassûne’yi sorguladım. Beşir’in hepsinden daha fazla üzüldüğünü
fark ettim. Sonra ondan maktulün onu işe
soktuğunu öğrendim. Bana pek de önemli
olmayan bilgiler verdi. Beşir ve Hassûne, Ali
Fuad ve Celal Hamza’yı tanıyorlardı.
- Ali Fuad gazinonun müşterilerindendir.
Tatillerde, yaklaşık olarak her sabah bu vakitlerde bize uğrar.
Beşir:
- Bazen İsmet el-Batrâvî ile selamlaşırlardı. Bizzat bu sabah tesadüfen aynı sıralarda
buraya geldiler ve gazinodan beraber ayrıldılar...
İçimdeki avlama dürtüsü harekete geçti ve
bu tanıklığı tekrarlamalarını istedim; ama Hassûne şöyle dedi:
- O sırada bir gezintiden dönüyordum; Ali
Fuad’ın merhumla vedalaştığını ve sigara büfesine doğru gittiğini gördüm.
- Belki daha sonra peşinden gitmiştir.
- Hiçbir şey görmedim; hemen içeri
girmiştim.
Fakat sigara satıcısının tanıklığı kesindi.
Ali Fuad’ın köprüye doğru yönelmiş bulunan
İsmet el-Batrâvî’nin aksi yöndeki yola doğru
yürüdüğüne tanıklık etti.
- Durduğum yerden, uzak mesafede onun
bir şahısla buluşup yan yana yürüdüğünü fark
ettim...
Ona Celal Hamza’nın resmini gösterdim;
fakat o:
- Onu net olarak görmedim, resme bakarak
bir şey söyleyemem...
Celal Hamza ise gazinoya nadiren geliyordu, ama kısa bir süre önce gelmişti...
Tedirgindi. Cinayet haberini bize ulaştıran
oydu. Bize, maktulün yanında birinin olup olmadığını soran ve şu an söylediklerimizi bize söyleyen oydu...
Kendi kendime “Acaba Celal, arkadaşının
babasının kâtilini ortaya çıkarmaya katkıda bulunmak mı istiyor, yoksa bunun arkasında başka
bir neden mi var” diye sordum.
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Kulübe gittim ve Emin el-Batrâvî’nin arkadaşlarını sorarak delikanlının haberi nasıl aldığını öğrendim. Ali Fuad, Emin’le buluşmaya
geldiğinde haberi öğrenmişti. Celal Hamza yaklaşık olarak bir buçukta geldiğinde haber onu
şaşırtmıştı. Sordum:
- Kulübe belli bir vakitte gelme
alışkanlıkları var mıydı?
Cevap gelişlerinin belli bir vakti olmadığı,
bazı günlerde gelmedikleri şeklindeydi. Büroma
döndüğümde yardımcımdan iki gencin politik
eğilimleri hakkındaki araştırmalarını aldım; ama
amirime de söylediğim gibi politik bir nedenin
bulunduğuna kesinlikle inanmıyordum.
3
Ali Fuad, Giza Semtinde ailesiyle birlikte
orta seviyeli bir dairede oturuyordu. Daireyi,
hatta bir ehemmiyeti olmayan kitapları bile teftiş
ettik, hatırı sayılır bir şey bulmadık. Delikanlı,
Hukuk Fakültesinde öğrenciydi ve kitaplığının
farklı görüşlerdeki ekonomi kitaplarını içermesi
doğaldı. Emin’le ilişkisi, babasıyla tanışması ve
hakkında soru sordum. Adamın politik düşüncesi
hakkındaki düşüncelerini ise inkar etmedi ve
gülümseyerek şöyle dedi:
- Bu apaçık bir şey.
- Bu sabah maktulle beraber gazinodan
ayrıldığın görülmüş.
- Bu doğru... Ama kapıdan çıktıktan birkaç
adım sonra onunla vedalaştım...
- Bundan sonra nereye gittin?
- Sigara büfesine. Sonra bir arkadaşla
karşılaştım, daha sonra da kulübe gittim...
- el-Batrâvî’nin yolda başka bir kişiyle
karşılaştığı söylendi; acaba onu gördün mü?
- Kesinlikle hayır. Ben aksi istikamete
gittim...
- Senin maktulü zaman zaman evinde
ziyaret eden iki kişiden biri olduğun söylendi.
- Doğru değil. Ama, ben eve arkadaşım
Emin’le birlikte giderdim.
- İsmet el-Batrâvî’yi sever miydin?
- Ne olursa olsun nefret etmezdim.
- Politik eğilimlerin sebebiyle ondan nefret
etmen beklenmez mi?
- Adam sadece yaşayan bir anı haline
gelmişti. Ayrıca Emin’le sağlam ilişkim nedeniyle ona muhabbet duyuyordum...
- Bu sabah arkadaşın Celal Hamza ile ne
zaman karşılaştın?
- Saat birde ya da birden önce kulüpte
yanıma geldi...
Delikanlı net ve sakindi. Onu suçlayacak
bir şüphe duymadım.

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 2, SAYI: 4, SONBAHAR-KIŞ 2008

4
Celal Hamza, Âbidîn Semtinde küçük bir
dairede yalnız başına kalıyordu, çünkü ailesi
Benû Suveyf’te otuyordu. Teftiş emrini öğrendiğinde bundan hoşlanmadı ve itiraz ederek sordu:
- Niçin?
İlk bakışta onun telaşlı bir karakterde olduğunu anladım; ama tüm ilgimi teftişe verdim.
Özellikle de elbiselere. Banyoda, çamaşır leğenine yatırılmış beyaz bir takım elbise gördüm.
Düğmeleri inceleyince, bir düğmenin eksik olduğunu fark ettim. El-Batravî’nin misafir odasında
rastladığım düğmeyle karşılaştırınca, ona uyduğunu gördüm. Sonuca vardığım hissine kapıldım.
- Bu elbiseyi ne zaman suya yatırdın.
- Dün...
Acaba şüphelendi mi?
- Bir düğme eksik.
- Belki de.
- Bu düğmeye benziyor.
Ona düğmeyi gösterdim. Öfke içinde
suratını astı ve şöyle dedi:
- Bunlardan çarşıda binlercesi bulunur,
başka elbisemin düğmelerinin aynısı...
- Bu doğru. Bu düğmeyi İsmet elBatrâvî’nin koltuğunun arkasında buldum...
Öfkeyle sordu:
- Beni mi suçluyorsun?
- Allah korusun. Maktulün oğluyla
arkadaşlığın ne zaman başladı?
- On yıl önce.
- Maktulü tanır mıydın?
- Oğlu tanıştırmıştı.
- Ama sen daha önceden onu tanıyordun?
- Ne demek istiyorsun?
- Herkes onu tanırdı.
- Tabi ki.
- Herhalde sen ondan hoşlanıyordun?
- Asla.
- Arkadaşın bunu biliyor muydu?
- Evet.
- O zaman, maktule düşmandın?
- Evet!
- Bir keresinde, onun bu halka baskı yapan
ve eziyet eden kimselerin mezun olduğu bir okul
olduğunu söyledin...
- Bunu kim söyledi?
- Araştırmalarımız var.
- Ne olursa olsun, gerçek düşüncem bu.
Sesimin
tonuyla
kendimden
emin
olduğumu göstermek isteyerek sordum:
- Bu gün sabah adamı gördün mü?
Bir süre tereddüt etti, sonra:
- Evet, Sahil Gazinosuna uzak sayılabilecek bir yerde gördüm... Onunla el sıkıştım ve

birkaç metre beraber yürüdüm, sonra izin isteyip
yoluma devam ettim...
- Gazino çalışanlarından bazıları seni
gördüler.
- Olabilir...
Riske girerek şöyle dedim:
- Apartman kapıcısı da seni gördü...
Öfkeyle:
- Mümkün değil. Oraya epeyce bir mesafe
kala ondan ayrılmıştım...
Hata yapmasını ve örneğin kapıcının yerinde olmadığını söyleyerek tuzağa düşmesini umuyordum; ama olmadı. Anladığıma göre, ya çok
ustaydı ya da doğru söylüyordu. Gerçekte – her
şeye rağmen – içimde onun suçluluğuna dair
güçlü bir şüphe vardı. Ona sordum:
- Adamla buluşmanla kulübe gitmen
arasında iki saat geçmiş. Bu iki saati nasıl
geçirdin?
- Genellikle gezinirim ve balık avlayanları
seyretmekten hoşlanırım...
- Bu süre içinde el-Batrâvî öldürüldü...
Öfkeyle şöyle dedi:
- Allah rahmet etsin.
- Bilgilerin ışığında bu cinayeti nasıl
yorumladın?
- Cinayeti mazur gösterecek bir sebep
bulamadım...
- Bunun arkasında bir hırsızlık olabileceği
aklına gelmedi mi?
Bir süre surat astı, sonra şöyle dedi:
- Hırsızlık genelde gündüz vakti olmaz...
- Ama cinayet işlendi...
Cevap vermedi. Ben:
- Bu durumda düşüncen politik yönde!
- Böyle bir şey demedim. Bu makul değil...
- Niçin?
- Hiç kimse, bir köşeye çekilmiş bir
politikacıya suikast yapmayı düşünmez...
- Yıllarca onu öldürmeyi düşleyerek yaşayan bir olsa da mı?
- Bu kim olabilir ki?
- Gerçekte, pek çok insan bunu temenni
ederler.
Sustu, bitkin görünüyordu. Şöyle dedim:
- Bir süre suya batırmış olduğun elbiseyi
ödünç almak için senden izin istiyorum...
Şaşkın bir halde bana gözlerini dikti, sonra
kendisine hakim oldu ve öfkeyle şöyle dedi:
- İstersen elbisenin içinde beni de götür.
5
Celal Hamza hakkındaki şüphelerimi gözden geçirirken, durumu baştan aşağı değiştiren
bir haberle sarsıldım. Merhumun vasiyeti açıl57
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mış, garson Beşir’e servetinin üçte birini miras
bırakmıştı. Hemen amirime bildirdim. Gariptir ki
buna sevinmedi. Sakince:
- Garson!.. Politik bir faaliyeti var mı?
Ses tonunun değişmesinden kapalı kapılar
ardında “bir şeylerin” planlandığını anladım.
Ama şöyle dedim:
- Ben sorguya gidiyorum.
Memnuniyetsiz bir şekilde şöyle dedi:
- Kişisel ya da ahlakî ilişkilere
dalmamızdan korkuyorum...
Amirimin ne demek istediğini pek anlamadım. Malum politik nedenlerden dolayı,
cinayetin politik malzeme olarak kullanılmak
istendiğini anlamıştım. Bunu anlamazdan geldim. Hemen Beşir’i çağırtıp, cinayet sırasında
onun gazinoda bulunduğunun kesin olduğunu
bildiğim halde dikkatle sorguladım. Ondan,
kendisinin gazinoda işe alınması için annesinin
İsmet el-Batrâvî’den aracı olmasını istediğini
öğrendim. İş iyiydi ve geliri fena değildi. Tek
odalı bir kır evinde bulunan oturan anneyi
ziyaret ettim. Altmış yaşını geçmiş bir kadındı;
ama kubbe yıkılsa da mihrap yerindeydi.
Şaşırtıcı gerçeği itiraf ettirmeyi başardım: Beşir,
el-Batrâvî’nin gayrı meşru oğluydu. Maktul,
zamanında bu gerçeği öğrenmişti. Anne veya
oğlunu suçlayacak bir delile rastlamadık.
Sorgulama sonucunu amirime sunduğumda
yüzünde bir gülümseme belirdi ve hemen defolmamı emretti. Kapalı kapılar ardında telefon
görüşmeleri yapıldığını ve cehennemî komploların döndüğünü düşündüm. Konu, başka bir
birime devredildi. Birden, gazetelerde elBatrâvî’nin öldürülüşünü, radikal bir grubun
suçlandığı politik bir cinayet olarak gösteren bir
açıklama çıktı. Bu, tam da bu tür gruplara karşı
yöneltilen yayın atağı sırasında oluyordu.
Bundan önce de garip bir olay olmuş, onlarca
suçsuz bireyin arasında Ali Fuad da tutuklanmıştı. Olan bitenin tamamen dışında olmama
rağmen büyük bir sıkıntı ve elemle bütün bunları
izledim. Amirime:
- Ben hâlâ Celal Hamza’nın suçlanması
gerektiğini düşünüyorum...
Bana bağırdı ve öfkeyle sordu:
- Aranızda kan davası mı var?
Açıkça söyledim:
- O, deli ya da yarı deli. Ben bu tür
insanları iyi bilirim.
Bana bağırdı:
- Bu konu senin uzmanlık alanın değil.
6
Elbiseyi, Celal Hamza’ya bizzat kendim
götürmeye karar verdim. İşler daha kötüye
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gidiyordu. Tutuklulara yapılan işkence ve eziyetin, kelimenin tam anlamıyla felaket derecesine vardığı bilgisi bana ulaştı. Üzüntüleri içime
attım ve Celal Hamza’nın evine gittim... Üzerindeki baskının bitkin düşürdüğü bir yüzle beni
karşıladı. Hayalet gibi gözüküyordu. Karşısında
neşeli gözükmeye çalıştım ve şöyle dedim:
- İzninle, özür dileyerek elbiseni sana iade
edeyim!
Gerginlikle dolu bir hava içinde
gözlerimizi dikerek birbirimize baktık. Sonra
sordum:
- Senden ilk bakışta şüphelendiğimi biliyor
musun?
Safça sordu:
- İlk bakışta mı?
- İlk bakışta aşk var olduğu gibi, ilk bakışta
şüphe de vardır.
Alay ederek şöyle dedi:
- Sen, kendisine ilham gelen bir adamsın
herhalde!
- Yaşanan olaylar, zannımın yanlış
olduğunu pekiştirdi...
Sustu. Ben:
- Gerçek suçlunun suçunu itiraf etmesi
bizim için yeterli. Tabi ki, olan bitenden haberin
var değil mi?
- Tüm gazete okuyanlar gibi...
- O arkadaşındı.
- Adam öldürmesi mümkün olmayan
biridir.
- Cinayet işlemek, düşündüğünden daha
kolaydır.
Biraz tereddüt etti, sonra sordu:
- Onun ve arkadaşlarından bir kısmının
kaçmaya çalışırken öldürüldükleri söylentileri
dolaşıyor.
Bunu duymuştum; ama şöyle dedim:
- Bu tür olayların olması uzak bir ihtimal
değil.
Sessizlik oldu ve gerilim içerisinde birbirimize dik dik baktık; sonunda karşı konulmaz
bir çılgınlığın etkisiyle sakince şöyle dedim:
- Sana, hâlâ senin kâtil olduğunu düşündüğümü açıkça söyleyeyim...
Gerginliği daha da arttı ve öfkesi kabardı.
Ondan, kendimden, devletten intikam alırcasına
şöyle dedim:
- Olan bitenin şu şekilde geliştiğini
düşünüyorum: Zavallı Ali Fuad, onun yanından
ayrıldıktan sonra İsmet el-Batrâvî ile karşılaştın
ve el sıkıştınız. Kışkırtıcı geçmişin bir kısmına
değinerek onunla beraber yürüdün. Belki de
kulübe gitmeden önce Emin’i evde bulacağını
düşünerek ona eşlik ettin. Kimse gelişinizin
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farkına varmadan daireye girdiniz. Adam,
oğlunu sormak için gitti, sonra geri döndü. Onu
öldürdün, sonra da dışarı sıvıştın. Evine döndün,
elbiseni çıkardın ve zekice bir davranışla elbiseyi
suya yatırdın. Sonra ne olup bittiğini öğrenmek
için kulübe gittin; daha sonra da seni adamla
beraber gören biri olup olmadığını anlamak için
gazinoya gittin. Öyle değil mi?
Celal alaycı bir şekilde bağırdı, buna
rağmen titriyordu:
- Bravo!
- Gerçekte olduğundan başka türlü görünmeye çalışıyorsun. Sen zayıf ve zavallı birisin.
İşte, senin yüzünden onlarca masumun öldüğünü
görüyorsun. Buna daha ne kadar katlanacaksın?
Alaycı bir şekilde bağırdı:
- Saygın hükümetin gibi beni de mi vicdansız sanıyorsun?!...
Küçümseyerek onu süzdüm:
- Sen şu an hükümetin himayesinde güvendesin ve hükümetin seni suçlayamayacağını
biliyorsun; yoksa suçsuz yere onlarca kişinin
öldürüldüğünü itiraf ederdin.
- Ne güzel bir düşünce. Bir suçlu, suça
kendisinden daha fazla batmış bir hükümetin
gölgesinde himaye buluyor...
Ansızın alaycılığı azaldı, canlılığı kuruyup
söndü. İtiraf ümitsizliğiyle dolu bir hava içerisine girdik.
Sakince sordum:
- Düşüncem doğru değil mi?
Doğru bulduğu ve teslim olduğu anlamında
sustu; bir damla teselli arıyordu. Ona sordum:
- İçten içe onu öldürmek istiyor muydun?
Olumsuz anlamda başını salladı, sordum:
- Onu öldürmek ne zaman aklına geldi?
Konuşmadı, ama ellerini hızla birbirine
vurdu. Ben de soru sorarak bunu tercüme ettim:
- Birden?!
Zayıf bir sesle konuştu:
- Odadan ayrılıyordum... Ayağa kalktım,
aklımda gitmekten başka bir şey yoktu.
Koltuğunun arkasına doğru yürüdüm ve gözüm
keline takıldı. Birden vücudum titredi ve
öldürme düşüncesine kapıldım...
Tekrar gözlerimizi birbirimize diktik.
Aniden teslim olmuş tavrından uzaklaştı ve
gözleri delice parladı. Bağırdı:
- Haydi, itirafımı ilan et!... Sen de onlar
gibi alçaksın!
Ben de öfkelendim. Suratını darmadağın
etme arzusuna direnerek, elimle suratını kavradım ve susturdum.
- Korkak yalancı... Büroma gel, resmen
itiraf et, o zaman gör ne yapıyorum...

Kendini kaybedip deli gibi gülmeye
başladı. Zihnim dağınık ve kalbim parçalanmış
halde evinden ayrıldım.
7
Tüm cezalara meydan okuyarak Celal
Hamza’yı öldürme fikrini kafamda tartışacak
kadar düşüncesizleşmiştim. Ama, çabucak bu
düşüncenin saçmalık olduğuna, gerçekten önemli
olanın hükümetin suçunu ortaya çıkarmak
olduğuna kendimi inandırdım. Düşüncelerin
uzun sürmedi; çünkü sabahleyin Celal Hamza
tamamen yıkılmış görünümde, izin almadan
odama girdi. Hemen onun – eğer deli olduğu
doğruysa, deliliğine rağmen – benim gibi acı
çeken bir kalbe sahip olduğunu anladım. Bana
çabucak itirafını yazdırdı, sonra da imzaladı.
Onu tutukladım ve durum hakkında düşünmeye
başladım. Kalkıştığım şeyin ne kadar tehlikeli
olduğunu tam anlamıyla biliyordum. Bu, sadece
geleceğimi değil, hayatımı da tehdit ediyordu.
Aniden, beni müthiş bir güçle dağlara bile
meydan okuyan bir karakter kapladı. Bu kutsal
an sırasında şehit düşmeyi bile arzuladım; bunun
tohumunu, büyüyüp yeşil bir ağaç ve sarı bir
ölüm olması için gönlüme diktim. Bu unutulmaz
an, ölümsüz bir ilham gibi bir irade içeriyordu.
Hemen amirime gittim ve itirafı ona sundum.
Başlangıçta sakince okumaya başladı. Sonra
yüzü sarardı ve dudakları büzüldü. Nefret dolu
bakışlarla beni süzdü, sonra bağırdı:
- Bu adam kesinlikle deli!
Sakince şöyle dedim:
- Savcılık bunun hakkında görüş bildirsin!
Bağırdı:
- Sen de onun gibi delisin.
Sonra tehditkar bir ses tonuyla:
- Bu haber dışarı sızarsa, bunun sorumlusu
sen olursun!
Bu çıkmazdan kurtulmam için bana bir yol
gösterip dışarı çıkmamı emretti. Derhal,
tanıdığım muhalif bir gazeteciye telefon ettim ve
İsmet el-Batrâvî’nin ölümünden sonra ilk defa
gönül huzuruyla eve gittim.
***
Bu da sonuç vermedi. Kamuoyunda
haberin patlak vermesinin ve Celal Hamza’nın
sorgulanmasının akabinde, Celal resmi tabibe
havale edildi; tabip de hasta olduğuna ve akıl
hastanesine yatırılmasına karar verdi. Muhalif
gazeteler, sağlık raporundan kuşku duydular ve
hükümete saldırdılar. Bana karşı gizliden gizliye
komplo kurulduğu haberini aldım; arkadaşlarımın öğüdüne uymakta bir sakınca görmeyip
istifamı sundum ve başka bir iş bulmak için
bölge dışına gittim...
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Suriye edebiyatından bir öykü:
KÜÇÜK BİR GÜNEŞ1
Zekeriya TÂMİR
Çeviren: Dr. Halim ÖZNURHAN

Ebû Fehd, birbirinden uzak olarak
yerleştirilmiş sarı renkli lambaların aydınlattığı
dar, kıvrımlı sokaklarda hafifçe yalpalayarak,
ağır adımlarla evine dönüyordu.
Ebû Fehd, etrafındaki sessizlikten sıkıldı
ve kısık sesle şarkı söylemeye başladı:
“Zavallıyım, yoksulum...”
Kaba sesinin çok hoş olduğunu düşündü.
Yüksek sesle kendi kendine:
“Ben şarkıcıyım be!..” dedi.
Ellerini sallayan, tezahürat yapan, alkış
tutan, ağzı açık kalmış insanlar hayal etti. Uzun
uzun güldü; sonra kırmızı fesini biraz arkaya
doğru kaydırdı. Tekrar sevinçle şarkı söyledi:
“Zavallıyım, yoksulum...”
Gri renkli bir şalvar giyiyordu; belinde
eski, sarı renkte bir kemer vardı. Karanlığın
ışıktan daha güçlü olduğu taş köprünün altına
vardığında, duvarın dibinde duran siyah, küçük
bir oğlak görünce şaşırdı. Şaşkınlıktan ağzı açık
kaldı. Kendi kendine: “Sarhoş değilim. İyice bak
be adam! Ne görüyorsun? Bu bir oğlak. Sahibi
acaba nerede?” dedi.
Etrafına bakındı, kimseyi göremedi. Sokak
tamamen ıssızdı. Sonra, gözlerini oğlağa dikti ve
kendi kendine “acaba sarhoş muyum?” dedi.
Sessizce güldü, sonra da kendi kendine
“Allah Kerimdir; Ebû Fehd’in bir haftadır et
yemediğini bildi” dedi. Ebû Fehd, oğlağa
yaklaştı, onu ileriye doğru iterek yürümeye
zorladı; ama oğlak hareket etmek istemedi. Ebû
Fehd, oğlağın küçük boynuzlarından tuttu ve
çekti. Fakat oğlak duvarın dibine yapışık kaldı.
Ebû Fehd, ona öfkeyle baktı, sonra şöyle dedi:
“Seni de, ananı da, babanı da taşırım.”
Ebû Fehd oğlağı aldı, ön ayaklarını
elleriyle tutarak kaldırıp sırtladı. Sonra da tekrar
şarkı söyleyerek yürümeyi sürdürdü. Sevinci ve
neşesi ikiye katlanmıştı. Fakat, bir süre sonra
şarkı söylemeyi kesti; çünkü oğlağın ağırlığı ve
boyu artmıştı. Aniden bir ses duydu:
“Beni bırak.”
Ebû Fehd suratını astı ve kendi kendine
“Allah sarhoşluğun belasını versin” dedi.
Bir süre sonra aynı sesi duydu:
“Beni bırak. Ben oğlak değilim.”
Ebû Fehd titredi, korkudan oğlağa sıkı sıkı
tutundu ve durdu. Ses, bir kez daha:
“Ben cin hükümdarının oğluyum. Beni
bırak, sana istediğini vereyim.”
1

Yazarın Rabî‘ fi’r-ramâd (Kül İçinde İlkbahar, 1963) adlı
öykü kitabından “Şems sağira” adlı öyküsü.

60

Ebû Fehd cevap veremedi. Yalnızca çabuk
adımlarla tekrar yürümeye başladı. Ses:
“Altın dolu yedi küp veririm.”
Ebû Fehd, yakın bir yerde, dökülüp yere
çarpan altın sikkelerinin sesini duyar gibi oldu.
Oğlağı bıraktı. Geriye doğru dönüp,
haykırırcasına şöyle dedi:
“Getir.”
Dar, uzun sokakta kendisini yalnız buldu.
Oğlağı göremedi. Bir süre korku içinde olduğu
yerde çakılı kaldı; sonra koşar adımlarla
yürümeyi sürdürdü. Evine vardığında karısı
Ummu Fehd’i uykusundan uyandırdı ve olan
biteni anlattı. Kadın:
“Uyu, sen sarhoşsun.”
“Sadece üç kadeh içtim.”
“Sen tek kadehle bile sersemleşirsin.”
Ebû Fehd, aşağılandığını hissetti, meydan
okurcasına:
“Ben bir fıçı rakı içsem de sersemleşmem.”
Ummu Fehd tek kelime karşılık vermedi.
Küçük bir kızken, cinler ve eğlenceleri hakkında
duyduğu öyküleri hatırlamaya başladı.
Ebû Fehd elbiselerini çıkardı, elektrik
lambasını söndürdü, sonra eşinin yanına yatağa
uzanıp yorganı çenesine kadar çekti.
Ummu Fehd aniden:
“Altını peşin olarak sana vermeden, onu
bırakmaman lazımdı.”
Ebû Fehd cevap vermedi. Ummu Fehd,
heyecanlı bir şekilde konuşmayı sürdürdü:
“Yarın git, onu yakala ve bırakma.”
Ebû Fehd yorgun, üzgün halde esnedi.
Bıkkın halde:
“Onu nasıl bulacağım?”
“Kesinlikle
taş
köprünün
altında
bulacaksın. Onu eve getir ve altını vermedikçe
bırakma.”
“Onu bulamam.”
“Cinler, gündüzleri yerin altında yaşarlar.
Gece olunca yeryüzüne çıkarlar ve tan
ağarıncaya kadar eğlenirler. Belli bir yerden
hoşlanırlarsa, sürekli oraya gelirler. Oğlağı taş
köprünün altında bulacaksın.”
Ebû Fehd elini eşinin göğsüne uzattı,
memelerinin arasına soktu ve hareketsizce oraya
bıraktı. Eşine:
“Zengin olacağız.”
“Bir ev alırız.”
“Küçük bahçesi olan bir ev.”
“Radyo alırız.”
“Büyük bir radyo.”
“Çamaşır makinesi.”
“Çamaşır makinesi.”
“Asla bulgur yemeyiz.”
“Beyaz ekmek yeriz.”
Ebû Fehd konuşmayı sürdürürken, Ummu
Fehd küçük bir kız gibi güldü:
“Sana kırmızı bir elbise alırım.”
Ummu Fehd azarlar bir ifadeyle:
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“Sadece bir elbise mi?”
Ebû Fehd bir süre sustu, sonra sordu:
“Ne zaman doğuracaksın?”
“Üç ay sonra.”
“Erkek olacak.”
“Bizim gibi acı çekmeyecek.”
“Asla aç kalmayacak.”
“Elbiseleri temiz ve güzel olacak.”
“İş aramayacak.”
“Okullarda okuyacak.”
“Ev sahibi ondan kira istemeyecek.”
“Büyüdüğünde doktor olacak.”
“Ben avukat olmasını istiyorum.”
“Doktor mu, avukat mı olmak istediğini
kendisine sorarız.”
Kadın eşine sevgiyle sarıldı. Hilebaz bir
ifadeyle sormayı sürdürdü:
“İkinci bir eş almayacaksın değil mi?”
Adam eşinin kulağını hafifçe ısırdı:
“Niçin evleneyim. Sen dünyanın en güzel
kadınısın.”
Sustular, ikisini de büyük, huzur dolu bir
sevinç kaplamıştı. Ama biraz sonra Ebû Fehd,
ani bir hareketle yorganın kenarını üzerinden
kaldırdı. Ummu Fehd sordu:
“Ne oldu?”
“Şimdi gideceğim.”
“Nereye?”
“Oğlak gelecek.”
“Yarın geceye kadar bekle. Şimdi uyu.”
Adam aceleyle yataktan ayrıldı. Tavandan
sarkan elektrik lambasını yaktı ve elbiselerini
giymeye başladı.
“Belki bulamazsın.”
“Bulacağım.”
Ummu Fehd, sarı kemerini beline
bağlamasına yardım ederken:
“Sakın onu bırakma.”
Ebû Fehd bir maceraya doğru atıldığını
hissetti. Donuk renkli ve ucu kıvrık bir hançerine
gereksinim duyacaktı.
Evden ayrıldı. Taş köprünün altına varıncaya kadar hızla yürüdü. Oğlağı bulamayınca
ümitsizliğe kapıldı. Sokak boştu, sokağın iki
yanındaki evlerin ışıkları sönmüştü.
Ebû Fehd sırtını duvara dayayarak hareket
etmeden durdu. Biraz sonra kulağına yaklaşan
bir patırtı sesi geldi. Çok geçmeden uzatılmış bir
sesle nara atan, sokağın duvarlarına çarpa çarpa,
yalpalayarak yürüyen sarhoş bir adam belirdi.
“Heeeyyt, ben erkeğim...”
Ebû Fehd’e yaklaştığında durdu. Gözlerini
şaşkınlık ve dehşet içinde ona dikti. Kesik kesik,
neşeli bir sesle:
“Burada ne yapıyorsun?”
“Yürü!..”
Sarhoş düşünerek suratını astı, sonra
yüzünde bir sevinç belirdi:
“Vallahi, ben de kadınlardan hoşlanırım.
Kocasının uyumasını ve kadının sana kapıyı
açmasını mı bekliyorsun?”

Ebû Fehd’in canı sıkıldı. Sarhoş konuşmayı sürdürürken içinde büyüyen bir bıkkınlık
hissetti:
“Kadın güzel mi?”
Ebû Fehd kızarak:
“Hangi kadın?”
“Beklediğin kadın.”
“Yürü!..”
Ebû Fehd’in öfkesi arttı. Sarhoş orada
bulunduğu için, oğlağın ortaya çıkmamasından
korkuyordu. Sarhoşu tersleyerek:
“Yoluna git, yoksa kafanı kırarım.”
Sarhoş geğirdi ve şaşkın bir ifadeyle:
“Bana emir mi veriyorsun? Sen kimsin
be!?”
Bir an sustu, sonra konuşmayı sürdürdü:
“Haydi, gel de kafamı kır.”
Ebû Fehd:
“Git ve beni yalnız bırak. Kafanı kırmak
istemiyorum.”
Sarhoş alay ederek karşılık verdi:
“Yok, yok. Haydi gel, kafamı kır.”
Biraz geriledi ve neşeli bir sesle:
“Seni kalbura çevireceğim.”
Sarhoş elini şalvarının cebine soktu ve
uzun uçlu bir bıçak çıkarttı. Sarhoş dikkatle ve
süratle ona yaklaşırken Ebû Fehd hemen elini
kemerine uzatıp hançerini çekti.
Ebû Fehd hançerini yukarıya kaldırdı ve
indirdi. Sarhoş beklenmedik, şimşek gibi bir
hareketle sola doğru sıçradı ve hançer isabet
etmedi. Sarhoş haykırarak bıçağı Ebû Fehd’in
göğsüne sapladı:
“Al!”
Biraz geri çekilerek bıçağı etten çekti. Ebû
Fehd duvara yapıştı. Hançeri ikinci kez kaldırdı;
ama sarhoşun bıçağı onu bir kez daha göğsünden
yaraladı. Üçüncü darbe ise sağ omzuna isabet etti
ve hemen koluna indi. Parmaklar hançeri bıraktı
ve hançer yere düştü.
Sarhoş etrafında sıçrayarak haykırdı:
“Al!.. Al!...”
Belinden yaraladı. Ebû Fehd bağırdı.
Dizlerinin dermansız kaldığını hissetti ve sebatla
ayakta kalmaya çalıştı; ama bıçak onun etini
avlıyor, ona darbeler indiriyor ve acımadan
parçalıyordu.
Sarhoş haykırdı:
“Al!...”
Karnından yaralandı ve bağırsakları dışarı
döküldü. Ebû Fehd elini bağırsaklarının üzerine
bastırdı. Bağırsaklar sıcaktı, titriyordu ve ıslaktı.
Düşüp yere doğru kaydı; sırtı üzerine uzandı. O
sırada sarhoş ayakta, ona doğru eğilmişti. Birkaç
kez öksürdü, kustu, sonra da koşarak uzaklaştı.
Ebû Fehd oğlağın sesini duydu:
“İşte yedi küp altın!”
Küçük bir güneş gibi parlayan çok sayıda
altın yere saçıldı; sonra altının sesi yavaş yavaş
yok olmaya başladı.
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Tanıtım:
SEBK-İ HİNDÎ VE TÜRK EDEBİYATINDA
HİNT TARZI
Ali Fuat BİLKAN-Şadi AYDIN 3F Yayınevi, 2007

Gülçiçek KORKUT

Göster düşüncemin levhasında
Bütün yeni mazmunların bakir yüzünü
Nusretî
16. yüzyılda Hint’te gelişen ve Fars dilli
şairlerin oluşturduğu, 17 ve 18. yüzyıllarda edebiyatımızda seyreden ve Sebk-i Hindî adı verilen
akım ve onun şairleri hakkında, cereyanın bir
zamanlar kendini hissettirdiği ülkelerde birçok
makale ve kitap yazılmıştır. Bizde ise özellikle
kitap söz konusu olduğunda nispeten az sayıda
kaynak mevcuttur. Bu tarzın karakteri ve tesir
alanları hakkında yazılanlar benzer olmakla
birlikte, menşei, kurucusu, hâkim zamanı ve
teşekkül sebepleri hakkında muhtelif fikirler hâlâ
tartışılmaktadır.
En genel tarifi ve İran şairi Şevket-i Buharî’nin söyleyişiyle, “bir hasırın telleri gibi
örülmüş ve iç içe geçmiş, derin ve girift olan”
anlamın ve şiirsel tahayyülün öne çıktığı bu cereyan –umumiyetle- “Sebk-i Hindî” adıyla anılsa
da bu adlandırmada temel kıstas, üslûbu yaratan
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şairlerin uyruğu değil, şiirlerini yarattıkları ortam
olmuştur. Bir bakıma burada, “mahrec”in değil,
“medhal”in tercihi söz konusudur. Bahsettiğimiz
bu “umumî” görüşün dışında çeşitli kıstaslar
kabul eden araştırmacılar, muhtelif dayanaklarla
bu üslûbu “Sebk-i Isfahanî”, “Sebk-i Herat”,
“Sebk-i Azerbaycanî” hatta “Sebk-i Türkî” gibi
adlarla da anmışlardır. Kaldı ki bu tarz sadece
Hindistan’da değil, İran, Afganistan, Tacikistan
ve Osmanlı topraklarının yer aldığı geniş bir
coğrafyada etkili olmuştur. Bu konuyu ele alan
Halil Toker, hangi adla anılırsa anılsın, bu
cereyanın tek bir bölgenin ve tek bir toplumun
ifade tarzı değil, belirli zaman dilimlerinde İran,
Türk ve Hint kültürlerinin etkisiyle çıkmış ortak
bir zevkin ürünü olduğuna dikkat çekmiştir.1
Sebk-i Hindî şiirinin temel özelliği olan
anlamda kapalılık, az sözle çok şeyin anlatılması,
soyut, manevi hâlleri ifade eden kavramların
kullanımı hakkında bu akımdan bahseden her
makale ve kitap, çeşitli örnekler sunagelmiştir.
Şener Demirel, şiirde anlam üzerinden gerçekleştirilen bu tasarrufu “alışılmamış bağdaştırma”
olarak tanımlamıştır.2 Bazı araştırmacıların da
“gerçekçiliğin gelişmiş şekli” şekli olarak kabul
ettiği bu anlayışı Kamer Aryân, aşk ve âşıklık
âlemi hakkında realiteye dayalı tecrübelerin şiirde anlaşılmaktan uzak mübalağa ve hayallerle
söylenmesinden ibaret bir yaklaşım olarak
tanımlar.3
Bu yazımızda amacımız Sebk-i Hindî mektebinin karakterini, İranlı ve Hint edebiyat araştırmacılarının gözüyle keşfetmeye ve Türk
edebiyatındaki izlerini yeniden irdelemeye çalışan bir kitabı tanıtmaktır: Dr. Ali Fuat Bilkan ve
Dr. Şadi Aydın’ın hazırladığı Sebk-i Hindî ve
Türk Edebiyatında Hint Tarzı adlı bu kitap, bu
konuda ayrıntılı ve özgün çalışma bulamamaktan
1

Halil Toker, “Sebk-i Hindî (Hind Üslûbu)” İlmî
Araştırmalar 2, İstanbul: 1996. s. 141-150
2
Şener Demirel, “17. Yüzyıl Sebk-i Hindî Şairlerinden
Nâilî ve Fehîm’in Şiirlerinde Somutlaştırma veya Alışılmamış Bağdaştırmalar”, Sözde ve Anlamda Farklılaşma:
Sebk - i Hindi, 29 Nisan 2005 Bildiriler (Eski Türk
Edebiyatı Çalışmaları 1) İstanbul : Turkuaz Yay, 2006.
3
Kamer Aryan, “Fars Şiiri’nin Seyri İçinde Hindî Adıyla
Meşhur Üslûbun Ortaya Çıkışı Ve Özellikleri” Çev: İsrafil
Babacan, Sözde ve Anlamda Farklılaşma: Sebk - i Hindi,
s. 83- 98
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yakınan araştırmacılarımızın dikkate değer bulacakları bir eserdir.
Bilkan ve Aydın, çalışmalarını hazırlarken
kitabın önsözünde belirttikleri gibi Hindistan’da,
İran’da ve Amerika’da yıllarca yaptıkları araştırmalardan topladıkları zengin malzemeden yararlanmışlardır. Giriş bölümünde Sebk-i Hindî hakkında geniş bilgi verilerek bu tarzın teorik
çerçevede tanınması sağlanmıştır. Üslûbun vatanının neresi olduğu ve isminin ne olması
gerektiği hakkındaki tartışmalardan bahsedilmiştir.
Sebk-i Hindî’nin Hindistan’la irtibatının
araştırıldığı bu bölümde İranlı şairlerin neden
Hindistan’a gittiği münazara konusu edilmiş ve
muhtelif araştırmacıların tanıklığında şu sorulara
cevap aranmıştır:
1. Sebk-i Hindî şiirinin teşekkül muhiti
Hindistan mıdır? Hindistan’a hiç gitmeyen,
Hintli şairleri de taklit etmeyen Baba Figânî,
Lisânî-i Şirâzî, Şeyhî Âzerî gibi şairler bu
üslûbun kurucuları sayılabilir mi?
2. İranlı şairlerin Hindistan’a azmedip bu
mektebin şiirlerini o topraklarda terennümleri
umumiyetle iddia edildiği gibi Hindistan’daki
Babür hükümdarlarının sanat duyarlılığı ve
şairlere karşı takındıkları âlicenap tavra karşı,
İran’daki Safevî sultanlarının şiire ve şaire
ilgisizliğine, hatta bazen yasaklamalara varan
anlayışsızlığına bağlamak ne kadar doğrudur?
Bu tartışma konularından sonra üslûbun
şiire yansıyan özellikleri örneklerle ele alınırken
şairlerin orijinal manalar ve mazmunlar bulma
hususunda zaman zaman hududu aşarak muamma gibi kapalı ve ifadelere tenezzülle, fesahati
ihmal ettikleri kaydedilmiştir. Hatta “bilhassa
Hintli şairler, bu üslûbu gereksiz ve külfetli
ifadelerle içinden çıkılmaz mana ve hayallere
boğmuşlardır.” Bu tespit, yine devamında bahsedilen, 18. yüzyıl itibariyle İranlı şairlerin Sebkî
Hindî’den dönmelerini (bâzgeşt), hatta bu
hareketin mensuplarının şiir anlayışının eleştirilmesinin ve küçümsenmesinin sebebini açıklamaktadır.
Bölümde takiben, Sebk-i Hindî tesirinin
Türk edebiyatına 17. yüzyılda duhûlüyle beraber

şiirimize getirdikleri özetlenmiştir. Buna göre bu
tarz, şairlerimizin “ince ve yeni manalar bulma
konuşunda çaba sarf etmelerini sağlamış ve edebiyatımıza konu, hayal, dil ve ifade zenginliği
getirmiştir.”
Görüldüğü üzere giriş bölümü, kitabın topyekûn muhtevasını muhtasar biçimde ele alan,
konuya girmenin ötesinde, onu kavratma işlevini
de yerine getirmiş telif bölümdür.
I. BÖLÜM: İRAN’DAN BAKIŞ
Bu bölümde Sebk-i Hindî’nin en ünlü
şairlerinden sayılan Sâib’in ele alındığı iki
Farsça makale tercüme edilerek bu tarzı
olumsuzlayan ve onu bir zaaf olarak sunan
yaklaşımlar örneklenmiştir.
Abdulvehhâb Nûrânî-i Visâl’in yazdığı
Sebk-i Hindî Kavramı adlı makalede Hint
üslûbunun temelleri, kendinden önceki mektepler, İranlı şairlerin Hindistan’a gitme sebepleri, bu şiir tarzının tekâmülünde Hint muhitinin,
felsefesinin ve inançlarının tesiri ayrıntılı şekilde
işlenmiştir. Yazar bütün bu bunları, makalesinin
başında koyduğu isimlendirme tartışmasını
sonuca bağlamak amacıyla vermiş ve neticede
üslûbun adının Sebk-i Hindî olmasının isabetli
olduğu kanısına varmıştır. Zira “eğer İranlı
şairler Hint sarayına gitmemiş, Hint felsefesi ve
Sanskrit edebiyatından hisse almamış olsalardı,
Hint üslûbu da olmazdı.”
Diğer makale Emir Firuzkûhî’nin Sâib
Külliyatı’na yazdığı Önsöz ’dür. Yazar Sebk-i
Hindî adındaki üslûbun bu şekilde isimlendirilmesinin “galat-ı meşhur”, doğru olanın
Sebk-i İsfahanî olduğundan bahisle bu görüşünün gerekçelerini sunmuştur. Ona göre “dilde
gerçekleşen her türlü edebî değişiklik ve
çeşitlilik o halka ve toprağa aittir.” Bu tarzda şiir
söyleyenler gerçekte Sebk-i İsfahanî’nin öncüleri
ve bayraktarları idiler ve Hindistan’a hiç gitmemişlerdi. “Dönemin ekser edipleri ya İsfahan
doğumludur ya da onun kucağında terbiye
görmüşlerdir.”
Emir Firuzkûzî, Sebk-i İsfahanî adıyla ele
aldığı üslûbun ifade tarzının araştırırken bu yeni
şiir üslûbunun ortaya çıkışını bir sapma olarak
alır ve bu sapmanın sebep ve neticelerini değer63
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lendirir. Dönemin Safevî sultanlarının şiir ve
şairlerle olan ilişkileri konusunda tartışarak sultanlardan yana tavır alır. Şairlerin Hindistan’a
hicret sebeplerini kanıtlarla ortaya koymaya
çalışır. Ona göre “İran sultanlarının gerçekten de
şairlere teveccüh göstermedikleri ve şairlerin de
çaresiz kalarak vatanlarından” ayrılmaları söz
konusu değildir. Hatta öyle beyitlere rastlanır ki
“şairlerin Hind’de kalmalarının rızalarının dışında olduğu, arzu ve iştiyaklarının İran’a dönmek
olduğu” anlaşılmaktadır.
II. BÖLÜM: HİNDİSTAN’DAN SEBKİ HİNDÎ’YE BAKIŞ
Bu bölümü Şemsürrahman Farukî’nin
Şehirdeki Yabancı: Sebk-i Hindî’nin Poetikası
adlı geniş makalesinin konuyla ilgili önemli
kısımları oluşturur. Makale bugüne kadar İran
kaynakları ışığında ele alınan Sebk-i Hindî
konusunu, akımın geliştiği ve büyük temsilcilerini yetiştirdiği Hindistan’daki akademik çevrenin bakışıyla ele almaktadır. Burada da Hint
tarzının temel ifade özellikleri ve edebî sanatlarından söz edilmekle birlikte, Hindistan bakış
açısıyla değerlendirilmesi ve bu coğrafyadaki dil,
din, kültür, siyaset ve hayat tarzıyla münasebeti
ortaya konmuştur.
Şemsürrahman Farukî birinci bölümde
bahsi geçen İranlı araştırmacıların Sebk-i Hindî’yi olumsuzlayıcı tavrının aksine konuya daha
mutedil ve önyargısız yaklaşmış, eleştirilen
birçok yönünü Sebk-i Hindî’nin temel pozisyonlarını yansıtan şiirlerden verdiği örneklerle
müdafaa etmiştir. Firuzkûhî’nin Sebk-i Hindî –
kendi deyimiyle Sebk-i İsfahanî- nin teşekkülü
ve tekâmülünün Hindistan’dan bağımsız olduğu
iddiasını kabul etmez. Ona göre bu tarzın
oluşması tek bir kişiye, tek bir millete mal
edilemez; bir dönemin sonucu olarak belirir.
“Kişiler ve medeniyetler arasındaki etkileşim,
değişimin temel âmilidir.”
Sebk-i Hindî’nin İran’da düşüşe geçme,
nihayet son bulma sebeplerini tartışan Şemsürrahman Farukî’ye göre “bu tarzı terk etmekle
İran şiiri kendisine üç yüz yıl boyunca yaratıcı
bir enerji bahşetmiş olan bir kaynağı artık
kaybetmiştir.”
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III. BÖLÜM: TÜRK EDEBİYATINDA
SEBK-İ HİNDİ
Bu bölümde Türkçe Kaynaklara Göre
Sebk-i Hindî’nin Karakteristik Özellikleri ana
başlığı ile orijinal manalar, hayal derinliği,
tasavvuf ve ıstırap teması, edebi sanatlar
konuları da alt başlıklar halinde işlenmiştir.
Yazarlarımıza göre “Türk şairlerini doğrudan doğruya Sebk-i Hindî şairleri olarak vasıflandırmak doğru değildir. Ancak Nâbî, Nef’î,
Nâ’ilî gibi Şeyh Gâlib de Sebk-i Hindî’nin çeşitli
özelliklerinden yararlanmış”tır. Bunların örnekleri Nef’î ve “Ben” Dili, Nâilî-i Kadîm ve Mana
Şiiri, Nâbî ve Hikmetli Şiir başlıklarının altında
verilmeye çalışılmıştır. Şeyh Gâlib: Aşkın Bidâyeti ve Sebk-i Hindî’nin Nihayeti başlığında Şeyh
Gâlib’in Hint üslûbu mecrasında macerası konu
edilmiş ve Türk edebiyatında bu üslûbun ve
divan şiirinin nihayetlendiği vurgulanmıştır.
Sonuca Doğru başlığı altındaki bölümde
Sebk-i Hindî’nin Oluşumunda Dinî, Siyâsî ve
Kültürel Etkiler bu başlıkla bir kez daha
toparlanmış ve muhtasar biçimde verilmiştir.
Hafız M. Hulûsî’nin ve Ali Nihad
Tarlan’ın Sâib’ten tercüme ettiği şiirlerin yer
aldığı Ekler bölümü Sebk-i Hindi Şiirinden
Seçmeler adıyla kitaba eklenmiştir.
Kitabın son kısmı Sebk-i Hindî hakkında
İngilizce, Farsça, Urduca, Türkçe, İtalyanca ve
Rusça yazılmış geniş bibliyografyaya ayrılmıştır.
Sonuç olarak Dr. Ali Fuat Bilkan ve Dr.
Şadi Aydın’ın yazdığı Sebk-i Hindî ve Türk
Edebiyatında Hint Tarzı adlı kitap, ülkemizde bu
konuda yazılmış ciddi ve kapsamlı eserlerin
bulunmadığından yakınanları teskin edecek en
önemli kaynaklardan biri olmuştur. Eserin büyük
kısmının İran ve Hint kaynakları sayılan makalelere dayalı olması, konuya bakan pencerelerden
görülen farklı manzaraların keşfedilmesini sağlamaktadır. Hint düşüncesi ile İran estetiğinin
izdivacından doğan bu üslûbun etkisindeki Türk
ve İranlı şairleri hakkında karşılaştırmalı incelemelerin de yapılması gerekliliğini vurgulamayı
bu yazının borcu addediyorum.
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Yurt bilip mesken tutar
Mecnun’un yanan kalbi
Vuslata şevkle atar…

Şiirler:
İbrahim TÜRKHAN
KURŞUN RENKLİ AŞK

III

Ben bir aşık;
bilmesem de sevmeyi,
bilmesem de yarime gül dermeyi.
Bir şey attı yar dediğim gönlüme
Kastı mı var bilemedim, ömrüme.
Kurşun renkli aşk
Nerden çıktı bu genç yaşta önüme!...
Ben bir aşık;
bilmesem de hasreti,
bilmesem de ayrılığı gurbeti
Bir şey verdi yar dediğim gizlice
Çekip gitti sonrasında sessizce
Kurşun renkli aşk
Nerden çıktı bu genç yaşta sinsice!...
Ben bir aşık;
bilmesem de sezmeyi,
bilmesem de Mecnun gibi
gezmeyi
Bir şey sürdü yar dediğim ağzıma
Bal mı yoksa zehir miydi, bahtıma
Kurşun renkli aşk
Nerden çıktı bu genç yaşta karşıma!..
03 Eylül 1998, Bişkek
FİRAK VE VUSLAT TERENNÜMLERİ
I
Denizde beyaz gemi
Yüzüyor sanki beri
Öksüz bir çocuk bekler
Gözünün sönmüş feri
.. ve sonra
Gemiler limanlarla
Olurlar sarmaş dolaş
Çocuğun gönlündeki
Dert biter yavaş yavaş…
II
Yakıcı çölde sessiz
Mecalsiz Mecnun yürür
Ümitsiz aşkın hüznü
An be an arşı bürür
.. ve sonra
Leylalar vahaları

Dağlarda sis ve duman
Yok eder, gece ayı
Gökyüzü ufka hasret
Firaktır ancak payı
.. ve sonra
Ceylanlar yamaçlarda
Yol bulup nehre iner
Atarken şafak sessiz
Semanın hüznü diner
16 Ağustos 2008
İKİNDİ DÜŞÜNCELERİ
Mevsim bahar, bir ikindi
Güneş artık ısıtamaz
Gurubu yol edip indi
Gönle vera yağmurları
Yağıyorken niye dindi!?
Gökte bulut, bir ikindi
Sanki rüzgârlara teslim
Boyun eğip yere indi
Okyanuslar geçit vermez
Ruhum hasretle gerildi…
Hava serin, bir ikindi
Tomurcuğa veda edip
Şebnemler hep yere indi
Hasret türküleri dilde
Mızrabıma hüznü sindi
Dağlar sisli, bir ikindi
Çamların sessiz gölgesi
Uzayarak yere indi
Cennetleri hayal edip
Aşkım bir Burağa bindi…
Irmak deli, bir ikindi
İsyan edip yatağına
Vadilerden nehre indi
Zaman, taviz vermez akar
Yağmur yağar; kırk ikindi…
29. 04. 2008, Nazilli
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SİDDHARTHA / HERMANN HESSE
VARLIĞA YENİDEN DÖNÜŞ
Esra AKBUDAK∗
Kitabın baş kahramanı Siddhartha, esasında Budizm’in kurucusu olan Buddha’yı temsil
etmektedir. Yaşadığı dönem tam olarak bilinmemekle beraber M.Ö. 560-480 yılları arasında
yaşamış olma ihtimali yüksektir. Kitapta
Buddha’nın hayatı Siddhartha Gotama üzerinden
anlatılmaktadır.
Brahman’ın oğlu Siddhartha, tıpkı Buddha
gibi bir prensti. Kendisi de en az babası kadar
saygın bir din adamıydı. Küçük yaştan itibaren
bilgelerin söyleşilerine katılıp sahip olduğu
inancın gereği olan meditasyon alıştırmaları
yapmaktaydı. Omm çekmeye de başlamıştı.
Meditasyonla, var oluşun bilincine varmak,
aydınlanmayla birlikte varlığın merkezine
ulaşmak, düşüncelerden soyutlanarak varlığı
hissetmek amacı güdülmekteydi. Bu amaca
binaen omm çekilmeye başlanırdı. Brahman’ın
özel ismi aum olup din adamlarını yahut varılacak en yüksek ruhu temsil etmekteydi. Zikirlerde
aum, omm diyerek söylenir, bu şekilde insanların nefsi arzularından temizlendiğine inanılırdı.
Siddhartha’nın daha küçük yaşlarda
geleceği parlak, sıradanlıktan uzak bir Brahman
olacağı düşünülmekteydi. Herkes tarafından çok
sevilmesine rağmen arzuladığı iç huzura bir türlü
ulaşamıyordu. Hiçbir şey içerisindeki huzursuzluğu gidermeye yetmiyordu. Ne ailesinin ona
bağlılığı, ne en yakın dostu Govinda’nın sevgisi,
ne insanların ona saygısı, ne de inançları gereği
davranması, kutsal suyla yıkanması mesela, onu
tatmin edebiliyordu. Öğrenmesi gereken her şeyi
öğrendiği inancında olmasına karşın ruhundaki
açlık bitmek tükenmek bilmiyordu.
Siddhartha’nın huzursuzluklarının artması,
bu huzursuzlukların sebebini anlamak için onu
her şeyi sorgulamaya itmişti. Bunalımlarını
sorgulayabilecek kadar cesur bir yapıya sahipti
Siddhartha. Kendi öz varlığını sorgulamaktan
başlayarak arayış yoluna girmişti: “Varsa bir
benliği, bu öz neredeydi? Et, kemik, düşünce
yahut bilinç olamazdı. Atman’a (öz varlığa)
yaklaşmakla kastedilen neydi? Atman’a yaklaşmanın bir yolu var mıydı? Kutsal suyla
yıkanma günahlardan arınma hususunda ne
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kadar etkiliydi?...” Bu soruları, babası dahil
hiçbir bilge yanıtlayamıyordu. İnsan kendi içinde
bilmeliydi oysa öz varlığını. Bu öz varlık dışında
her şey bir yanılgıdan mı ibaretti yoksa?... İşte
bu düşüncelerdi Siddhartha’nın kafasını kurcalayan, ruhuna acı çektiren, iç huzurunu engelleyen…
Siddhartha, beynini işgal eden bu sorulara
yanıt bulma arzusundaydı. Bunun için her yolu
denemeye hazırdı. Tek isteği gerçek bilginin
hakikatine ulaşmaktı. Bu amaçla evini, ailesini,
yaşadığı yeri, geride bırakıp samanalara (çilecilere) katılarak ormanlara çekilmişti. Çileciler,
dünyayı ve insanların isteklerini küçümserler,
çile çekerek, dilenerek yaşamlarını sürdürürlerdi.
Siddhartha’ya göre, sıradan insanların
değer verdiği dünyevi arzular, kavramlar, olaylar
bir yalandan ibaret olup duygu yanılsamalarından başka bir şey değildi. Her şey bir gün
sona erecekti. Yaşam ise acılarla doluydu.
Kavramlardan ibaret olan düşünceleri gerçeklik
saymak, kişinin kendini anlama yolunda düştüğü
en büyük yanılgıydı. Ancak gerçekliği olduğu
gibi kabullenebilmeyi öğrendiğinde huzur bulabileceği inancıyla, kendini tüm dünyeviliklerden
ve benliğinden soyutlama yoluna gitmişti. Artık
tek amacı vardı; her türlü tutkudan, zevkten,
üzüntüden, kısacası dünyevi duyguların tamamından, uzaklaşıp benliğini öldürmek, yüreğini
arındırmaktı. Benlik bütünüyle ele geçirildi mi,
dünyevi tutkulardan arınacak ve hakikatin bilgisine ulaşacaktı. Siddhartha, bu gibi düşüncelerle
gezgin bir dilenci olarak yaşamını sürdürdüğü ilk
dönemlerde Buddha (Gotama) ile tanışmıştı.
Birçok insan Buddha’nın öğretilerini benimseyip
öğrencisi olmuştu. Gotama, öğrencilerine acılarından arınmanın yolunu öğretmekteydi. Yaşamın zorluklarından ve acı içerisinde kıvranan bir
dünyadan bahsetmekteydi. Ancak bu öğretiler de
Siddhartha’yı tatmin etmeye yetmemekteydi.
Zaten bildiği şeyleri tekrar etmek onun için bir
anlam ifade etmiyordu. Sorularına cevap
olabilecek yeni bir şey değildi karşılaştığı hiçbir
bilgi. Gerçek yaşanırdı çünkü öğrenilmezdi.
Govinda, Buddha’nın öğretilerini kendi
ağzından dinlemek istediğini Siddhartha’ya
söyler sonunda. Siddhartha pek istekli değildi bu
işe. Ne samanalarla kalmak istiyordu ne de
Buddha’nın öğretilerini dinleme isteğindeydi.
Öğretilere, bilgilere inancı kalmamıştı. Bilgelik
öğretilemezdi artık ona göre. Yine de
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Govinda’nın isteğini kabul ederek Samanalardan
ayrılma kararı almakta gecikmedi.
Govinda, Buddha ile karşılaşır karşılaşmaz
ona katılmış; ancak Siddhartha, Buddha’ya
katılma taraftarı olmadığı için Bodhi ağacının
altında Buddha ile aralarında uzun bir sohbet
geçmişti. Buddha ona Budizm’in yapısını, içeriğini, öğretilerini, felsefi derinliklerini anlatmış,
uzun bir meditasyon denemesinden sonra Siddhartha aradığını tam olarak bulamamıştı. Dostu
Govinda ile yollarını ayırarak Buddha öğretisinden de uzaklaşma kararına varmıştı sonunda.
Buddha’nın
öğretilerinde
aradığını
bulamamış olsa da Siddhartha, ondan etkilenmiştir. Buddha’nın benliğini yendiğine inanmış,
kendisi de benliğini yenmek için kendine söz
vermişti. Ve şöyle bir ifade kullanmıştı:
“Buddha, bende olan her şeyi benden aldı; ama
çok daha değerli bir şey verdi bana, Siddhartha’yı verdi, bana kendimi verdi.” Kendimizi
anlayan, açıklayıp yorumlayan yine kendimiz
olduğumuz için kendimizi bulmamız, bulunabilecek en değerli şey olsa gerek...
Siddhartha, Buddha’nın aydınlığına inansa
da öğretilerinin sadece kendisini aydınlatabileceği düşüncesindeydi. Arayış içerisinde olan her
insan, kendi yolunu yine kendisi bulabilirdi. Bir
insan için önem teşkil eden öğretiler, diğer
insanlar için aynı önemi taşımayabilirdi. Ölçünün insan olduğu yerde algılar da çeşitlenirdi.
Düşünceler içerisinde boğulan Siddhartha,
amacına ulaşmak için aracını değiştirme kararı
alır. Mutluluğa erişebilmek için tamamen tersi
bir hayat süreme yolunu dener. Bir kente yerleşir. Ticaretle uğraşmaya başlar. Daha önce hiç
yaşamadığı hazların peşine düşer. Kamala adında
bir kadınla tanışır ve ondan cinsel yaşamın
sırlarını öğrenir. (Kamala, Budizmde birtakım
psikolojik gerçekleri dile getiren sembolik bir
tanrı olarak düşünülebilir. Tanrı tektir ancak
farklı şekillerde isimlendirilebilir.) Bütün bunlara rağmen içindeki samana ruhu hiçbir zaman
sönmez. Bu yaşantı sonrasında hayatını ne kadar
değersizce ve anlamsızca geçirdiğini fark eder.
Bu yol da onu kusursuzluğa, huzura ve mutluluğa ulaştıramamıştır. Aksine, övündüğü üç
özelliğini yitirmesine sebep olmuştur: Düşünmek, beklemek, oruç tutmak…
Siddhartha’nın yaşadığı bunca şey,
içerisinde oluşan boşluğu dolduramayınca sahip
olduğu her şeyi tekrar ardında bırakır ve yeniden
arayış içerisine girer. Bu arayışı sırasında ırmak

kıyısında kayıkçılık yapan, Vasudeva ile ikinci
karşılaşması gerçekleşir. (Vasudeva, Budizm
inanışında ırmak tanrısı anlamına gelmektedir.)
O’nun yanına yerleşir ve yine onun kılavuzluğunda gerçek bilgiye ve aydınlanmaya kavuşma imkânı bulur.
Kayıkçıdan ırmağın en iyi öğretici olduğunu öğrenen Siddhartha, ırmağa bakınca kendi
yüzünü, öldürdüğü sandığı “ben”ini, babasını,
çok sevdiği arkadaşı Govinda’yı, kendisine ilk
defa aşkı tattıran Kamala’yı görür. Yaşamdaki
yok edilmezliği ve sonsuzluğu hisseder. Bu hissediş içine işler. İnsanların dünyevi isteklerini,
kaygılarını anlamaya başlar. Bu vesileyle bilgeliğin öğretilemeyeceğini, gerçeğin ancak yaşanarak, aydınlanma yolu ile öğrenilebileceğini, mutluluğun bir nesne değil, beceri olduğunu anlar.
Mutlak gerçeği arayışı sırasında pekçok
zorluklarla karşılaşan Siddhartha, çeşitli acılara
katlanıp birtakım zevkleri tadar ve böylece
olgunlaşır. Mountaine’in “İnsanda insanlığın her
hali vardır.” doktrinine uygun olarak insanlığın
her halini yaşamış olup bu gerçeği kabullenebilmiştir.
Gerçek bilgiyi ırmakta bularak aydınlanan
Siddhartha, hayatın da sürekli akıp giden bir
ırmak olduğunu, insanın kendini bu akışa bırakması gerektiğini söyler. Vardığı bu sonuç ise;
“Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz.” Söylemiyle
Felsefe dünyasında yer edinen Heraklitus’un her
şeyin akıp gittiği düşüncesini akıllara getirir.
Siddhartha’nın yaptığı çıkarımlar çeşitli
düşünürlerin düşünceleriyle paralellik gösterse
de genel akış itibariyle, Gazzâlî’nin hakikat
arayışı ile mukayese edilebilir. Gazzâlî gibi
mutlak bilgi arayışı içerisine giren Siddhartha,
bu arayışını sonuçlandırabilmek için her yolu
dener. Denediği bu yollardan bir kısmı
Gazzâlî’nin arayışı ile benzerlik gösterir. Kesişen
noktalar olduğu gibi ayrılan hususlar da olacaktır
elbet. Şimdi biz benzer noktalarına değinmeye
çalışalım…
Daha çocuk yaşlarda maneviyata ilgi
duyan Siddhartha, gençliğinde hakikat arayışı
için yollara düşer ve yine genç yaşta nirvanaya
ulaşır. Mutlak bilgiye ulaşarak, içerisindeki hoşnutsuzluğu giderebilmek amacıyla arayış içerisine girer ve her şeyi sorgulamaya başlar. Ona
göre iç huzursuzluğunu giderebilmek, mutlak
bilgiye ulaşmakla mümkündür. Ancak bu bilgi
öğrenilmez, öğretilmez. Sadece yaşayarak bilinebilir. Bilinince de aydınlanmaya ulaşılır.
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Gazzâlî de hakikate ulaşabilmek için bir
yöntem belirler ve bu yöntem üzerinden hakikatin bilgisine ulaşmaya çalışır. Bu süreç içerisinde büyük bir huzursuzluk hâkimiyetindedir ve
her şeyden şüphe duyarak her şeyi sorgulamaktadır. Gerçeğe ulaşmak için çeşitli yollara
başvurur. İçindeki huzursuzluğun giderilmesini,
hakikatin bilgisine ulaşmaya bağlar. Sonuç itibariyle Gazzâlî de gerçek bilgiye ulaşır. Hakikati
ise kalbe inen nur olarak değerlendirir. “Hakikat
aydınlanma yoluyla öğrenilir.” düşüncesi
Gazzâlî için de bir anlamda geçerlidir diyebiliriz.
Siddhartha varlıkların gerçekliğinden
şüphe duyarak var olan her şeyin bir kavramdan
yahut düşünceden ibaret olduğunu kanısına varır.
Gazzâlî de nesnelerin hakikatini kavrama
hususunda duyu organlarına güvenmemektedir.
Duyu organlarının yanılma oranının yüksekliğine
dikkat çekerek, gerçeğin bilgisine duyularla
varılmayacağı
sonucuna
ulaşır.
Ancak
Siddhartha şüpheleri sonunda hakikate ulaşırken,
Gazzâlî hakikate ulaşmak amacıyla şüphe duyma
yoluna baş vurur. İkisinin de tek isteği gerçek
bilginin hakikatine ulaşmaktır.
Siddharthaya göre hakikatin bilgisine
ulaşabilmenin yollarından biri de nefsi
hazlardan, dünyevi arzulardan sıyrılmaktı.
Dünyevi arzular birer yalandan ibaret olup,
duygu yanılsamalarından başka bir şey değildi.
Bu sebeple benlik arayışı içerisine girer.
Arayışları sonrasında gerçek bilgiye kavuşarak iç
huzuruna ermeyi başarır. Böylece nirvanaya da
ulaşmış olur. Gazzâlî’de de durum pek farklı
değildir. Delillerle ulaşamadığı hakikatin
bilgisine kalbine akıtılan nurla ulaşabileceği
inancındadır. Bu nur pek çok öğretinin
kaynağıdır. Bu nura ulaşmanın yolu ise fani
dünyadan yüz çevirip sonsuz dünyaya
yönelmektir. Bu amaç doğrultusunda tasavvufi
hayat
üzerinde
yoğunlaşarak
fenafillâh
makamına erişme yolundadır…
Siddhartha’daki nirvana, meditasyon ve
omm kavramlarına karşılık Gazzâlî de fenafillâh,
rabıta ve besmele kavramlarını gösterebiliriz.
Nirvana benlikten sıyrılmanın fevki, fenafillâh
ise Allah’a ulaşmanın yolu; meditasyon belirli
bir oturuşla transa geçme, rabıta edep oturuşuyla
gerçekliğin nurunu hissetme; omm meditasyon
anında nefsani isteklerden sıyrılmak için
söylenen bir tür zikir, besmele ise nefsi isteklere
uymamak için Allahın adıyla başlanarak yapılan
bir zikir çeşidi… Bu örnekleri uzatmak mümkün
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olsa da şimdilik bu kadarıyla yetinmekte fayda
var düşüncesindeyim.
Gazzâlî’ye göre hakikati bulmada en
büyük engel, taklitçi ve taassubane bağlılıktır.
Siddhartha’nın düşünceleri de aynı doğrultudadır. Ona göre öğretilere değer verirken,
onların baskısı altında kalmamak gerek. Başka
insanların gördüklerine ve inandıklarına sorgusuz sualsiz bağlılık, kendi gözlerimizi ve düşünsel yetilerimizi kullanılmaz hale getirebilir.
Gazzâlî, hakikat arayışı sonucunda kalbine
inen nurla hakikate ulaştığını söyler. Siddhartha
ise, ırmakta gördüğü yansımaların etkisiyle
gerçek bilgiyi bulur ve aydınlandığını söyler.
Sorgularla dolu süreçlerini böylece ikisi de
tamamlamış olur.
Hermann Hesse; 1877-1962 yılları arasında yaşayan Alman yazar Hesse, Almanya’da
yaşamış olup İsviçre’de yaşamını yitirir. I.
Dünya savaşı zamanında Alman militarizmini
protesto etmek için İsviçre’ye yerleşir. II. Dünya
savaşı sırasında ise Naziler ve antifaşistler
tarafından sert bir şekilde eleştirilir. Bu
eleştiriler, aile içi huzursuzluk, savaş esirlerinin
hazin durumu, ağır bir bunalım dönemi geçirmesine sebep olur. Bunun üzerine psikanaliz
tedavisi görmeye başlar. Yaşamının bu safhasında ruhbilime ilgisi artar ve iç dünyası
zenginleşmeye başlar. İnsan sevgisi, barışseverliği Siddhartha romanında belirgin bir şekilde
görülmektedir. Doğu edebiyatına ve mistisizme
düşkün olan yazar, bireysel bunalımlarına
çözümü Doğu felsefesinde arayarak o dönemlerde etkin olan Budizm’den yararlanmıştır.
Buddha’nın hayatı, Siddhartha Gotama üzerinden anlatılmıştır. Siddhartha Gotama,
Budizm’in kurucusu olan Buddha’nın asıl adıdır.
Başlıca Eserleri:
* 1904 - Peter Camenzind
* 1906 - Çarkların arasında
* 1910 – Gertrud
* 1914 – Rosshalde
* 1915 – Knulp
* 1919 – Demian
* 1920 - Doğuya yolculuk
* 1922 – Siddhartha
* 1927 - Bozkır Kurdu (Der Steppenwolf)
* 1930 - Narsis ve Goldmund (Narziss und
Goldmund)
* 1943 - Boncuk Oyunu (Das
Glasperlenspiel)
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Deneme:
IŞIKTAN İNANCA
Osman IŞIK∗
İnanmak ya da inanma gereği duymak,
içinde bulunduğun anı inanmaya, inandırmaya,
inandırma yolunda anlatmaya harcamak… Ve bu
uğurda hiçbir engel tanımamak ya da onu bir
engel olarak görmemek ve bir an dahi kararsız
kalmadan ilerlemek, tıpkı Mani gibi. Neye
inanırsa inansın inandığı gibi yaşayan, yaşadığı
için inanan, karanlıklar içindeki ışığı fark edip,
orayı ışıklarla nurlandıranların romanı Işık
Bahçeleri…1
Tarih boyunca her dönem içerisinde bir
kutlu gelip inandığını anlatıp inandırmaya çalışmıştır. Bunun için anlatmış, anlatmış ve anlatmış, bıkmadan usanmadan anlatmıştır. Hiçbir
kimse ittiba etmese de o üzerine aldığı görevin
bilinciyle çabalamıştır. Tarihi inançsal bir roman
olan Işık Bahçeleri’nde de baş karakter Mani
vazifedarlığını yapmıştır.
Dünden bugüne kutlu saydıklarının yoluna
baş koyanlar; dört bir yanda düşmanlık duygularının körüklendiği, dost gönüllerin bile vefasızlık
edip düşmanlarını sevindirdiği, varlığını kine
bağlamış ruhların diş gıcırdatıp hiddetle üzerlerine geldikleri durumlarda bile ne ümitsizlik ne
sarsıntı, ne öfke ne de düşmanca duygularla
onlara karşılık vermeyi düşünmemiş. Kötülükleri
hep iyilikle savmış; fena muameleleri hüsn-ü hal,
yumuşak beyan ve farklı ihsanlarla rehabilite
ederek, adeta bütün kırılmaları ve tahribatı
tamire çevirmiş ve yıkma düşüncelerine yapma
hamleleriyle mukabelede bulunmuştur.
3. yy.’da yaşayan Mani Manicilik dininin
kurucusudur. Kurduğu din İsa’nın, Buda’nın ve
Zerdüşt’ün düşüncelerinin kaynaştırılmasını
çağrıştırmaktadır. Mani eski çağın bütün
bilgeliğini, bütün insanlara seslenen evrensel ve
tek bir dinle birleştirme çabası içerisinde idi.
Mani’ye göre evrenin ve evrendeki bütün
varlıkların yapısı iyilik-kötülük (ışık ve karanlık)
karşıtlığıyla kurulmuştur. Önemli olan ışığı fark
etmektir. Mani gibi…
Mani, Mezopotamya’nın masum çocuğu…
İbadet edecek kadar hayatta kalmayı uman
insanların arasında tanımaya başladı dünyayı.
Günaha yer olmayan, kadının olmadığı ve kötü
olan her şeyden el-eteğin çekildiği ak giysililer
içinde yetişti. Dünyanın kötülüklerinden uzak,
hep iyi peşinde olan biri olarak Mani yetişti ve
∗
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yetiştirdi kendisini, ak giysililerin mütevazi
kütüphanesinde Sittay’ın gösterdiği, önerdiği
kitapları da okuyarak… Kendini hazırladı
geleceğe, üzerine alacağı vazifenin gereğine göre
bilmeden öğrenmek için. Buda’nın kutsal
kitabını, İsa’nın İncil’ini, Zerdüşt’ün Avesta’sını
okuyup yorumlamak, sonra onları birleştirmek
hiç bozmadan, tahribe uğratmadan, hepsini bir
arada tutarak, bütün insanları olduğu gibi kabul
etmek. Kaynaştırmak…
Mani, ak giysililer içinde yetişmiş
olmasına rağmen oraya ait olmadığını fark
ediyor ve hep gerçeği arıyor. İkinci ben olarak
nitelendirdiği ilahi varlığını keşfediyor. Bu
düşünsel arkadaşıyla gerçeğin peşine düşüyor.
Bulduğu kendi gerçeğini yayma düşüncesiyle
yolculuklar yapıyor, göç ediyor bütün haberciler
gibi. Mani’nin durumu diğer habercilerden farklı
değildir. O da diğerleri gibi horlanmış, eziyet
görmüş, göçe zorlanmış, bir şekilde düşüncesine
tepki gösteren de olmuş kabul eden de. O bir
yerde gereğinden fazla kalmamış.
Ne zaman gitmesi gerektiğini söylemişse
ikinci ben dediği arkadaşı, gitmiş gitmesi gereken yere.
Mani, hiçbir zaman getirdiği yeni dini
herkese kabul ettirmenin peşinde olmamış, dini
bütün inançlara açık olmuş. O kendisini sadece
anlatmakla yükümlü görmüş. O özgürlükçü yapısının gereği olarak bir devletin buyruğuna girmemiş. Savaşa kesinlikle karşı çıkmış, konuşarak
her şeyin çözüme kavuşabileceğini belirtmiştir.
Mani’de inanmak gerçeğe götürür. Gerçekse ancak sevgiyle elde edilir. Gerçek çok şey
isteyen sevgilidir, hiçbir ihaneti kabul etmez.
Bütün olağanüstü çabalar ona yöneliktir.
Yaşamın bütün anları ona aittir.
Mani’nin öğretisi şu felsefeye dayanıyordu: “şu dünya üzerinde daha hafif ol, bastırmadan yürü, sert hareketlerden kaçın, ne ağaçları
öldür ne çiçekleri! Toprağı işliyormuş gibi yap
ama onu yaralama, okşamakla yetin. Başkaları
avaz avaz bağırırken, sen dudaklarını kıpırdat
ama bağırma!..”
Mani’nin karakteristiğinde ışık bahçeleri
çağlara yazılmış bir romandır. Bütün inançlara
açık, başka inançları ötekileştirmeyen bir anlayıştır. Maninin getirdiği, dinden öte bilmektir.
İnanmak kesin bir tek inanışta yoktur. Kesin bir
bilgi olmadığına göre. Aslında her inanış bir
şüphe barındırır. Şüphelerimizdir bizi yeni bir
bilgiye götüren. Zaten inançsızlık diye bir şey de
yoktur. Her inançsızın içinde de bir ışık vardır
inanca gidecek. Önemli olan orayı Işık Bahçesi’ne çevirebilmektir. Gerçekler ancak ışık’ta ortaya
çıkar. Gerçek de zaten sevgili değil midir? Işık
da zaten bahçedeki umut fidesidir, inançla
inşirah edecek.
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Deneme:
ARAYIŞLA GELEN AYDINLIK
Emine AYCIL∗
Işık bahçeleri,1 sapkın inançlara ve inançsızlıklara başkaldırışın hikâyesidir. Hikâyenin
başkarakteri Mani’dir. O bir hoşgörü peygamberidir. O, gerçek ve tek varlığın sevgisine ulaşmanın kolay olmadığını hayatının ilk anından
itibaren yaşayarak öğrenecektir.
Mani bütün haberciler gibi sıkıntı çekmiş
belli bir olgunlaşma evresinden geçmiştir.
Çocukluğundan itibaren yanında kimse olmamıştır. Ne annesi ne de babası… Sadece inandığı
ya da daha sonradan hissetmeye başladığı “varlığa” bağlı kalacak, o “varlık” hayatının merkezi
olacaktır. Ayrılıklar, acılar, yalnızlıklar onu, o
varlığa götürecektir. Mani insanların gözündeki
konumunu düşünmeden aykırı davranışlarda
bulunacaktır. Bütün hayatını bu uğurda feda
edecektir.
Evet, her insanın içinde bir ihtiyaçtır
inanmak. Her şeyden üstün, her şeyden güçlü bir
varlığa dayanmak. Kimisi bunu en güçlü şekilde
hisseder, kimi ise kendini oyalayıp içinin bir
köşesinde saklar. Mani’nin babası da bu inancı
içinde saklayanlardandı, ta ki Ak giysililer denen
grubun temsilcisi onun hayatına girene kadar. O
zamana kadar inandığı geleneksel dini, insanların
kendi elleri ile yaptığı varlığa tapınmanın
saçmalığını görmüş ve o gruba katılmıştır. Bu
grupta da aşırılıklar ve sapkınlıklar vardır, ancak
Mani’nin babası her şeyi kabullenmiş inandığı
bu yolda çok sevdiği eşini feda etmiştir. Pattig,
Maniyi de çocukken annesinden alıp bu gruba
dâhil eder. Ancak çocuğuna babalık yapamaz.
İnançları uğruna babası tarafından feda
edilmiş bir çocuktur Mani. İşte insanlardan
soyutlanmış bu gurubun içinde en büyük
yalnızlıkları yaşar. Uyumlu gibi görünse de
içinde en büyük isyan sesleri yükselir.
Bu yalnızlık ta ki ikizim dediği kişiyle
karşılaştığı ana kadar sürer. O gün kendine olan
bütün güvenini kazanır ve inancını adlandırmaya
ve onu yayacağı günü beklemeye başlar. Bu
sürecin oluşmasında üstün yeteneği resim sanatı
da etkili olur.
O gün geldiğinde ise her zorluğu göğüslemeye hazırdır. Zaten Ak giysililerin arasında
kaldığı dönemde yaşadığı tecrübeler de bu
olgunluğa erişmesini sağlar.
∗
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Ak giysililer den ayrıldıktan sonra ilk
müridi, babası olur. Evladına veremediği sevgiyi
böyle telafi edeceğini düşünür. Daha sonra da
onun söyleyeceği her şeyi kabullenir ve en iyi
müridi olur. Diğer müridi ise Ak giysililerin
isyankâr üyesi Malkos’tur. Bu davada sonuna
kadar Mani’nin yanında olur. Mani’nin hayatında önemli bir yeri olan diğer bir kişi de
Denag’dır. Önemli ancak hayıtında tam olarak
da nasıl bir yere sahip olduğunu kimsenin bilmediği ve yadırgadığı bu kadındır.
Mani insanların içlerinde birbirine karışmış
olan ışık ve karanlığı ayırt etmede onlara rehberlik eder. İnandığı fikirleri yaymak uğruna birçok ülkeye gider. Birçok insanla muhatap olur.
Bunlar arasında devrin en şöhret sahibi kralı
Sasani Kralı Şapur ile görüşür. Vefa, dostluk gibi
güzelliklerin yanında ihaneti, menfaati görür.
Ama o kararlıdır. İnsanların hepsine doğru olanı
öğretecek ve gerekirse arkasından hiç iz bırakmadan ölmeyi göze alacaktır ve bunu da başarır.
Mani’nin söylediklerine insanlar itimat eder.
İnsanların yolunu aydınlatmada başarılı
olur. Ona göre insanı, Çakya-Muni’nin ve Zerdüşt’ün kelamını aydınlatan aynı ışık aydınlatır.
Bütün inançların ve habercilerin getirdiklerinin
özünde hep aynı ışık vardır. O bütün inançlara
saygı duymuş, inandıkları düşüncelerden onları
vazgeçirmeye çalışmamıştır. Hatta putperestleri
bile. Çünkü onlar en azından bir şeye inanıyordu
ve onları şu şekilde tarif ediyordu:
“Kaftanının eteğini öpersen bir kral bunu
kıskanır mı? Sanırsın. Güneş, yüce Tanrı’nın
kaftanındaki bir puldur sadece, ama insanlar bu
pırıl pırıl pul sayesinde onun ışığını doya doya
seyrederler.’’
Mani sadece insanlara karşı hoşgörülü
değildi. Aynı zamanda doğaya karşı da sonsuz
bir hoşgörü ve hassasiyet içindeydi. Şu sözleri
bunun göstergesidir.
“Şu dünyada daha hafif ol, ayağını vurmadan yürü, sert hareketlerden kaçın, ağaçları da,
çiçekleri de öldürme. Toprağı işler gibi yap ama
incitme onu, okşa sadece. Ve ötekiler avaz avaz
bağırırken dudaklarını oynat, sakın bağırma.”
Mani karakterini, hoşgörünün temsilcisi
saydığımız Mevlana’ya benzetebiliriz. O da din,
dil, ırk vb. ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa
kucak açmıştır. Hassasiyetlerini bütün canlılar
üzerinde göstermiştir. Buna karşılık insanlar da
onlara kucak açmıştır.
Mani inançları uğruna yaşanması gereken
bir yaşam örneği sergilemiştir. Belki her insanın
yapması gerektiği gibi kimsenin hayatına, özgürlüklerine müdahale etmeden inancını yaşayıp
doğru bildiğini de insanlara yaşatmaktı amacı.
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Deneme:
KARANLIK VE AYDINLIĞIN
DİYALEKTİĞİ
Seda ÇALIŞIR∗
Dinler neden vardır? İnsan neden inanır?
Bu sorular yüzyıllardır filozoflarca sorulan sorulardır. İnsan belki de bu dünyaya sırf inanmak
için gelmiştir. Ne olursa olsun bir şeylere inanmak, her türlü ihtiyacın ötesindedir. Peki, yeryüzündeki insan sayısı kadar Tanrı’ya giden yol
vardır diyebilir miyiz? Tüm insanlar bu değişik
yollardan aynı Tanrı’ya mı ulaşırlar? En son ve
en can alıcı soru: Dinlerde evrensel değerlerden
söz edilebilir mi?
Dinler yüzyıllardır evrensellik iddialarıyla giriyorlar tarih sahnesine. Her mü’min
kendi dininin en doğru, evrensel din olduğuna
inanıyor. İşte Mani de yine bir çeşit evrensel din
olduğu iddiasını taşıyan Hıristiyanlıktan iki
yüzyıl sonra başlar yolculuğuna. Her insanın
içinde Tanrısal bir güç vardır. Kimi insanlarda
daha barizdir, ortaya çıkar o güç. Mani hayatının
ilk on iki yılını “Ak Giysililer” adlı tarikatın
içerinde geçirdikten sonra keşfetti içindeki
Tanrısal gücü. Belki de içinde bulunduğu tarikat,
bu tarikatın saçma kuralları öğretti ona içindeki
sesi dinlemeyi.
Her yeni oluşumun arkasında bir dizi
isyan vardır. Mani de isyan etti Ak Giysililer’e
ve onların inadına belki de kendisine, hayatı
uğruna feda edebileceği değerler yarattı. Mani
içindeki sesi duyduktan ya da kendi tabiriyle
ikizim dediği Parakletos’la karşılaştıktan sonra
on iki yıl daha kaldı Ak Giysililer arasında.
Bundan sonra onun için öğretilerini tüm
insanlığa yaymaya çalıştığı zorlu bir süreç
başladı.
Mani, öğretisinde insanlar arasındaki
sınıflamalara, parçalanmalara ve savaşlara isyan
ediyordu bir bakıma. En çok da insanların
savaşlarında dini dedikleri değerleri kullanmaları
yaralıyordu Mani’yi. Her halkın yasa bildiği,
Tanrı’nın emri dediği adetleri vardır. Peki,
Tanrı’nın emri her halk için farklı mıdır? Gerçek
∗
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şu ki Tanrı’nın buyruğu hakkında, Tanrı
hakkında, adı, görüntüsü, vasıfları hakkında
hiçbir bilgimiz yok. “Tanrı’nın bir adı olsa bizim
kelimelerimizle yazılamaz, bizim ağzımızla
söylenemezdi” diyerek belirtiyor insanlara
kızgınlığını. Onun öğretisinin temelinde Tanrısal
aydınlık ve karanlık iki rakip olarak duruyordu.
Bu ikisinin mücadelesinde aydınlığın bir kısmı
karanlığın içinde tutsak kalmıştı. Herhangi bir
canı öldürmek hatta bir meyveyi dalından
koparmak bile Tanrısal maddeye zarar verip
aydınlığın tutsaklığını daha da uzatıyordu. O,
aydınlığın esaretine son vermek istiyordu. Bunun
için tüm insanların içlerindeki ışığı açığa
çıkarmaları gerekir. Bu da ancak insanların
birbirlerinin
kalplerinde
parlayan
ışığı
görmeleriyle mümkündür. O, tüm dinleri tüm
insanları kucaklıyor aslında. Önyargısız bir bakış
açısıyla hepsinin içlerinde parlayan ışığı görüyor
önce.
O kendisinin hem tüm dinlerden
olduğunu söylüyor hem de hiç birinden. Ve adeta
insanların bir dine, bir aşirete ait olma ihtiyacıyla
alay ediyor. İnsanların yüzyıllık kandırılmışlığını
yüzlerine vuruyor ve onlara diyor ki: ''Her
inançtaki her düşüncedeki ışıklı özü bulup
artıkları atmayı öğrenin. Benim yoluma girenler
ister Ahuda-Mazda'ya, ister Mitra'ya, ister İsa'ya,
ister Buda'ya yakarsın. Kuracağım mabetlere
herkes kendi dualarıyla gelsin...''
Mani düşünceleri uğruna ölüyor… Tarih
sahnesine çıkıp, söyleyeceklerini söyleyip Mani
gibi düşünceleri uğruna ölen pek çok kişi var
belki; ama Mani'nin hoşgörülü, kucaklamacı
yaklaşımı tüm insanlığı adeta tek bir ırkçasına
kucaklaması kendine özgüdür. Onun öğretisi tüm
insanlığı kardeş kabul eder, tüm dinlerin aslında
aynı şeyi anlatmaya çalıştıklarını vurgular.
Anlatılan gerçekler aynıdır belki; ama yöntemler
farklı olunca ortaya savaşlar, gerilimler çıkar.
Mani'nin
öğretisi
savaşların
ötesinde,
gerilimlerin ötesindedir. Ve en acısı onun
öğretisi insanlığın ötesinde kalmıştır...

III,

sedacalisir84@hotmail.com
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Deneme:
SIDDHARTHA
Nur Betül GEM∗
Brahmanın yakışıklı oğlu Siddhartha;
bilgelerin söyleşilerine katılan, dostu Govinda’yla söyleşi sanatını, varlığının derinliklerinde
Atman’ı duymayı talim eden, o yok edilemez
varlığı arayan genç.
Siddhartha bilmeye, öğrenmeye susamış,
babasının onunla gurur duyacağı, geleceğin
büyük bir bilgesi olacağı gözüyle baktığı bir
delikanlıydı. Neşeden, hazdan uzak yaşıyordu.
Düşünceler, ruh tedirginliği geliyordu. Annesinin, babasının, dostu Govinda’nın sevgisi ona
yetmiyordu, onu mutlu kılmıyordu. Aklı bu
kadarla yetinmek istemiyordu. Gönlündeki açlığı
susuzluğu gidermek istiyordu. İçinde bulunduğu
durumdan memnun değildi.
Babasını noksansız bir insan olarak görüyordu. Babasının bile kutsal suyla her gün arındığını görünce çelişki yaşıyordu. Böyle düşünceler
onu arayışa götürecekti. Samanaları, gezgin çilecileri görünce o da bir samana olmak istedi. Ama
babasının müsaade etmeyeceğini düşünmüyordu.
Babası izin vermeyince bu karara saygı duydu
ama hep olmak istiyordu. Dış dünyayla ilgisi
azalınca babası bu duruma çok üzüldü ve izin
verdi.
Artık Siddhartha’nın bir hedefi bulunuyordu; arınmış olmak, acılardan, sevinçlerden…
Samanalar arasına katıldı. Aç ve susuz kalarak
nefsini öldürdü. Ama bir samana olmakla
gerçeği bulamayacağını düşünüyordu. Çünkü en
yaşlı samana 60 yaşındaydı ve daha nirvanaya
ulaşamamıştı. Bu şekilde devam ederse kendini
aldatmaktan başka bir işe yaramayacaktı.
Böylece genç Siddhartha samanaların
yolunu terk etti. Çünkü kafasındaki sorulara
cevap bulamıyordu. Şimdiye kadar öğrendiği her
şeyin hiçbir şey bilmediği olduğu sonucuna
vardı. Samanalar arasında bir söylenti çıktı. Ulu
Gotama denen bir Buda’nın varlığı. Arkadaşı ile
Gotama’nın yanına gitme kararı aldılar. Ama bu
ulu kişide de aradığını bulamayınca arayış yolculuğuna devam edecekti. Çünkü kimse öğretiyle
kurtuluşa kavuşamaz. Genç Siddhartha’nın öğrenmek istediği “ben”di. Kurtulmak istediği
“ben”di. Ama hep kendinden kaçtı, böylece
kendiyle ilgili hiçbir şey bilmeyişinin nedeni
kendinden kaçmış olmasıydı.
Bundan böyle kendi kendine öğretmenlik
yapacak, kendinin öğrencisi olacaktı. Kendi gizi∗
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ni öğrenecekti. Böyle düşünmesi onun etrafına,
hayata daha iyi bakmasını sağladı.
Arayışına devam eden Sıddhartha ırmaktan
karşıya geçerken kayıkçıyla sohbet ediyor ve
sonra vedalaşıyor. Kayıkçı günün birinde yine
görüşeceklerini söylüyor. Tam şehre girerken
güzel bir kadın görüyor ve bu kadının yanına
gitmek istiyor. Ama kadın onu bu Samana
haliyle beğenmiyor, görüşmek için parasının çok
olması gerektiğini ve şık kıyafetli olmasını
söylüyor.
Siddhartha, Kamala’dan, güzel kadından
ona sevgi sanatını öğretmesini istiyor. Kamala
parasının olması gerektiğini söylüyor ve onu bir
tüccarın yanına gönderiyor. Tüccarın yanında
kalıp çok şey öğreniyor, zengin olup Kamala’nın
yanına gidiyor. Samanalıkta öldürdüğü duyguları
yeniden canlanıyor. Zenginliğin, güç ve kuvvetin, şehvetin tadına varıyor.
Dünya ve miskinlik Siddhartha’nın içine
sinmişti onu yorgun düşürmüştü buna rağmen
çok şey öğrenmişti hayattan.
Ticareti, kadınlarla gönül eğlendirmeyi
öğrenmişti, kendini başkalarından farklı ve üstün
görmekten vazgeçmemişti. Zenginlerin ruhundaki hastalık yavaş yavaş kavrıyordu onu.
Zaman geçtikçe yeni yaşamı da eskimişti. Sıddhartha’nın içinde ona yol gösteren ses de
susmuştu. Dünya, miskinlik onu avucunun içine
almıştı.
Gördüğü bir düş onu uyardı. Kamala
Buda’nın öğretisine katılacağını, bahçesini ona
vereceğini söylüyordu. Yaşamını boşa geçirmişti
ama sadece Kamala onun için değerliydi. İkisi de
bitimsiz bir oyun oynayıp duruyorlardı oyunun
adı “Samsara”ydı. Bu oyun yaşamak için gerekli
miydi? Hayır, gerekli değildi. Siddhartha oyunun
bittiğini anlamıştı.
Siddhartha: Govinda’dan, babasından,
samanalardan bir tüccar olmak için mi ayrılmıştı.
Böyle düşünürken evini, yaşadığı hayatını terk
etti. Kamala gitmesine şaşmadı. Böyle olacağını
biliyordu ve Kamala ondan hamileydi.
Siddhartha artık ölmek istiyordu, yaşadığı
hayattan bıkmıştı, bir zamanlar karşıya geçtiği
ırmağa geldi. Düşüncelere daldı. Tam ölmek
isterken geçmişten yükselen bir ses işitti: kutsal
“om” sözcüğünü ve ölmekten vazgeçti. Irmağa
baktı ve şunları düşündü:
Delikanlılık
çağında
düşünme
ve
meditasyonla ilgileniyordu. Brahman’ı arayıp
durdu. Atman’da ölümsüzlüğe taptı. Gençliğinde
çilekeş keşişlerin peşine takıldı, ormanlarda
yaşadı, aç kaldı, nefsini öldürdü. Buda’nın
öğretisiyle gözlerini açtı. Kamala’dan sevme
sanatını öğrendi. Kamaswami’den ticaret
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sanatını öğrendi, zengin oldu, nefsine keyif
yaşattı, yavaş yavaş büyük bir adamdan bir
çocuğa dönüştü. Atman’ı benliğinde bulması için
budala birine dönüşmesi gerekiyordu. Günah
işlemesi yeniden yaşaması için gerekliydi.
Siddhartha yıllardır “ben” i ile savaşıp
duruyordu. Buna rağmen bir sonuç alamamıştı.
Çünkü gözü kibirden başka bir şey görmüyordu.
Kendini herkesten bilgili, üstün görmüştü “ben”i
kibrin içine sinmişti. O da oruç tutarak “ben”ini
öldürdüğünü sanmıştı. İçindeki samananın,
rahibin ölmesi için dünyaya açılması gerekiyormuş, bunu anladı. Yeni yaşamını ırmağın kenarında kayıkçının yanında geçirmek istiyordu.
Yüreğindeki ses ona suyu sevmesini, ondan
ayrılmamasını söylüyordu. Kayıkçının yanında
kalıp ona çıraklık yapmak istiyordu. Kayıkçı
Vasudeva ırmağı dinlemesini, ırmağın her şeyi
bildiğini ve ona öğreteceğini söylüyor.
Bir grup keşiş ırmağın karşısına geçerlerken Buda’nın ölümcül hastalığa yakalandığını ve
onu ziyarete gittiklerini söylüyorlar. Bu ziyaretçiler arasında Kamala da vardı. Yanında oğlu da
vardı. Yani Sıddhartha’nın oğlu.
Oğlu babasının yaşamını beğenmiyordu.
Vasudeva Siddhartha’ya oğlunu şehre götürmesini söyledi. Ama Siddhartha oğlunu göndermedi, oğlunu korumak istiyordu. Kendi yaşadıkları
dünyevi zevkleri onun da yaşamasını istemiyordu. Ama oğlu bütün bunlara rağmen babasını
azarlıyordu ve ırmağı, babasının hayatını terk etti
şehre gitti. Çocuğu olan herkese özeniyordu, alay
ettiği insanları çok iyi anlıyordu şimdi. Irmağa
baktı babasının yüzünü ırmakta gördü. Bir zamanlar babası da onun için böyle üzülmüştü. Babasını şimdi anlıyordu. Irmağa iyice bakınca
babasının, kendinin, Kamala’nın hayatını gördü
bunların hepsi iç içe geçti ve bir ırmak olup aktı.
Irmaktan dinleme sanatını öğrenmişti, her şeyi
öğrendiğini düşünüyordu. Irmakta her şeyi
görüyordu, duyuyordu; hazlar, amaçlar birbirine
karışmıştı.
Yıllar sonra dostu Govindayla yine karşılaştı. İnsanın aradığı şeyden başka bir şeyi
gözünün görmediğini söyledi dostuna. Bir öğretiye bağlı olmadığını ama çok şeyin kendisine
öğretmenlik yaptığını da söyledi. Bilgeliğin anlatılamayacağını ancak yaşanacağını söyledi. Artık
Siddhartha her şeye değer veriyordu. Dostu onun
düşüncelerini şaşırtıcı bulsa da onda Gotama’yı
görüyordu. Hiç kimseyi bu güne kadar Gotama’ya benzetmemişti. Siddhartha bakınca onda
huzur buluyordu ve kutsallık saçılıyordu onda.
Siddhartha gülümsüyordu tıpkı Gotama gibi.

Kırgız şiiri:
DİŞ İLE DİŞ ETİ
Esengul İBRAYEV
Çeviren: İbrahim TÜRKHAN
Dişin günü geçiyordu, günlük işi yaparak
Mutluluğu her gün farklı farklı tadarak.
Cevizi bir sıkmaya un ufak etmektydi.
Buğday ile burçağı,
Sanki el değirmeni gibi öğütmekteydi.
- “Ya et yemeğini?”
- “Et mi?
Etin lafı mı olur?
Dişceğizim biliir,
Etin nasıl çiğneneceğini!”
Böyle dediler,
Dil, damak ve yanaklar.
Bu metihler,
Diş etini kızdırdı iliğine kadar.
- “Ey dil,
Sen şuna hep dikkat et;
Dişi diş yapan, bil ki et!
Bundan sonra dişe değil
Bana gösterin saygıyı.
Ben olmasam,
Ceviz bir yanda dursun,
Kıvamınca karıştıramaz kayganayı…”
İhtiyarlık mı oldu,
Yoksa kurtlar mı oydu,
Velhasıl, dişlerin bitti görevi.
Derdin tamamı,
Oldu diş etinin ödevi.
Kırayım derken bir ceviz
Üstünde kaldı kanlı iz!
Sonra, getirdiler bir tas dövmeyi
O, öncekinden de beter acıttı gövdeyi.
Dışını sıyırmaya başladı ekmeğin
Uğramaz oldu yanına,
Çorba türünden başka yemeğin.
Önce biraz kızardı
Sonra büzülüp ufaldı.
Artık koca ağızda,
Çaresiz- yalnız o kaldı.
Kemirip yassıltır güç bela
Hepsi bir yana
Bir çiğnem doğranmış et olsa da.
Temsilin gizli dersini almak gerektir;
Bazı Diş etleri için
“Eldeki altının kıymeti yok” sözü
Ne kadar da gerçektir!
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ESKİ ARAP PAGANİZMİ
Eyyüp TANRIVERDİ
eyyuptanriverdi@hotmail.com
Arap paganlığı tarihi, paradoksal bir
şekilde Arap yarımadasında paganlığı sona
erdiren İslam dininin şekillendirdiği kültür
ortamında yazıldı. İslam’dan sonra toplumun
değer yargıları yeni dinin normları ile yeni
baştan düzenlendi. Bu düzenleme içinde
paganlığa ait inanç ve uygulamalar esastan
tasfiye edildi. Paganlık, yeni toplumun değer
yargılarına göre toplumsal bir zafiyet konumuna
düştü. Diğer taraftan yeni dinin hareketliliği,
kültürel bir inşa alanı da açmıştı. Paganlık bu
inşa alanı içinde dahi davranış ve tutum olarak
entelektüel bir zafiyetten başka bir şey ifade
etmiyordu. Din menşeli bir hareketlilik ile
gelişen kültürel süreçte bilhassa filoloji, bilginin
derlenmesi alanını açmıştı. En önemlisi filoloji
bu alanın çerçevesine sınırsız denebilecek bir
genişlik sağlamıştı. Bilgi kapsamına giren
malzemeye yönelik tepkisel reaksiyonlar bu
sayede gelişmedi. İşte bu ortamda yeni dini yani
İslam’ı benimseyen ve temsil eden otoritenin
coğrafî, siyasî ve kültürel açıdan en güçlü
dönemlerinde Kufeli hadis bilgini, tarihçi ve soy
bilimci İbnu’l-Kelbî (ö.204/819 veya 206/821),1
Arap paganlığı hakkında Kitâbu’l-asnâm adıyla
bu gün yegane kabul edilen bir monografi
kaleme aldı.2 Hatta bu eser, XII.yüzyıla kadar bir
bilgi kaynağı olarak filoloji ekollerince kesintisiz
bir şekilde takip edildi.
Kuşkusuz Arap paganizmi, temel dinîtarihî meseleler ile ilgili olmak itibariyle çeşitli
yönleriyle İslam’ın dinî ve tarihî metinlerine
yansımıştır. İbnu’l-Kelbî ise konu hakkında
müstakil bir sözlü tarih derlemesi ortaya
koymuştur. Daha sonra ise el-Câhiz (ö.255/868)
Kitâbu’l-asnâm ve onu müteakiben Ebû Zeyd elBelhî (ö.340/951) er-Redd alâ ibâdeti’l-asnâm
1

İbnu’l-Kelbî hakkında bilgi için bkz. Brockelmann,
“Kelbî”, İA, VI, 549-550; Süleyman Tülücü, “Kelbî,
Hişâm b. Muhammed”, DİA, XXV, Ankara 2002, 204205.
2
Eser Ahmed Zeki Paşa tarafından 1914’te Kahire’de
yayınlandı. Bu neşrin metin kısmı Rosa KlinkeRosenberger tarafından Almanca çevirisiyle 1941’de
Leipzig’de yayınlandı. Eserin Türkçe çevirisi Putlar Kitabı
adıyla Beyza (Düşüngen) Bilgin tarafından yapıldı. Bu
çeviri, Arapça metin ile beraber 1969’da Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayını olarak neşredildi. Bu
çeviri, notlarla beraber 2003’te Pınar yayınlarınca yeniden
neşredildi. Bu yazı bu neşir esas alınarak oluşturulmuştur.
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adlı eserlerini Arap paganlığına hasrettiler. Bu
iki kitabın sadece adı bilinmektedir. Titiz bir
münekkit olan İbnu’l-Kelbî’nin eseri genel
olarak düzenli bir yaklaşımın eseridir. Hacmi
küçüktür. Bununla beraber eserde bazı
dağınıklıklar mevcuttur. Bu durum belki de sözlü
malzemenin tabiatından kaynaklanmaktadır.
Yine de bu durum, onun konu hakkında ortaya
koyduğu bütüncül çerçevenin mükemmelliğini
fark etmemize hiçbir şekilde engel oluşturmaz.
Arap kültüründe paganizmin iptidai
şekillerine dair algılar bir yönüyle kadim çağlar,
yani Hazreti Adem sonrası paganizmin en iptidaî
zuhuru, bir yönüyle de cahiliye çağı Arap
paganizmi ile ilgilidir. İbnu’l-Kelbî her iki cihete
yönelik izahlara yer vermiştir.
İbn Abbâs’a dayandırılan bir ifadeye göre
Hazreti Adem öldükten sonra Hazreti Şit’in
oğulları onu Hindistan’da yeryüzüne ilk ayak
bastığı yer olan Nevz dağında bir mağaraya
gömmüşlerdi. Belirli zamanlarda yaptıkları
ziyaretlerle de onu anıyorlardı. Kābil nesli ise bu
ihtifallere katılamıyordu. Bunlardan biri buna
karşılık bir put yaparak kendi topluluğuna
takdim etti. Böylece paganizmin ilk şekli ortaya
çıkmış oldu. Konunun başka bir izahında
Kur’an’da adları put olarak geçen (Nuh, 71/23)
Vedd, Suvâ‘, Yegûs, Ya‘ûk ve Nesr adlı
kimseler aslında iyiliksever örnek insanlar olarak
tasvir edilmektedir. İnsanlar onları çok
seviyordu, onlara saygı gösteriyordu. Onlar
öldükten sonra ise insanlar kendilerini çok
sevdiği için onların suretlerini yaptılar. Sonra bu
sevgi ve saygı temsili olarak söz konusu
suretlere yöneldi. Bu tutum ise müteakip nesiller
ile tapınma biçimi aldı.3
Cahiliye
çağı
Arap
paganizminin
başlangıcı sadedinde ise İbnu’l-Kelbî iki
açıklamaya yer vermiştir. Bunlardan ilki kutlu
bir amaca bağlı bir uygulamanın zamanla
deformesi şeklindedir. Bu da Hazreti Adem
sonrası paganizmin başlangıcına dair açıklama
ile paralellik göstermektedir. Buna göre
Mekke’ye yerleşen Hazreti İsmail nesli zamanla
Mekke dışına yaptıkları seyahatler esnasında
Kabe’nin kutsallığından mahrum kalmamak için
Kabe’yi temsilen yanlarına aldıkları bir taş
aracılığıyla ibadetlerini yapmaya koyuldular. Bu
tutum zamanla paganizme dönüştü. Eski dine ait
3

İbn al Kalbî, Putlar Kitabı, çev. Beyza (Düşüngen)
Bilgin, Pınar yayınları, 2003, 68-70.
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kimi ibadet şekilleri ile paganlık ritüelleri zaman
içinde birbirine katıştırıldı, yan yana yaşamaya
devam etti.1
İkinci açıklamaya göre ise Hazreti
İsmail’in dinini ilk defa değiştiren kişi Güney
Arabistan kökenli Huzâ‘a kabilesinin reisi Amr
b. Luhay’dır. Buna göre Amr b. Luhay,
İsmailoğulları ile ittifak yaparak Mekke’nin asıl
yerlileri olan Curhum kabilesini buradan sürer ve
Mekke yönetimini ele geçirir. Mekke hakimi
kabile reisi bir ara ağır bir hastalığa yakalanır,
tedavi için Suriye topraklarındaki Belkā’da
bulunan bir kaplıcaya gider ve bu şekilde
sağlığına kavuşur. Amr b. Luhay, Belkā’da
paganlık ile tanışır.2 Bu tanışıklık, Mekke’nin
paganlık yolundaki ilk adımıdır. Buna göre
Belkā’dan nakledilen ilk putlar zamanla büyük
bir artış gösterecek olan putların Arap
yarımadasındaki ilk numuneleridir. Bu putlar
Vedd, Suvâ‘, Yegûs, Ya‘ûk ve Nesr’dir. Kimi
rivayetlerde Hubel de bunlara katılır. Bu putlar
aracılığıyla paganizm Mekke üzerinden bütün
yarımadaya yayılacaktı. Amr b. Luhay eksenli
başka bir anlatı konuya daha gizemli bir yorum
yapar. Buna göre Amr b. Luhay, kabile reisi,
Mekke mabedinin koruyucusu ve aynı zamanda
kâhindir, cinlerle irtibat hâlindedir. Ebû Sumâme
adlı cini, ona Cidde kıyısına gidip orada bulunan
putları Tihâme’ye getirmesini ve insanları ona
tapmaya davet etmesini emreder. Amr b. Luhay
da cinin emirlerini yerine getirir.3
Arap paganizminin menşei ve başlangıcına
dair izahlar bu tür efsane karışımı anlatılar ve
kimi mantıksal yorumlardan ibarettir. İslam’a
yakın cahiliye çağında ise paganizmin Arap
kabile hayatına hakim olduğu bilinmektedir.
Konunun aydınlık sayfası da budur. İslam’dan
sonraki iki asır içinde kadim çağlar ile cahiliye
dönemi Arap pagan tapınaklarına dair İbnu’lKelbî’nin tespit ettiklerine göre bir liste
oluşturmak mümkündür. Bu listede yer alan
tapınaklar ve putlar iki grupta mütalaa edilebilir.
Bu tasnifte Amr b. Luhay’in Arap yarımadasına
soktuğu belirtilen putlara birinci grubu oluşturur.
Bilhassa İslam dininin kendileriyle yüzleşmesi
dolayısıyla durumları daha açık bir şekilde takip
edilebilen altıncı yüzyılın sonları ile yedinci
yüzyılın başlarında nüfuzlu olan tapınaklar ve
putlar ise ikinci grup olarak ele alınabilir.
1

Putlar Kitabı, 40-41.
Putlar Kitabı, 41-42.
3
Putlar Kitabı, 71.
2

Birinci grupta yer alan Vedd, Suvâ‘, Yegûs,
Ya‘ûk ve Nesr, esas olarak Nuh kavminin putları
olarak tanıtılmıştır. Bu beş putun Nuh kavmi
tarafından ilah olarak kutsandığına Kur’an’da
işaret edilmektedir.4 İfade edildiği üzere bunlar,
Amr b. Luhay tarafından Arap yarımadasına
sokulan ve Arap toplumuna tanıtılarak
benimsetilen putlardır.5
Vedd, masalsı bir anlatım ile Amr b. Luhay
tarafından Tihâme’ye nakledildiği belirtilen
puttur. Vedd, giyinik vaziyette kılıç ve yay
kuşanmış, elinde bir kargı, önünde deri bir sadak
bulunan uzun boylu bir erkek heykeli idi. Sonra
bunu Avf b. Uzre teslim alarak Dûmetu’lcendel’e dikmişti. Böylece bu aile, Vedd’in
koruyucu ailesi oldu. Avf, kendi oğluna da
“Abdu Vedd” adını koymuştu. Bu isim bundan
sonra Araplarca kullanılmaya başlamıştır.
Anlatıldığına göre bu put tapınakla birlikte
Tebük seferinde Hâlid b. Velid tarafından imha
edilmiştir.
Suvâ‘, Medine yakınlarında Yenbû‘
bölgesinde Ruhât adlı yörede bulunuyordu. Bu
da Amr b. Luhay tarafından Mudar kabilesine
verilmişti. Bu bölgedeki kabileler buna
tapıyordu. Koruyuculuğunu Lihyân kabilesi
yapmaktaydı.
Yegûs, Amr b. Luhay tarafından Yemenli
Mezhic kabilesine verilen puttur. Yemen’de
Mezhic adlı tepede idi. Mezhic ve diğer komşu
kabilelerce kutsanıyordu.
Ya‘ûk, San‘a’da Mekke istikametinde iki
günlük
mesafede
Hayvân
adlı
köyde
bulunuyordu. Hamdân kabilesi ile Yemenli diğer
komşu kabileler buna tapıyordu.
Nesr, Balha adlı bölgede idi. Himyerlilerin
tanrısıdır. Amr b. Luhay tarafından onlara
verilmiştir.
Yemenli Himyerlilerin diğer bir tapınağı
ise Ri‘âm’dır. Bu ise Irak dönüşü Tubba‘nın
maiyetinde bulunan iki Yahudi hahamın talebi
üzerine yıkılmıştı.6
Altıncı yüzyılın sonları ile yedinci yüzyılın
başlarında mevcut nüfuzlu Arap pagan
tapınakları ve bunlar etrafında gelişen tapınma
4

“Dediler ki tanrılarınızı bırakmayın: Vedd’i, Suvâ‘ı,
Yegûs’u Ye‘ûk’u ve Nesr’i bırakmayın!” Nuh, 71/23.
5
Burada bunlar hakkında tespit edilen bilgiler için bkz.
Putlar Kitabı, 42-43, 71-74.
6
Putlar Kitabı, 43-44.
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tutumları daha belirgin bir şekilde cemiyet
hayatına aksetmiştir. Bilhassa Kabe ile bağlantılı
bir saygınlık kazandırılan tapınakların etkisi
yaygın olmuştur. Bunları güçlü ve kalabalık
kabilelerin tapınakları izlemiştir. İbnu’lKelbî’nin listesinde Menât, Lât ve Uzzâ en çok
dikkat çeken tapınaklardır. İsâf ve Nâile, Hubel,
Ruzâ, Zu’l-halâsa, Fals, Menâf, Sa‘d, Zu’lkaffeyn, Zu’ş-şerâ, el-Ukaysir, Nuhm, Â’im,
‘Umyânis listede yer alan diğer putlardır.1
Nüfuzu pek çok Arap kabilesine yayılarak Arap
toplumunun milli ilahları niteliğinde olan Menât,
Lât ve Uzzâ gibi tapınakların yanı sıra pek çok
mahalli tapınağın varlığına da işaret edilmelidir.
Haddizatında yerel tapınakların, kabilelerin
gündelik toplumsal hayatında genel tapınakların
nüfuzunun sürekliliğini sağlayan kurumlar olarak
hizmet ettiğini söyleyebiliriz.
Genel ve yerel tapınakların dışında
Kabe’de çok sayıda kutsiyet atfedilen put mevcut
idi. Zaten Mekke’de kişisel putlar ihdas etme
âdeti hüküm sürmekteydi. Kişisel tapınak veya
put edinmenin yanı sıra Kabe’ye veya diğer
tapınakların yanına bilhassa şekilli taşlar dikme
âdeti de cari idi. Dikili taşlara “el-ensâb”, heykel
şeklinde olanlara ise “sanem” çoğulu: “elasnâm” veya “vesen” çoğulu “el-evsân”
deniliyordu. Başka bir görüşe göre tahtadan veya
bir madenden yapılanlara “sanem” taştan
olanlara “vesen” denilmekteydi. Bunlara yapılan
tavaf “ed-devâr” kavramı ile ifade edilmekteydi.
Hemen şunu da belirtelim: Sözgelimi
Menât, Lât ve Uzzâ aslında ilah olarak sembolize
edilen kayalardan ibarettir. Bu kayalar ilahın
kutsal mahallidir. Üzerine yapı inşa edilerek
tapınak hâli almıştır. Kabileler bu tapınakların
himayesini deruhte etmişlerdir. Görevli bekçileri
vardı. Kurban kesim ve hediye sunak yerleri
vardı.
Menât, Arapların cahiliye çağındaki en
kadim ilahesi sayılmaktadır. Menât, siyah bir
kayadan ibarettir. Mekke ile Medine arasında elMuşallal bölgesinde Kudayd’de sahilde dikiliydi.
Araplar buna nispetle çocuklarına “Abdu Menât”
ve “Zeydu Menât” gibi isimler takıyorlardı.
Bilhassa Mekke, Medine ve bu bölgelerde
meskun kabileler olmak üzere bütün Araplarca
kutsanıyordu. Menât’ın en gözde kabilesi Evs ve

Hazrec’tir. Hicretin sekizinci yılında Hazreti Ali
tarafından yıkılmıştır.2
Menât’tan sonra gelen ilâhe, Tâif’te Vecc
vadisinde bulunan Lât’tır. Lât, tapınağın içinde
dört köşeli, nakışlı beyaz bir kaya parçasından
ibaret idi. Koruyucuları Sakîf kabilesinin Attâb
b. Mâlik boyu idi. “Zeydu’l-Lât” ve “Teymu’lLât” gibi isimler ona nispetle kullanılmaktaydı.
Lât tapınağı da bütün Araplarca itibar görüyordu.
Mugîre b. Şu‘be tarafından yakılmıştır.3
Sakîfliler bunun imhasını panik ve endişe içinde
izlemişlerdi.
Uzzâ, ilk ikisinden yani Menât ve Lât’tan
sonra ihdas edilen bir ilahedir. Mekke Irak
yolunun Mekke çıkışında Hurâz vadisinde
Sukâm adlı dağda idi. Zâlim b. Esed tarafından
ihdas edilmiştir. Koruyuculuğunu Suleym
kabilesi yapıyordu. Kurban kesme meydanına
“Gabgâb” denilmiştir. Kureyş kabilesinin en
büyük ilahesidir. Bunun kutsiyeti, Menât ve
Lât’tan çok üstün idi. Bir ifadeye göre Menât ve
Lât, Uzzâ’nın kızları olarak kabul edilmekteydi.
Amr b. Luhay tarafından getirildiği belirtilen beş
put dahi Uzzâ’nın gerisinde kalıyordu.
Bulunduğu bölge dahi böylece Kabe’nin kutsiyet
alanına dahil edilmişti. “Abdu’l-Uzzâ” ismi ona
nispetledir. Hire’de bulunan Lahmîlerin, esir
tuttukları insanları Uzzâ’ya kurban ettikleri
söylenmektedir. Tapınak, Hâlid b. Velid
tarafından yıkılmış, put imha edilmiş, ağaçlar da
kesilmiştir. Bunun imhası ile ilgili İbn Abbâs’a
dayandırılan anlatıma göre Hâlid b. Velid, dişi
bir şeytan olarak tasvir edilen Uzzâ’nın mekânı
olan üç hurma ağacını peygamberin emriyle birer
birer keser. Üçüncü ağacı kesmeye gittiğinde bir
cadı ile karşılaşır. Bir kılıç darbesi sonrasında
cadı kömür olur. Hâlid daha sonra üçüncü ağacı
keser. Sonra da Uzzâ’nın bekçisi Dubeyye b.
Haramî’yi öldürür.4
İsâf ve Nâile, insan şeklinde iki heykeldir.
Halk muhayyilesinde bunlara dair efsaneler
oluşmuştur. Buna göre ikisi de aslında Curhum
kabilesinin birer ferdidir. Ya‘lâ oğlu İsâf, Zeyd
kızı Nâile’ye aşık olmuştu. Bir hac mevsiminde
kabileleriyle beraber bunlar da hac ibadeti için
Mekke’ye varırlar. Ne var ki onlar aşkı ibadet
sayarlar, gece vakti Kabe’de şenaat ederler.
2

1

Sözü edilen bu putlar hakkında burada verilen bilgiler
esas olarak İbnu’l-Kelbî’nin Putlar Kitabı’ndan (ss. 39-76)
derlenmiştir.
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Putlar Kitabı, 44-46, Fr. Buhl, “Menât”, İA, VII, 702703.
3
Putlar Kitabı, 46-47, Fr.Buhl, “Lât”, İA, VII, 18-19;
Tevfik Fehd, “Lât”, DİA, XXVII, Ankara 2003, 107-108.
4
Putlar Kitabı, 47-53, Fr.Buhl, “Uzzâ”, İA, XIII, 96-97.
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Böyle olunca Kabe onlara gazap eder. Öylece taş
kesilirler. Ertesi sabah insanlar bu duruma tanık
olurlar. İbretlik olmak üzere durdukları yerde
bırakılırlar. Aradan uzun zaman geçtiğinde
Mekke’nin en kudretli kabileleri olan Huzâ‘a ve
Kureyş için İsâf bir tanrı, Nâile bir tanrıça
olmuştur. Böyle olunca Kabe’ye hac ibadeti için
giden bütün Araplar onları ilah olarak kutsamaya
başlar. Biri Kabe’nin yanında, diğeri Zemzem
kuyusunun yakınında idi. Kureyş diğerini de
Kabe’nin yanına nakletmiş. Bir rivayete göre ise
bunlar önce Safâ ve Merve tepelerine konulmuş,
daha sonra Amr b. Luhay’in emriyle tanrı
mertebesine çıkarılmışlardı. İsâf ve Nâile, Arap
kültüründe taş kesme motifinin en önemli
örneğidir.1
Mekkelilerin Kabe’deki yüce ilahları ise
Hubel idi. Huzeyme b. Mudrika tarafından
dikilmiştir. Buna göre Hubel, Kinâne kabilesinin
tanrısıydı. Amr b. Luhay tarafından Kabe’ye
getirildiği de söylenmiştir. Kırmızı akikten
yapılmış bir insan heykeli idi. Sağ kolu
kırılmıştı. Kureyşliler ona altın bir kol
uydurmuşlardı. Mekke’nin fethi ile diğer putlarla
beraber Kabe’den çıkarılarak imha edilmiştir.2
Zu’l-halâsa, üzerine taç şeklinde desenler
oyulmuş beyaz bir taştan ibaret idi. Mekke ile
Yemen arasında yedi günlük mesafede Tabâle’de
bulunuyordu. Koruyucusu Bâhile kabilesinin
Umâme oğulları boyu idi. Cerîr b. Abdullâh
tarafından yıkılmıştır. Bâhile ve Has‘am bunun
imhasına karşı koymuş, çatışmada karşı
koyanlardan üç yüzden fazla kişi hayatını
kaybetmişti. Bâhile’nin yanı sıra Becîle, Has‘am,
Serât Ezdleri ve Havâzin gibi Yemen menşeli
kabilelerce saygı gösterilmekte idi.3
Ruzâ, Rebîa kabilesinin tapınağıdır.
İslam’dan sonra el-Mustevgir lakabıyla bilinen
Amr b. Rebîa tarafından yıkılmıştır.
Fals, Tayy kabilesinin tanrısıdır. Bunlara
ait bölgede Ecâ dağında insana şeklini andıran
kırmızı bir taş parçasıdır. Bunun koruyucuları
Bevlân boyu, son bekçisi Sayfî adında biri idi.
Hazreti Ali tarafından yıkılmıştır.
Menâf da Kureyş’in putlarından biridir.
İbnu’l-Kelbî bunun nerede olduğunu tespit
edemediğini söyler.
1

Putlar Kitabı, 42, 54, “İsâf”, İA, V/2, 1066.
Putlar Kitabı, 53; “Hübel”, İA, V/1, 626. Ömer Faruk
Harman, “Hübel”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, 444-445.
3
Putlar Kitabı, 58-60, 66-67.
2

Sa‘d, Kinâne kabilesine mensup Mâlik ve
Milkân boylarının putuydu. Cidde kıyısında idi.
Uzun bir kayadan ibaretti.
Zu’l-kaffeyn, Devs kabilesinin putudur. Bu
da et-Tufeyl b. Amr ed-Devsî tarafından imha
edilmiştir.
Zu’ş-şerâ, Ezd kabilesinden el-Hâris b.
Yeşkur oğullarının putu idi.
el-Ukaysir, Kudâ‘a, Lahm, Cuzâm, ‘Âmile
ve Gatafân’ın putuydu. Suriye bölgesinde idi.
Nuhm, Muzeyn kabilesinin putu idi. Onlar
buna nispetle çocuklarına “Abd Nuhm” ismini
takarlardı. Koruyucuları Muzeyne kabilesinden
Addâ oğulları idi. Müslüman olan son bekçisi
Huzâî b. Abdu Nuhm tarafından yıkılmıştır.4
Â’im, Serât Ezdlerinin putudur.
Su‘ayr, Anaza kabilesinin putudur.
‘Umyânis, Havlân kabilesinin putudur.
Havlân bölgesinde idi.
Kurban kesimi, tapınaklar etrafında
şekillenen mühim bir toplumsal dinî eğilimdir.
Belirli tapınakların sunak yerleri vardı ve burada
kurbanlar kesilmekte idi. Ayrıca tapınak ilahı
adına hediye takdimi de toplumsal bir tutum
hâlini almış bulunuyordu. Nüfuzu yaygın olan
ilahlar adına yemin edilmekteydi. Yine bunların
adının “abd” ön eki ile çocuklara takılması
tapınakların toplumsal hayata etkilerinden
biridir. Bilhassa yolculuk, ticaret, evlenme,
anlaşmazlık, diyet, defin, nesep ve sair önemli
sayılan hususlarda tapınakların ve putların rızası
şeklinde bir fal uygulaması Araplar arasında
yaygın idi. Kabe’de Hubel’in yedi tane fal oku
vardı. Zu’l-halâsa tapınağında da üç fal okunun
mevcudiyeti bilinmektedir. Tapınakların birçok
açıdan Arap şiirine yansıdığı da görülmektedir.
Bilhassa yemin deyimleri, ihtifaller ve çeşitli
açılardan yapılan tasvirler bu konuda bilgi
kaynağı niteliği taşımaktadır. Dinsel hayat, Arap
kabileleri açısından aynı zamanda siyasî ve
ekonomik bir potansiyel oluşturuyordu. Bu da
bir anlamda tapınaklar tarafından temsil
edilmekteydi. Güçlü bir tapınağa sahip olmak bir
kabile için itibar ve güç kaynağı idi.
Tapınaklar ve tanrılar etrafında oluşan
bağlayıcı geleneklerin kişisel çıkarlar ile çatıştığı
durumlara da rastlanmaktadır. Bu gibi vakalar
İslam dönemi yazarları tarafından cahiliye çağı
4

Putlar Kitabı, 62.
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tapınma tutumlarının traji-komik
tasvir örnekleri olarak aktarılmıştır.

durumunu

el-Meliku’d-dillîl yani şaşkın prens lakaplı
Kinde kabilesi reisi eski Arap şiirinin üstadı
İmruulkays,
Esed
kabilesince
öldürülen
babasının intikamını almak konusunda Zu’lhalâsa’nın onayını almak üzere üç defa fal
oklarını çeker. Bunun onay, yasak ve mühlet
şeklinde belirlenmiş üç fal oku vardı. Üçünde de
yasak çıkınca şaşkın prens sinirlenir ve okları
parçalayarak Zu’l-halâsa’nın yüzüne çarpar.
Şöyle der: “Senin baban katledilmiş olsaydı,
bana yasak koymazdın.” Bu olay, Zu’lhalâsa’nın itibarını temelinden sarsar. Başka bir
anlatıma göre bu kişi babası katledilmiş bir Arap
olarak geçmektedir.1
Benzer başka bir örnek şöyledir: Kinâne
boylarından bir bedevî bir gün deve sürüsünü
muhtemelen
bereket
beklentisiyle
Sa‘d
tapınağına götürür. Develer üzeri kurban
kanlarıyla bulanmış bu uzun kaya tanrıdan
ürkerek kaçışırlar. Bedevî Arap develerini
ürküttüğü için Sa‘d’a açıkça tepki göstermekten
çekinmez.2
Bununla ilgili bir örnek daha gösterelim:
Tayy kabilesine ait Fals tapınağı Kabe gibi bir
dokunulmazlık alanına sahipti. Sözgelimi çaldığı
deve sürüsü ile Fals’a sığınan bir haramiye bile
dokunulmazdı, üstelik sürü de ona bırakılırdı.
Bunun son bekçisi Sayfî bir gün Kelbli bir
kadının devesini alıp götürür. Bu kadın da
eşraftan Mâlik b. Kulsûm’un himayesinde idi.
Kadın durumu hemen Mâlik’e bildirir. Mâlik de
gider. Kutsiyet ve dokunulmazlık uygulamasına
aldırmadan Fals’ın yanında Sayfî’nin elinden
deveyi alır ve kadına iade eder. Tesadüfen Arap
cömertliğinin darb-ı meseli olan Adiy b. Hâtim
de o gün Fals’a kurban takdimi yapmaktadır.
Adiy kendi kendine telaşlanır, aynı gün Mâlik’in
başına bir felaketin geleceği endişesine kapılır.
Aradan günler geçer ancak olağan dışı bir
gelişme olmaz. Durumu takip eden Adiy ise
paganlığı bırakarak Hıristiyan olur, İslam’ın
gelişiyle de Müslüman olur.3

1

Putlar Kitabı, 66-67, 59.
Putlar Kitabı, 60-61.
3
Putlar Kitabı, 75-76.
2

78

ALFABEMİZ HAKKINDA BAZI
MÜLAHAZALAR*
Necib ASIM
Çeviri-yazı: Eyyüp TANRIVERDİ**
Alfabe risalelerimizde görülen:
، ص، ش، س، ز، ر، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب،ا
 ي، هـ، و، ن، م، ل، ك، ق، ف، غ، ع، ظ، ط،ض
tertibi bütün Alfabelerin aslı olan Fenikî veya
Aramî Alfabe tertibinde değildir.
“Hurûf-ı Arabiyye”, “hurûf-ı ebcediyye”
diye maruf olan harflerdir yani alfabedir. Bunlar
şimdiki tertibi üzere değil idi. Bu tertip, Nasr bin
Âsım ve Yahyâ bin Ya‘mer el-Udvânî’nindir.
Abdulmelik bin Mervân zamanında yazıyı ıslâha
ve harekât ile hurufu birbirinden temyiz etmeye
başlanıldığı vakit, bu iki zat tarafından bu tertip
kabul edilmişti. Ondan mukaddem Süryanî ve
İbranî tertibi üzere idi ki “ebced-hevvez”
tertibidir.”4 Sonra arûz-ı Arabîyi tasnif eden
İmam Halîl “Kitâbu’l-ayn” adlı lügatinde harfleri mehâric-i hurûfa göre şöyle sıraya koymuştu:
، ط، ز، س، ص، ض، ش، ج، ك، ق، غ، خ، هـ، ح،ع
٥
 ي، و، ا، م، ب، ف، ن، ل، ر، ث، ذ، ظ، ت،د
Nasr bin Âsım ve Yahyâ bin Ya‘mer’in
tertibini Muhammed bin Ahmed el-Ezher “etTehzîb” adlı kamusunda kabul etmiş ve o suretle
taammüm eylemiştir. Bu tertipte zaten şeklen
başka benzeri olmayan ve bütün alfabelerde
başta bulunan “ ( اelif)”e başta bir mevki tahsis
edildiği gibi, “ ”بde mevki-i târîhîsi olan
ikincilikte bırakılmış ve fakat bundan sonra
şekilce birbirine benzeyen harfler takım takım
sıralanmıştır. Hatta bu tertip ve sırada ve fakat
ikinci derecede olarak mehâric-i hurûfa da riayet
gösterilmiştir. İşte bu suretle “ ( اelif)”ten sonra
gelen “ ”بharfi başta olmak üzere müşabihleri
yanına alınarak: “ ”ب, “ ”ت, “ ”ثtakımı; “ ”بden
sonra gelen “ ”جile de müşabihleri birleştirilerek
“ ”ج, “ ”ح, “ ”خtakımı, “ ”جden sonra gelen “”د
ile de “ ”ذve bunlara şeklen pek benzeyen diğer
iki harf birleştirilerek “ ”د, “ ”ذ, “ ”ر, “ ”زtakımı
teşkil edilmiş ve bundan sonra takımların
tertibinde artık kıdem-ı târîhî de ihmal edilerek
mehâric-i hurûfun yakınlığına ehemmiyet
*

özgün künye: Necib Asım, “Elifbâmız Hakkında Bazı
Mülâhazalar”, Edebiyat Fakültesi Mecmuası, sene 1, sayı
2, Mayıs 1332 (Mayıs-Haziran 1916), Matbaa-i Amire,
İstanbul.
**
Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve
Belâgatı, eyyuptanriverdi@hotmail.com
4
Mustafâ Sâdık er-Râfiî, Târîh âdâbi’l-Arab, c. 1, s. 101.
5
Megâribe’de şu tertibi kabul etmişlerdir:
، ع، ض، ص، ن، م، ل، ك، ظ، ط، ز، ر، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب،ا
 ي، ﻻ، و، هـ، ش، س، ق، ف،غ
[Naim ve Ömer Rıza beyefendilere arz-ı şükrân eylerim].
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verilmiş, sesçe “ ”زye yakın olan “ ”سbaşta
olduğu hâlde “ ”س, “ ”ش, “ ”ص, “ ”ض, “ ”ط, “”ظ
takımı vücuda getirilmiştir.
Talimi kolaylaştırmak için alfabeye
böylece mantıkî bir tertip verildikten sonra her
harf, hariçte birer şeye benzetilerek şekillerinin
hıfzı kolaylaştırılmıştır. Mesela ben çocuk iken
bana harflerin neye benzedikleri şöylece
öğretilmişti: “ ( اelif)” çubuk gibice; “ ”بbeli
eğrice; “ ”تona benzer; “ ”ثona bezer; “ ”جdeve
boyunlu (“ ”جşeklinin “cemel” lafz-ı Fenîkî veya
Arabîsinden alındığı da bilinirmiş); “ ”دdeve
dudaklı; “ ”ذona benzer; “ ”رorak gibi; “ ”زona
benzer; “ ”سüç dişli; “ ”شona benzer; “”ص
badem gözlü; “ ”ضona benzer; “ ”طtek kollu;
“ ”ظona benzer; “ ”عağzı açık; “ ”غona benzer;
“ ”فkuzu başlı; “ ”قkoyun başlı; “”ڪ
(elimizdeki suparede şekli böyle idi ve galiba
bundan dolayı olmalı ki bunu bir şeye
benzetemeyerek “ ”كeğri büğrü demişlerdi); “”ل
çevgan gibi; “ ”مçomak gibi; “ ”نçanak gibi; “”ه
iki gözlü; “ ”وbaşı eğrice; “ ”يsitil kulpu.
Böylece harfler bir kere birer şeye
benzetildiği gibi, bir de “ ( اelif)”te yok; “”ب
altında bir nokta; “ ”تüstünde iki nokta; “”ث
üstünde üç nokta; “ ”جkarnında bir nokta; “ ”حde
yok; ilâ-âhirihi diye hangi harflerin noktasız ve
hangilerinin nereleri noktalı olduğu gösterilir idi.
Bundan sonraki dersi ne okutan bilir idi, ne
de ben anlıyor idim. Hoş bundan evvel okunan
iki ders de anlaşılmıyor; ezberden geçilirdi ya!
Fakat “Elif güsü enni”, “Elif gisa inni”, “Elif
götör ünnü”nün yıllar geçip farkına vardıktan
sonra,
bunların
ne
demek
olduklarını
okutanlardan sordum. Hiç birisinden bir cevap
alamadım. Çünkü maksadın “Elif iki üstün en”,
“Elif iki esre in”, “Elif iki ötrö ün” olduğunu
bilen kalmamış idi.
Filvaki dilimizde bugün “üstün” kelimesi
hâlâ yaşıyor ise de “esre” ve “ötrö”, kim bilir ne
zamandan beri ortadan kalkmıştır. “Esre”nin aslı,
“astar” kelimesinden istidlâlen “âst + âr”
olduğunu bize Türkiyat öğrettiği gibi, “ötrö”nün
de 466 tarihinde telif olunan “Kitâb Dîvân
lugâti’t-Türk”1 adlı eserden “utru”: “kubâletu
kulli şey’in; yukâlu: ol manga utru keldi, ey:
innehu câ’e bi-kubâletî” diye ettiği tariften
“karşı” manasına olduğunu öğreniyoruz. Demek
ki Hoca Nasrettin merhumun “Oğullarınızın
adını Eyüp koymayınız, kullanıla kullanıla “ip”
olur” dediği gibi “iki üstün”, “iki esre”, “iki
ötrö” de kullanıla kullanıla ne olduğu bilinmez
bir hâle gelmişler. Nitekim “Eyüp” adı da avam
dilinde “Eyip” olmuştur.
Çocukluğuma ait şu hatırayı burada
yazmaktan maksadım, kâriîn-i kirâmdan pek

azının şu usûl-ı talîmi gördükleri ve pek çoğunun
bilmedikleri cihetle târîhi-i talîmimizde kim bilir
kaç asır hüküm süren şu usulün şöylece tarihe
geçecek surette tespitini temin etmek ve şu
“esre” kelimesine nazaran bu usulün, belki de
Osmanlılıktan evvel meydana konulduğuna
işaretle müverrihlerimizin bu mesele hakkında
nazar-ı dikkatini celp eylemektir. Filvaki şimdiye
kadar görülebilen Osmanlı âsârında “esre”nin
aşağı
manasında
kullanıldığına
tesadüf
edilmediğinden harekelere, böyle Türkçe birer
karşılık bulunması hükûmet-i Osmâniyyenin
teessüsünden evvel olmak iktiza eder. Şimdi asıl
mevzuumuza gelelim.
Malûmdur ki bugün medenî milletlerin
kullandıkları
alfabelerin
hepsi
Fenike
alfabesinden alınmıştır. Fakat her şeyde olduğu
gibi alfabe hususunda da Şark ile Garp
birbirinden ayrılmıştır. Şark, eski tarzını
muhafaza etmiş, sağdan sola yazıyor. Garp, ilk
önce sağdan sola yazmış, sonra kolaylık için
aykırı dekorî; strangelo usulüne müracaat etmiş,
nihayet pek tabiî olarak soldan sağa yazmakta
karar kılmış. Şark, lüzumunu anladığı
eksiklikleri noktalarla, harekelerle ikmale
uğraşmış. Garp, sâitelere de birer harf şeklinde
vücut vererek harekeleri kelimelere sokmuş.
Şark, harflerin kıymet-i esâsiyyelerini korumaya
çalışmış. Garp’ta her millet, harflere kendi
dilinde lüzum gördüğü sedayı verdirmiş. İşte bu
sebeple Şark ile Garp alfabeleri zahirde
birbirinden pek ayrı bir hâle girmişler. Fakat
iyice tetkik olunursa, bu gün bile bütün
alfabelerin bir asıldan olduğu meydana çıkar.
Şimdi biz de şu iki alfabe manzumesini
biraz tetkik edelim. Bu hususta ilk göreceğimiz
şey, harf sıralarının hâlâ iki tarafta aynı
olduğudur; yani “ebced” tertibidir. Şimdi şuraya
“ebced” tertibi üzere iki alfabeyi de yan yana
yazalım da bakalım neler olmuş:
a: ا
h:ح
o: س
x : ث
b:ب
i :ط
p: ع
y : خ
c:ج
j :ي
q, r :  ص, ف
z : ذ
d: د
k:ك
s :ق
ض
e : هـ
l :ل
t :ر
ظ
f:و
m:م
u :ش
غ
g:ز
n :ن
v :ت
İşte Şark ve Garp’ta alfabe tertibinin bir
olduğunu bize şu cetvel pek güzel gösteriyor. Şu
birlik ta “( آﻠﻤﻦkelemen)” kelimesine kadar
temadi ediyor. Ondan sonra nadiren ortada ve
ekseriya nihayette bu birliğe ayrılık arız oluyor.
Bu da her milletin, noksanını anladığı savtları
eda edecek şekilleri sona ilâve etmesinden ileri
geliyor. Nasıl ki Araplar “( ﺛﺨﺬsehaz)”, “ﺿﻈﻎ
(dâzig)”2 harflerini sonradan ilâve etmişler,

1

2

Yine bu kitapta: “asra” “harfun ve ma‘nâhu “tahte” ve
asra: ... dûne” diye kaydediyor, c. 1, s. 113.

Kamus’ta “ebced” tertibinin “( آﻠﻤﻦkelemen)”e kadar olan
kelimelerinin birer şah adı olduğu beyan olunduktan sonra:
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Acemler de “ ”ﭗ, “ ”چ, “ ”ﮋ, “ ” ﮔşekillerini
mahreççe kurbiyeti olan harflere ikişer nokta
daha ilâvesiyle araya sokuşturmuşlardır. Biz de
“ ”گ, “ ”ګ, “ ”ڭharflerini “ ( ”ﮐkef)ten sonraya
getirmişiz.
Şimdi Avrupalılar harfleri nasıl tasarruf
etmiş, Araplar nasıl telakki eylemiş, şuna bir göz
gezdirelim.
Avrupa birinci “  ” ﺁﻟﻒharfini isminin
başındaki sâiteye tahsis ile daima “A” ( )ﺁolarak
kabul etmiş. Arap buna hemze demiş: vaz‘-ı
aslîsindeki savtı izhar ettirmek için yan yana iki
elif “  ” ا اyazmış, sonra “elif-i memdûde”
demiş, üstüne bir med koymuş, “  ” ﺁolmuş; “”و
harfinin önünde kıymetini kaybetmiş; hülasa
karma karış bir şey olmuş.
Avrupa lisanlarında, Asıl Türkçede olduğu
gibi “ ”هolmadığından bunu da “e” sâitesine
tahsis etmiş. Biz ise hem “ ”هhem de “ﺧﺎﻧﻪ
(hâne)”, “( آﺎﺷﺎﻧﻪkâşâne)” gibi kelimelerde “e”;
“ ( ﺁﻃﻪada)” sözünde “a” yerine kullanıyoruz.
Avrupa’da “ ”يiki olmuş; “i” sâiteye tahsis
edilmiş; “j” Almancada sâmit “ ”يolmuş. Biz de
ise bir şekil, iki hizmeti eda ediyor.
Avrupa “”وyi “f” yapmış, ortaya bir “o”
ilâve eylemiş, “u”ya iki şekil vererek birisi ile
sâit “u”yu, diğeri ile sâmit “v” sesini eda etmiş.
Almanlar “v”yi “f” telaffuz ettikleri için “v”
sâitesini çifte “w” ile eda ediyorlar.
Sâmitelere gelince “b” ()ب, Rumcada “v”,
diğer bütün dillerde “b” (“ ;)بc”, Fransızcada
“ “ق” “ك,” ”سgibi okunduğu gibi, sair Avrupa
dillerinde de “ “چ,””س, “ ”ﺗـﭻgibi türlü türlü
telaffuz olunuyor; nasıl ki bizim “ ”جile Arab’ın
“”جsi bir olmadığına, bir Arap muallimin Türk
çocuğuna telaffuzu tashih için “Sizin gîm!” diye
meşhur ihtarı delâlet eder.
Diğer sâmitelerin her dildeki farklarını
burada göstermeye lüzum yoktur. Herkes işinin
çıkarına bakmış, kendi kolayına geleni kabul
etmiş. Acaba biz de alfabeyi Avrupalı gözüyle
görüp öylece telakki edemez miyiz? Bence bu
hem mümkün, hem de faydalı olacaktır. Burada
ben kendi nokta-yı nazarımı arz edeceğim. Bu
işte aklı erenlerimiz, bir de meseleyi bu yüzden
tetkike şayan görürler ve kendi nokta-yı
nazarlarını meydana korlarsa, mesut bir netice
elde edileceğine şüphe etmiyorum. İşte nokta-yı
nazarımı arz ediyor, diyorum ki:
Biz de “( اelif)”e “A” sâitinin hizmetini
verelim. “  ” ﻠveyahut “  ” ﺁşeklini “ ( ﺁبâb)” ve
“( ﺁﺗﺶateş)” gibi kelimelerdeki “A”ya
hasredelim. “e” sâitesine “ ”هharfinin muhtelif
şekillerinden birisini mesela “ ”ﮩşeklini tahsis
edelim. Gerek Arapçadan aldığımız kelimeler“Ba‘de-zamân “( ﺛﺨﺬsehaz)” ve “( ﺿﻈﻎdâzig)” harflerine
de zaferyab olmalarıyla onlara redif eylemekle bu altı
hurufa “revadif” ıtlâk edilir.” Kamus, cilt, 1, s. 1073.
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deki ve gerekse dilimizde sonradan husule gelen
“ ”هsâmitesini de iki gözlü “ ”هile yazalım.
“ ”يharfine üç hizmet veriyoruz. Göreceği
hizmete göre kendisine bir alâmet verelim.
Meselâ “i” sâitesi yerine kullanılacağı zaman:
“ְ”ى, “ ”ﯧ, “ﯧ-” şeklinde; yani noktaları yan yana
olacağına alt alta olsun. “( اﻗﻨﻤﻖıkınmak)”, “ﻗﻠﻤﻖ
(kılmak)” kelimelerindeki kalın “esre”yi eda için
“  ”ى, “ ”ہşekillerinde; yani noktasız yazılsın.
Almanların “yut” dedikleri “j” sâmitesi hizmetini
gördüğü zaman ise “ ”ي, “ ” ـﻴـsuretinde; yani asıl
şeklinde yazılsın.
Avrupalılar bir “o” sâitesi ibdâ‘ etmişler.
Biz de “ ”وharfinin birçok şekillerinden bir
tanesini; mesela “ ”ٯşeklini o makama tahsis
edebiliriz. Avrupalılar bir takım sâmit ve sâitler
için birkaç harfi yan yana getiriyorlar, bir harf
gibi telaffuz ediyorlar. Mesela Fransızlar “”ش
yerine “ch”, “”چyi “tch” ile; Almanlar “”خyi
“ch”; Rumlar “”بyi “mb” ile; ve keza “oi”, “ei”,
“eu”, “ou” gibi çifte sâiteler yapıyorlar. Biz de
“ou” sâitesini; mesela çifte “vâv” ile “”ٯ ٯ
şeklinde yazabiliriz.
Almanlar “o” harfinin üzerine iki nokta
koyarak “eu”; ve “u”nun (“ou” okunur) üstüne
de iki nokta vaz‘ ile “ü” şeklini verip
Fransızcadaki “u” sâitesini elde ediyorlar. Biz de
onlar gibi hareket ederek “o” sâitesine tahsis
ettiğimiz şeklin üzerine noktaya bedel
(alfabemizde noktaların çokluğundan şikayet
olduğundan) bir üstün koyar ve “ou” sâitesi için
kullanacağımızda yine öyle bir işaret kabul ile
Fransızca “eu” sâitesini elde ederiz. İşte bu
suretle sâitelerimizi tamam etmiş oluruz.
Tekrar arz edeyim; benim bu teklifim Türk
aleminde yedi yüz seneden beri açık olan şu
meseleye dair aklımın erdiği derecede bir fikir
beyanından ibarettir. Teklif ettiğim şekillerin
daha güzel ve daha kullanılışlılarını bulmak pek
kolaydır. İş esası kabul etmektedir. Ben
teklifimin şu tarzıyla Fransızca, Rumca,
Almanca ibareler yazdım, okunabildi. Bu
sâiteleri bizim gibi yaşlılar okunması güç ve
fakat doğru telaffuzu matlup olan kelimeleri
yazmakta kullanırız. Çocuklarımız, torunlarımız
tamamıyla hurûf-ı imlâyı yazarlar. Bir de her
türlü tadilât ile kabulünü teklif eylediğim sâiteler
itiyadımız üzere muttasıl yazılabilirler. El
yazısında ittisalin lüzumunda cihan müttefiktir.
Matbaalarda kullanılması arzu olunan munfasıl
harflerin vücûda getirilmesi için pek çok
kolaylıklara malikiz. Hurûf-ı İslâmiyyenin envaı
içinde en güzellerini seçip bir alfabe vücuda
getirmek için bediiyat mütehassıslarının kararı
bu işi başa çıkarmaya kâfidir.
Necib Asım
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ÂSAF HÂLET ÇELEBİ’NİN ÜÇ RUBAÎSİ
Can ŞEN

-Vefâtının 50. yılında (15 Ekim 1958) Çelebi’ye
rahmet dileyerek…
Unutma bizi ey yüce şâir!-

Rubaî, Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında
kullanılan nazım şekillerinden biridir. Rubaînin
kelime mânâsı “dörtlü, dörde ait, dörtle ilgili”
olup rubailer dört mısradan meydana gelirler.
Genellikle aaxa şeklinde kâfiyelenirler, aaaa
şeklinde kâfiyelenen rubaîler de vardır ve
bunlara “musarra rubaî” adı verilir.
Rubaîler arûzun hezec bahrine ait on ikişer
“ahreb” ve “ahrem” kalıplarıyla yazılırlar. Yani
rubaînin kendine has 24 vezni vardır. Rubaîde
tek bir vezin kullanılabileceği gibi her mısrada
ayrı ayrı vezinler de kullanılabilir. Genel olarak
birinci, ikinci ve dördüncü mısralar aynı vezinle,
üçüncü mısra farklı bir vezinle yazılır. Üçüncü
mısraın diğerlerine göre farklı bir vezinle
yazılması ve kâfiyelenmesi ahengi ve mânâyı
kuvvetlendirir. Cumhuriyet devrinde bu şekil
özelliklerine uymayan rubâiler de yazılmıştır.
Rubaîlerde genellikle felsefî, hikemî,
ahlâkî düşünceler işlenir. Uzun uzun anlatılabilecek böyle konuların dört mısraa sığdırılması
şiirin yoğunluğunu ve etkisini artırır, düşünceyi
daha ilgi çekici bir hâle getirir. Bu yüzden rubaîler yüzyıllardır sevilerek yazılmakta ve okunmaktadır.1
Rubaînin en önemli özelliği konunun orijinal bir şekilde işlenebilmesidir:
“Rubaîde okuyucu, şairin filozof kimlik ve
kişiliğini sezebilmektedir. Yoksa daha önce başkaları tarafından birçok kez tekrarlanmış düşünceleri yeniden dile getirmeye çalışmak, şairin
rubaî yazmadaki kabiliyetsizliğini, zayıflığını,
fikir üretme tembelliğini ortaya koyar. Ayrıca
şair, daha önce bilinen bir düşünceyi tekrarlamış
olsa bile bunu kendine özgü yeni, orijinal
imgeler üreterek ortaya koyabilmelidir.”2
1

Rubaî ile ilgili bu bilgiler Nurullah Çetin’in “Cumhuriyet
Dönemi Türk Şiirinde Rubaî” adlı eserinde özetlenmiştir
(Hece Yayınları, Ankara 2004, s. 9-17)
2
Çetin, a.g.e. s.11

Cumhuriyet döneminde rubaî yazan şâirlerimizden birisi Âsaf Hâlet Çelebi’dir (19071958). Âsaf Hâlet 1938 yılında “Cüneyd” şiiri
yayımlanana kadar arûzla şiirler yazmışsa da bu
tarihten sonra her türlü kalıptan uzaklaşmış ve
kendine özgü bir şiir iklimi oluşturmuştur. Vefâtından bir ay sonra ise şâirin eşi Nermin
Çelebi(ler) Yeditepe dergisine yayımlanmamış
dört şiirini vermiştir. Bu dört şiirden üçü klâsik
kurallara bağlı rubaîlerdir.3 Türk şiirindeki yerini
ölçüsüz yazdığı ve farklı bir imge dünyasına
sahip şiirleriyle edinen Çelebi’nin sonradan
neden arûza döndüğü meçhuldür. Bu konuda
Bilal Kırımlı şöyle demektedir:
“Ömrünün sonlarına doğru, tekrar, birkaç
tane de olsa, belirli bir nazım şekline uyan,
vezinli kâfiyeli şiir yazmasının sebeplerini tam
olarak bilemiyoruz. Fakat son zamanlarında,
eşine ve bazı arkadaşlarına, şiirde yeni bazı
şeyler, bir atılım yapacağını söylemiştir. Belki de
yapacağı bu yeni atılımında, bir zamanlar şiddetle karşı çıktığı şekil, vezin, kâfiye ve bazı edebî
sanatlara bakışını Orhan Veli gibi, değiştirecekti.
Bu konuda kesin bir şey söylemeyi mümkün
kılacak herhangi bir bilgiye ulaşılmış değildir.
Fakat yazdığı rubaîler ortadadır.”4
Çelebinin rubaîye ilgi gösterdiği bilinmektedir. Çelebi’nin “Seçme Rubaîler” adlı bir rubaî
antolojisi ve “Ömer Hayyam” adlı bir monografisi vardır. Bu eserinde Çelebi, Hayyam’ın 400
rubaîsini Türkçeye çevirmiştir.5 “Molla Câmî’nin Rubaîleri” adlı mühim bir makalesi de
vardır.6 Ayrıca Çelebi 1940 yılında kendisiyle
yapılan bir mülâkatta rubaîler yazdığını belirtmiştir.7 Şâirin 1940 yılında rubaîler yazdığını
söylemesi, fakat vefâtından sonra sadece üç
rubaîsinin yayımlanması bize yazdığı rubaîleri
sonradan beğenmeyerek imha ettiğini ya da
vefâtından sonra diğer rubaîlerinin kaybolduğunu düşündürmektedir. Biz, bu yazımızda şâirin
elde bulunan üç rubaîsini şekil ve içerik bakımından tek tek inceleceğiz.8
3

Asaf Hâlet Çelebi, Bütün Şiirleri, Hazırlayan: Selahattin
Özpalabıyıklar, YKY, İstanbul 2004, s. 88. Yazımızda
yapacağımız alıntılarda vereceğimiz sayfa numaraları bu
baskıdandır.
4
Bilal Kırımlı, Âsaf Hâlet Çelebi, Şûle Yayınları, İstanbul
2000, s. 72
5
Kırımlı, a.g.e. s. 62, 65
6
Bakınız: Asaf Hâlet Çelebi, Bütün Yazıları, Hazırlayan:
Hakan Sazyek, YKY, İstanbul 2004, s. 30-33
7
Hikmet Feridun, “Âsaf Hâlet Çelebi Kimdir?” Yedigün,
sayı: 406, Kânunuevvel 1940; Bütün Yazıları içinde
bakınız s.540
8
Farsçaya ileri derecede hâkim olan Çelebi’nin “Lamelif”
kitabının ilk baskısında bu şiirin altında bir de Farsça
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1. Rubaî: “Anlar”
Bir aynada bambaşka cihanlar gördüm
Geçmiş gelecek bir sürü cânlar gördüm
Bazan da zamanlarla geçen ömrümde
Bir asra sığarmış gibi ânlar gördüm (s. 88)
Bu rubaî mef û lü / me fâ î lü / me fâ î lün /
fâ ( - - . / . - - . / . - - - / -) vezniyle yazılmıştır. “lar gördüm” redif, “-ân-” zengin kâfiye olarak
kullanılmıştır.
Şâir bu rubaîsinde “bir aynada bambaşka
cihanlar” gördüğünü söylemektedir ki bu mısraın
açılığa kavuşması için Çelebi’nin diğer şiirlerine
de bakmak gerekmektedir. Bu konuda Çelebi
şöyle demektedir: “(…) Yeni şiirlerimden birinin
bir yerinde şüpheye düşen olursa eski şiirlerime
bakar, bulur, anlar. Çünkü bütün şâirlerin
gerçekte tek bir şiirleri vardır. Bize ayrı ayrı
sunulanlar o bir tek şiirin parçalarıdır.”1
Bu açıdan Çelebi’nin şiirlerine tekrar
baktığımızda “Ayna” şiirinde benzer bir
kullanımla karşılaşırız:
“bana aynada bir sûret göründü
benden başkası
bilmem memleket-i çinden midir
ya mâçînden mi” (s.27)
Şâir aynadaki sûrete kim olduğunu sorar ve
onu Çin padişahının kızı olduğunu öğrenir. Şâir
onun aynadan çıkmasını ister, ona dokunmak
istemektedir. Fakat kız menfi cevap verir:
“bana çîn padişahının kızı
gelemem
dedi
ancak bir gün
hayalin gibi seni de
bu aynanın içine alıp
kaybolacağım”
Bu şiiri hakkında Çelebi şöyle demektedir:
“Bazen ölümün karşısında bile masallarımdaki
Çin Padişahının kızı ortaya çıkar ve beni

rubaîsi bulunmaktadır: “Der bâğ meyân-ı çemenî hâhem
hüft / Der zîr-i gül ü yâsemenî hâhem hüft / Dûr ez heme
endîşe vü efkâr demî / Bîrûn cüdâ ez mâ vü menî hâhem
hüft” Bu rubainin Prof. Dr. Mehmet Kanar tarafından
yapılan tercümesi şöyledir: “Uyuyacağım bahçede, çayırlar
arasında. / Uyuyacağım gülün, yaseminin altında. / Uzak
kalıp bir an her düşünceden, tasadan / Uyuyacağım sıyrılıp
ben, biz davasından” (Bütün Şiirleri, s.76) Bu rubaîyi hem
Farsça olması, hem de inceleyeceğimiz üç rubaîden anlam
olarak farklı olması dolayısıyla çalışmamızın dışında
bıraktık.
1
“Asaf Hâlet Çelebi ile Bir Konuşma” Akşam, sayı:12586,
19 Ekim 1953, “Bütün Yazıları” içinde bakınız s.487
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aynaların içinden geçirerek masalların çok
olduğu ölüm diyârlarına götürür.”2
Bu şiiri ve şâirin açıklamasını göz önüne
alarak rubaîde geçen “bambaşka cihanlar”ın bir
ölüm ülkesi ya da ahiret olduğunu söyleyebiliriz.
Kabil Demirkıran’ın yorumuna göre Çin
padişahının kızı da ölümü temsil etmektedir.3
Şâir bu rubaîsinde vefâtının yaklaştığını
hissetmiştir. Vefâtında sonra rubaîleri ile birlikte
yayımlanan “Rüyalar” şiirinde ayna imgesi yine
ortaya çıkar ve Çin padişahının kızı şâiri çağırır:
“Aynalar görürüm
aynalarda rüyalar
bütün bahçeleri
kuşlarıyla
silinir
(…)
Aynalardan beni çağıran kız
bir daha göründü
işaret ediyor
bitir rüyalarını da gel
diyor” (s. 89)
Rubaînin ikinci mısraı “hayatın film şeridi
gibi gözünün önünde geçmesi” deyimini
çağrıştırmaktadır.
Şâir
artık
vefâtının
yaklaştığından emin bir hâlde ömrünün geçen
günlerini düşünmektedir. Şâir hayatını dolu dolu
yaşamıştır, onun ömründe bir asra sığabilecek
kadar geniş ve büyük olaylar olmuştur. Neşeli bir
mizaca sahip olan Çelebi’nin bir asra sığabilecek
kadar geniş olan anlarının neler olduğunu
maalesef bilemiyoruz. Bunlar belki keder, belki
de neşe veren hatıralardır.
2. Rubaî: Rüyalar
Her gün görülenler karışık bir rüya
Rüyalar içinden görünen bir dünya
Biz her şeyi olmuş gibi seyredemeyiz
Rüyalar içinden görünürken dünya (s. 88)
Bu rubaînin 1. 2. ve 4. mısralarının vezni
mef û lü / me fâ î lü / me fâ î lün fâ ( - - . / . - - . /
. - - - / -); 3. mısraın vezni ise mef û lü / me fâ î
lü / me fâ î lü / fa ûl ( - - . / . - - . / . - - . / . - ) dür.
“-ya” zengin kâfiye olarak kullanılmıştır. Lâtin
harfleriyle yazılışına göre tam kâfiye olarak
görünse de Arap harfleriyle kâfiyeli kelimelerin
yazılışında “a”nın uzun olduğu görülür ( )ﻳﺎ. Bu
da zengin kâfiye oluşturur.

2

“Benim Gözümle Şiir Davası-5: Şiirde Ruh Ânı”, “Bütün
Yazıları” içinde bakınız s. 167
3
Kabil Demirkıran, “Asaf Hâlet Çelebi’de Masallar ve
Düşler”, Türk Edebiyatı, sayı:410, Aralık 2007, s. 26
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Bu rubaîde bir belirsizlik havası hâkim.
Şâire görülenler bir rüyadır ve rüyada görülenler
kesinlikten uzaktır. 3. ve 4. mısralarda bu
düşünce var. Rüyaların sisli atmosferi altında
gerçekliği yakalamak mümkün değildir. Bu
belirsizlik havası şâirin vefâtından sonra
yayımlanan ve bu rubaî ile aynı adı taşıyan
şiirinde de vardır:
“Her gün
karışık rüyalar görürüm
sincabî uykularda
hayaller belirir
kaybolur
(…)
Uyanıklığımı ayıramıyorum
uykulardan
karışık rüyalar içindeyim
ömrümün uykusunda” (s. 89)
Bu karışıklık ve belirsizlik şâire ölümün
yaklaştığını hissettirir. “Rüyalar” şiiri şöyle
bitmektedir:
“Rüyaların sonu geliyor galiba
Uyanılmaz uykulara dalmak istiyorum.” (s.
89)
3. Rubaî: Müşterek Hâl Tercümesi
Ömrünce hayal kurdu hayaller geçti
Binlerce masallarla misâller geçti
Çırpındığı uğurda visâller geçti
En son tükenip ömrü bu hâller geçti (s. 88)
Mef û lü / me fâ î lü / me fâ î lün fâ ( - - . / .
- - . / . - - - / -) vezniyle yazılmış olan bu rubaî
aaaa şeklinde kâfiyelenmiş bir musarra rubaîdir.
Şiirde “-ler geçti” redif, “-âl-” zengin kâfiye
olarak kullanılmıştır.
Çelebi’nin
diğer
iki
rubaîsinde
gördüğümüz yaklaşan ölümü hissetme, bu
rubaîde daha belirgin bir şekilde görülmektedir.
Rubaînin başlığından bu şiiri şâirin eşine yazdığı
düşünülebilirse de rubaîde “visâl” kelimesinden
başka bunu düşündürecek bir iz yok.
İnsan ömrü boyunca hayâller kurar, pek
çok olay yaşar, emellerine kavuşmaya çalışır,
ama ölümle beraber bunların hepsi son bulur.
Ömrün tükenmesi zorluklarla dolu çetrefilli
hayatın bitmesi demektir. Ölümle beraber her
şey geride kalır.
Çelebi, yaklaşan ölüm hissini anlattığı bu
üç rubaîsinde diğer şiirlerinde olduğu gibi orijinal imgeler kullanmış ve sıradanlığa düşmemiştir. Belli kalıplar içinde yazılan rubaînin
kuralları şâiri zorlamamış, her zamanki kendine
has üslûbunu kullanmasını engellememiştir. Bu
durum Âsaf Hâlet Çelebi’nin şiire olan hâkimiyetini gösteren bir delildir.

Şiir:
MARMARA MANZARASI
Pınar ÖZTÜRK
Seni hayal ederken
Geçerdin önünden
Buharlı camlarının ötesinde
Yosun evimin
Gittikçe daha küçülen cüssen
Dalgalar arasında gözden kaybolurdun
Ben
İzinin peşinde uçuşan
Bir deniz kuşu gibi
Çıplak ve beyaz kanatlarıma
Çizerdim hasretini
Denizi ve rüzgârı sırtımda taşıyıp
Hayalinin gölgesi gözlerime düşerdi
Güneydoğudan buz gibi
Poyraz eserken içime
Sana rastlayabilmek umuduydu rotam
Yüzüme ihtimal duası sürerek
Geçerdin sen camlardan
Nemli bayrağı ile
Bir şilep olurdun bazen
Poyrazı delen
Yorgun krank mili
Seni izledikçe
O geçerdi gözlerimden
Ağır ve sessiz bir zaman gibi
Pervaneleri
Gözlerimi parçalayan ağlamaklığım
Sen giderdin camlarından
Yosun evimin
İzin maviye düşerdi
Bense o şilebin
Kıçına takılan
Serseri, âşık bir
Deniz kuşu olurdum
Kanatlarımda çizili manzaralarda
Hasret yükü taşımakla yorulurdum
Seni hayal ederken
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Tanıtım:
DİVAN EDEBİYATINDA SOSYAL VE DİNÎ
KONULU RUBAİLER
(Ali İhsan ÖBEK, İnsan Yayınları, İstanbul 1995)

Gülçiçek AKÇAY

birçoğu da Osmanlı yüksek medeniyet, din ve
kültür tarihinin Osmanlı şiirinde okunabileceğini
ispat yoluna gitmişlerdir. Divan edebiyatında
sosyal hayat araştırmalarıyla ilgili ilk çalışma
sayılan Necip Asım’ın “Mesîhî Dîvanı, Divanlarımızdan Tarihçe Nasıl İstifade Edebiliriz?”
adlı makalesinde1 Mesîhî Dîvanı’ndan bazı
beyitleri kanıt gösterilerek divanları tarih
kaynağı olarak kullanılabileceğinden bahsedilmektedir. Bu konudaki ilk akademik çalışma
olarak kabul edilen ve Mehmed Çavuşoğlu tarafından hazırlanan Necâti Bey Divânı’nın Tahlili
adlı doktora tezinde ikinci bölümün başlığı
“Necâtî Bey Divânı’nda Cemiyet” tir. Burada
şahıslar, kavimler, yer adları, sanatlar, meslekler,
oyunlar ve içtimaî hayat başlıklarıyla şiirdeki
gündelik hayat unsurları tasnif edilmiştir. Çavuşoğlu’nun bu eseri gerek divan tahlili konusunda
gerekse eski şiirde toplumsal hayat araştırmalarında kaynak ve örnek olarak kabul edilmiştir.
Eski Türk edebiyatı sahasında sosyal hayat
ile ilgili olarak yazılan müstakil kitap yok denecek kadar azdır. Bu alanda yapılan çalışmaların
bazıları sosyal hayat unsurlarından biri üzerinde
yoğunlaşmış, metinlerden seçilen konu ile ilgili
örnekleri açıklayan eserlerdir. Son yıllarda bu
konuyu ele alan yüksek lisans ve doktora tezlerinde de benzer bir durum söz konusudur. Bu
eserlerde genellikle bir dönemin toplumsal dinamiklerinin Osmanlı şiirinde bulduğu vücut ya da
bir şairin şiirlerinde sosyal unsurlar işlenmiş ve
örneklenmiştir. Tek bir nazım şeklinden hareketle sosyal hayata dair genel bir Osmanlı
panoraması oluşturulan eserler nispeten azdır.

Türk edebiyatı tarihçilerinin çerçeveye
aldığı 13-19. yüzyıllar arası Osmanlı şair ve
nasirlerinin oluşturdukları ve devam ettirdikleri
edebî süreç, sonuna yaklaştığında ve elbet
bittiğinde kendinden sonrakiler tarafından “eski”
olarak adlandırıldı. Tanzimat ve batılılaşma
adıyla anılan zihnî, siyasî, kültürel değişim ve
cumhuriyetin
ilanıyla
gerçekleşen
rejim
değişikliği ile yüzünü Avrupa’ya dönen Osmanlı
aydınının “eski” ile bağlarını koparması, bu
kopmanın yansımalarının, bir kültürün birinci
elden kaynağı olan edebiyatta da kendini
göstermesi kaçınılmaz oldu. Bu dönemde eskiye
ait olan her şey acımasızca eleştirildi. Bu eleştiri
okları çoğunlukla da toplumun kalbine seslenen
ne varsa ona saplandı. Divan edebiyatının
toplumdan kopuk, ayakları reel dünyaya
basmayan/hiç basmamış olan bir edebî süreç
olup olmadığı tartışması-kuşkusuz bu alanla
ilgili herkesin malûmudur- o zamandan bugüne
kadar ateşini koruyarak gelmiştir. Bu konuyla
ilgili onlarca çalışma yapılmış ve bunların
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Divanlarda yer alan kasideler, ölüm,
doğum gibi çeşitli sebeplerle düşürülen tarihler
sosyal hayat için önemli bilgi kaynaklarıdır.
Çeşitli vesilelerle yazılan kasideler tarihi bilgi
yanında, dönemin sosyal ve kültürel olaylarına
da değinir. Sosyal tarih yazımına kaynaklık edebilecek nazım şekillerinden biri de terkib-i
bentlerdir. Terkib-i bentler genellikle döneminin
durum tespitini ve tenkitini yapmakla görevlendirilmişlerdir. Klasik Türk edebiyatı türlerinden
toplumla bağları en zayıf ve soyut olduğu kabul
edilen gazel ve sosyal yaşam konusu Türkiye’de
ilk defa Vildan Serdaroğlu tarafından “Zâtî’nin
Gazeliyatına Göre XVI. Yüzyılda Sosyal Hayat”
adlı doktora tezinde2 ele alınmıştır. Walter
1

Necib Asım Yazıksız, "Mesihî Divanı (Divanlarımızdan
Tarihçe Nasıl İstifade Edilir?)", TOEM, I / 5 (1
Kânunuevvel 1326), s.300-308.
2
Vildan Serdaroğlu [Şişman], Zâtî’nin Gazeliyatına Göre
XVI. Yüzyılda Sosyal Hayat, Doktora Tezi, İstanbul
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Andrews “Şiirin Sesi, Toplumun Şarkısı”1 adlı
eserinde gazelin sosyal çevrenin sesi olduğunu
metinlere geleneksel şerh yöntemiyle değil,
“yorum bilgisi” kriterlerine göre yaklaşarak
ispatlamaya çalışır. Tüm bu türlerin dışında
sosyal ve dinî ortamın aktarıcısı olan bir diğer tür
de tanıtacağımız eserin inceleme konusunu oluşturan rubaidir.
Rubai divan edebiyatının toplumsal ve
düşünsel yönünün ağırlıkla işlendiği nazım şekillerinden biridir. Fikir ve duyguyu yoğun bir
biçimde bünyesinde barındıran rubailer edebiyat
kadar sosyoloji, felsefe ve din alanlarında da
araştırma maddesi olabilecek kudrete sahip
konsantre bir malzemedir. Ali İhsan ÖBEK’in
Divan Edebiyatında Sosyal ve Dinî Konulu
Rubailer adlı eserinde odağa bu malzeme
alınmıştır. Adı geçen eser 1993 yılında Divan
Edebiyatında Sosyal Konulu Rubailer başlığıyla
Trakya Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi olarak
hazırlanmış, 1995’te belirttiğimiz adıyla kitap
halinde basılmıştır.
Kitap giriş ve sonuç bölümleri hariç üç
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm “Din”;
ikinci bölüm “Zamâneden Şikâyet” ve üçüncü
bölüm “Dünya Görüşü ve Hayat Anlayışı” başlıklarını almıştır. Bölümler açılmadan önce
yazarın tez malzemesi olan rubai nazım şekliyle
ilgili bilgi ve örnekler Rubai başlığı altında verilmiştir. Rubainin tanımı, tür özellikleri, konusu,
kalıpları, doğuş tarihi ve yeri ile ilgili çeşitli kaynaklardan alınmış bilgi ve tahminler ve Türk ve
İran edebiyatında itibar görmüş şairlerin rubailerinden örnekler bu başlık altında yer almıştır.
1. DİN: Osmanlı sosyal yapısını
belirlemede din de önemli bir referanstır. Dinî
inanç veya iman, insanın sosyal davranışı
üzerinde tayin edici bir role sahiptir. Hem bireyi
hem de toplumları etkileyen sosyo-kültürel bir
kurum olan din, tesir sahibi olduğu Osmanlı toplumunda aynı zamanda güçlü bir sosyal kontrol
mekanizması olarak edebî eserlerinde iliklerine
kadar işlemiştir. Bu bakımdan eserlerdeki içtimaî
unsurları araştırmada dine ilişkin noktalarında
üzerinde durulmasını çok yerinde bir yaklaşımdır.
Kitapta Din başlığı altında, Allah- İnsanKainat, Din-Tasavvuf, Akıl-İlim-Hikmet-Ahlâk
maddeleri işlenmiştir.
Allah- İnsan- Kâinat maddesinde kâinatın
yaratıcısı, ezelî ve ebedî, tüm varlıkların mebdei
Üniversitesi, 2001.; Vildan Serdaroğlu, Sosyal Hayat
Işığında Zâtî Divanı İstanbul: İSAM, 2006.
1
Walter Andrews, Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, çev:
Tansel Güney. İstanbul: İletişim Yayınları, 2000.

ve melcei olan Allah konusuna bağlı olarak
şairlerin düşünce sisteminde yer tutan Allahinsan- kâinat algısı, seçilen rubailerde ayrıntılı
olarak işlenmiştir.
Bir sonraki madde Din-Tasavvuf maddesidir. Konuya dinin tanımıyla başlanmış ve
tasavvuf felsefesi ile İslâm dininin ilişkisi çeşitli
kaynaklara dayanılarak belirlenmiştir. Hz.
Muhammed’in şairlerimizin gözündeki yeri,
tasavvuf felsefesinin yaklaşımları, kendine özgü
lügati ve bazı değer yargıları bu bölümde verilmiştir.
Akıl-İlim-Hikmet-Ahlâk maddesinde öncelikle ehl-i sünnete göre bu kavramların tarif ve
tasnifleri verilmiştir. Daha sonra divan şairlerinin
birikimlerinden yola çıkarak bu kavramları ele
alan ÖBEK, rubailer üzerinden İslâm felsefesinin
kısa değerlendirmesini yapmıştır. Rubailerde yer
alan akıl-gönül tartışması ve gönlün üstünlüğü,
ilmin fazileti, insan aklının dünya ve ahiret
sırlarını kavrayamayacağı inancı, acı çekmenin
olgunlukla ilişkisi, hikmetin ne olduğu, hikmet
sahiplerinin yapması gerekenler, ahlâklılık ve
ahlâk dışılık, tahammül ve sabrın kazandırdıkları
vb. hakkında varılan hükümler, bu şiir şeklinin,
içine aldığı hususiyetleri aktarma konusunda ne
kadar uygun olduğunu ispatlama açısından önem
arz etmektedirler.
2. ZAMANEDEN ŞİKAYET
Bu bölümde şairlerin içinde bulunduğu
zaman ve ortamı eleştirmek amacıyla yöneldikleri birtakım durumlar ve soyutlamalar maddeler halinde verilmiştir: Felek ve Ebnâ-yı
Zamâne, Dünyanın Geçiciliği Dünya Malına
Önem Vermeme, Devrin İleri Gelenlerini Tenkit,
Zulüm, Adaletsizlik ve Rüşvet.
Felek ve Ebnâ-yı Zamâne maddesinde
insanların dünyada başlarına gelen acı olayların kaderi tayin etme dolayısıyla- müsebbibi olarak,
her zaman suçlanmasında sakınca görülmeyen,
felek ve devrin gidişatıyla uyum içerisinde olan,
kendini şartlara göre şekillendirmiş, bu yüzden
de zayıf karakterleriyle güçlenmiş insanlardan
bahseden rubailer örneklendirilmiştir.
Dünyanın Geçiciliği, Dünya Malına Önem
Vermeme başlığından da anlaşılabileceği gibi bu
maddedeki rubailerde genel olarak Allah’ın her
şeyin sahibi olduğu, insanın maddi endişeden
soyutlanarak manevi değerlere yönelmesi gerektiği anlatılmaktadır
Bir diğer madde Devrin İleri Gelenlerini
Tenkit maddesidir. Aslında zannederiz kitabın
başlığındaki “Sosyal” maddesiyle en alâkalı
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bölüm burasıdır. Buradaki rubailerde devletin
kuru bir süsten, tantana ve debdebeden ibaret,
“mesned-i saltanat” olan sultanlık makamının bir
kavmi soyup soğana çevirdikten sonra onu
sömürmek için varolduğu düşüncesi ile devlet
büyüklerinin bencilliği, hazımsızlık ve haksızlıkları işlenmiştir. Kanaatimize göre kitapta,
devirlerin içtimaî yapısına ve dinamiğine dair
kitaptaki en canlı tanıklar bu bölümdedir.

LİVANELİ’NİN “MUTLULUK”U ÇEK
CUMHURİYETİ’NDE DE YAYIMLANDI
Haber : K. Kurtuluş İZBEK

Bölümün son maddesi Zulüm, Adaletsizlik
ve Rüşvet olarak adlandırılmıştır. Burada her ne
kadar tenkit edilenler adı geçen soyut varlıklar
olarak görünse de esasen önceki maddede olduğu
gibi eleştiri okları yönetici sınıfına yönelmiştir.
3. DÜNYA GÖRÜŞÜ VE HAYAT
ANLAYIŞI
Bu bölümde ÖBEK, felsefe ve dinin dünya
görüşü kavramı üzerindeki haklarını tartışarak
“felsefenin bir dünya görüşü oluşturmasından
söz etmek yerine, dünyaya belli bir bakış acısı
kazandırdığını” vurgular, “bu bakımdan felsefeden çok dinin insana bir dünya görüşü sunduğu,
insanı kendinden başlayarak evrene yayılan
temel anlayışlara ulaştırıcı ilkeler ile kuşatıp
yönlendirdiği”ni savunur. Bu düşünceden hareketle şairlerin İslâm’ın bir dünya görüşü olma
imtiyazıyla yazdığı rubailerden bazıları kitabın
din bahsini işlediği bölümde de ele almıştır.
Sonuç bölümünde yazar yaptığı çalışmanın
genel bir değerlendirmesini yapmıştır: “Divan
şiirinde inanç, felsefe, tefekkür gibi insan için
manevî kıymetleri haiz olan ve bizzat insanın
aklına vicdanına seslenip onu düşünmeye,
düşündüklerinden ibret almaya çağıran konuların
ağırlıkta olarak işlendiği rubaiyi inceleme fikrimiz, divan şiirinin bu yönünün belirginleşmesini amaçlamaktadır.”
Sonuç olarak Divan Edebiyatında Sosyal
ve Dinî Konulu Rubailer adlı eser, divan
edebiyatının toplumla, toplumu oluşturan
kurumlarla bağlarının araştırılıp tartışıldığı bir
ortamda edebiyatı topluma bağlayan zincirin bir
halkasına mercek tutarak Türk edebiyatı alanında
rubai türünün arz ettiği önemi gözler önüne
sermiştir. Hocam Ali İhsan ÖBEK’in yüksek
lisans tezi konusu olarak seçtiği rubailer
hakkında daha kapsamlı çalışmalar hazırlığında
olduğunu biliyor, projelerini bir an önce hayata
geçirmesini dört gözle bekliyor, kitaptan bir
rubai ile yazımı bitiriyorum:
İrfan gibi gencîne-i servet yokdur
Servet gibi de bâdî-i vüs’at yokdur
İbret-gede-i cihâna baksan lâkin
Merdâne kanâ’at gibi râhat yokdur (Âsaf)
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Ömer Zülfü Livaneli’nin “Mutluluk” adlı
romanı, “STESTİ” adıyla Çek Cumhuriyeti’nde
de yayımlandı. Böylece bu kitabın çevrildiği dil
sayısı 20’ye ulaşmış oldu.
Aynı zamanda bir Türkolog olan, Çek Cumhuriyeti eski Ankara büyükelçisi Ph. Dr. Tomaş
Lane* tarafından Çekçeye çevrilen kitabın kapağında “siyah fon” üzerinde “renkli mozaikler”
göze çarpıyor. Tasarımcının açıklamasına göre,
“siyah fon” roman kahramanının açmazlarını,
“renkli mozaikler” ise sonunda ulaşılan mutluluğu simgeliyor. Kitabın adında yer alan “mutlu”
“e” harfi’nin ise kulakları ağzında…
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkısıyla
Dar Ibn Rushd Yayınevi’nce yayımlanan kitabın
bu “Çekçe” ilk baskısı Zülfü Livaneli’nin ücretsiz yayın izni vermesiyle gerçekleşti.
Büyükelçi Laně, bu çevirisiyle ilgili şunları
söylüyor:
“-Çağdaş Türkiye’nin temel sorunlarını, akan bir
dil, ince bir üslup ve büyülü doğa betimlemeleriyle aktaran bu sihirli kitabı Çek okuruna
kazandırmaya, onu okur okumaz karar verdim.
Türkçeden başka, uzun yıllardır içinde yaşadığım
Türk kültürüne de olan yakınlığım nedeniyle
çeviride zorlanmadım. Türkiye’yi çok tanımayan
Çek okura ulaşacağını umduğum bu kitap, “İznik
çinisi”ni “bohemia kristali”ne bir kez daha tanıtacak…”
* Ph.Dr. Tomaş Lane (doğ. 1944) - Prag Charles
Üniversitesi Türkoloji mezunu. 1980’li yıllarda
Türkiye’de Soma B termik santralında görev yaptı.
1989’dan sonra Charles Üniversitesi’nde Türkoloji
öğretimini yeniden başlattı. 1991’de Cumhurbaşkanı
Özal’ın Çekoslovakya ziyaretinde, Çekoslovakya
Devlet Başkanı Havel’le görüşmelerinde çevirmenlik
yaptı. 1995–1999 yılları arasında Çek Cumhuriyeti’nin ilk Türkiye Büyükelçisi oldu. 2002–2006 yıllarında aynı görevle Ürdün’de bulundu. 2008’de
Türkçe-Çekçe sözlüğünü çıkardı. Halen ÇekçeTürkçe sözlüğünü hazırlamakta. Türk ve Azerbaycan
edebiyatından çeviriler yaptı ve yapmakta. Evli ve
Prag’da yaşıyor. Büyük arzusu emekliliğinde yılın bir
kısmını ikinci vatanı Türkiye’de geçirmek.
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Azerbaycan’da Bir “Hürriyet” Şairi:

Şiir:
ÜMİD SEHNĖ-Yİ TEMAŞA-Yİ HEYATIN
RUHUDUR
Mehemmed HÂDİ
Men bir güneşem, yérde E'yândir lemeâtım,
Şé'rimde parıldar durur çöhré-yi zâtım.
Yoxdur zereri, keçse de feqr ile heyâtım,
Kim olduğumu bildirecek bil ki, memâtım.
Ferdâ-yi üfûlumda bu qövm ağlayacaqdır,
Lâkin gözümü dest-i ecel bağlayacaqdır.
Men solmalıyam tâ ki, açılsın da baharım,
Men sönmeliyem, şe'şe'elensin de nahârım,
Men ölmeden evvel vetenim oldu mezarım,
Erbâb-i zekâ düşmenidir indi diyarım,
Söndükde zekâ ehl-i veten ağlayacaqdır,
Göz incisi-yaşlar o zaman parlayacaqdır.
En son dileyim: meqberim olsun vetenimde,
Tendir vetenim, olmalı canım da tenimde.
Ruhum ki, menim qalmayacaq bu bedenimde,
Quş şekline girsin, qanad açsin çemenimde.
Endamımı eğûş-i erem saxlayacaqdır,
Ferdâ-yi memâtımda adım parlayacaqdır.
Bextim kimi olsun vetenim, ye'ni siyehnâk,
Héykel dilemem héykel-i qebrimdir of eflâk.
Millet işıq olsun, meni udsun bu siyah xâk,
Ancaq dilerem qövmüm ola sâhib-i idrâk,
İdrâki olanlar meni sonra qanacaqdır,
Bir qövmü dirilden de cahanda qanacaqdır.
Men ölmeden evvel vetenimdir mene meqber,
Çünki vetenimdir, buna olmam ki, mükedder.
Yurdum da anamdır, bütün övlâdı beraber,
Men isteyirem, olmalıdır hepsi münevver.
Qaldıqca qara ehl, ziyam qovacaqdır,
Bir gün gelecek, sehvini de anlayacaqdır.
Ulduzlar emel, léyli,heyâtımda direxşân,
Dilber kimidir xendé-i meğrûr ile xendân,
Geh-geh açılır, geh oluyor perdede nîhân,
Bir işve vérir, can alıyor sonra qürîzân,
Ol âfet-i can bir gün olur râm olacaqdır,
Dil bülbülü hembezm-i gülendâm olacaqdır.

MEHEMMED HADİ ve “ÜMİT’ ŞİİRİ
ÜZERİNE BİR İNCELEME
Atıf AKGÜN*
GİRİŞ
XIX. ve XX. Asır dünya tarihinde yaşanan
önemli hâdiseler kuşkusuz milletlerin sosyal
yaşamlarında olduğu gibi edebî dünyalarında da
ma’kes bulmuş, özellikle savaşlar ve hürriyet
mücadeleleri söz konusu olduğunda edebiyatçılar
tabiatıyla taraf olmuşlardır. Monarşik krallıkların
vâdesini doldurduğu ve meşrutiyet gibi hürriyete
kapı aralayan idâri biçimlerin gündeme geldiği
bu yüzyılda en hareketli coğrafyaların başında
Türk dünyası gelmekteydi. Müstebit Sovyet
idâresi altındaki muhtelif Türk boylarında istiklâl
ve hürriyet hareketleri Çarlık Rusya’sının “1905
Hürriyet Manifestosu” ile canlılık kazanmış ne
var ki Rusların bu hamlesinin Türk boyları için
bir aldatmaca olduğu zaman içinde anlaşılmış,
daha da ağırlaşan istibdat altında “hürriyet”
nâmeleri ısrarla çıkmaya devam etmiştir.
“İstibdat” kelimesi aynı yüzyıllarda Osmanlı
sahası edebî hayatında da çok meşhurdu.
Kendilerini “istibdat rejimi altında” mahpus
olarak gören bir kısım Tanzimat aydını da Türk
dünyasındaki diğer kardeşleri gibi hürriyet
temine sıkı sıkı sarılmışlardı. Bu edebî benzerlik
içinde en dikkat çekici olanı Osmanlı ile Azeri
Türklerinin yakınlığıdır. Bu benzerlikte Azerî
Türklerinin
beslendikleri
ve
dikkatlerini
yönelttikleri sahalarında başında Osmanlı’nın
geliyor olması önemlidir. Hatta öyle ki vatan ve
hürriyet şâiri olarak namlanan Nâmık Kemal’in
“Hürriyet Kasidesi”ne
Hazar’ın kenarında
“Neğme-i
Ehrerâne”
adıyla
nazireler
düzülmektedir. Bu şiiri yazan Azerbaycan’nın
hürriyet şâiri olarak bilinen Mehemmed
Hâdi’den başkası değildir.
XX. yy. Azerbaycan romantik şiirinin canlı
ve nev-i şahsına münhasır şahsiyetlerinden
biridir Abdüsselim Mehemmed Hâdi (Şamahı,
1879-Gence 1920). 1905-1917 Azerbaycan
romantizmi deyince akla gelen ilk isimlerden
olan Hâdi’nin romantizminin aslî unsurları
arasında
siyasi,
içtimâi
mevzularla
harmanlanmış felsefî bir lirizm ön plana çıkar.
Mehemmed Hâdi, romantizmi Âzeri sahasında
tesis edenlerin başında yer alır ve bu cereyânı
sonuna kadar da devam ettiren yegâne kişidir.
Mehemmed Hâdi ile birlikte Azerbaycan
şiirinde onunla aynı çizgide yer alan şâirler
arasında Hüseyin Câvid, Abdulla Şâik ve Abbas
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Sehhet en önde gelenlerdir. Bu şâirlerin vatan ve
hürriyet temalı şiirlerini oluşturdukları edebî
atmosferin başlıca kaynakları, klasik Şark
felsefeleri ile birlikte önce Avrupa’da başlayan
ve sonra tüm Asya’ya yayılan ihtilâl, inkılâp ve
hürriyet mücadeleleri ile millî tarih ve millî
kültür unsurları olmuştur. Aynı zamanda bu
isimler Türkiye’deki meşrutiyet hareketi ile
İran’daki milli mücâdele hareketini yakından
tâkip etmişlerdir.
Hâdi’nin bir şâir olarak yetişmesinde, çağdaş
Türk şiirinin, özellikle de bu şiirin İbrahim
Şinâsi, Abdülhak Hâmid, Nâmık Kemal, Tevfik
Fikret vb. temsilcilerinin büyük rolü olmuştur.
Eserlerinde Divan Edebiyatının ve çağdaş
Osmanlı şiirinin geleneklerine dayansa da bu geleneklerin esiri olmamış, aksine şiirin hayatla
nefes almasına, şiirde sosyal problemlerin gündeme getirilmesine ve çözülmesine dikkat
etmiştir.
Eğitimin,
ilim
ve
kültürün
propagandası, sosyal gelişme, hürriyet ve
özgürlük uğrunda mücadele, kadınların hak
eşitliği, fanatizme ve ce-halete karşı uzlaşmazlık,
insan hislerinin temizliğine ve kutsallığına inanç
Hadi şiirinin esas konularını oluşturmaktadır.1
Bilge Ercilasun, Hâdi’nin şiir evreni
hakkında şu hususları belirtmektedir: “Tabiatın
sırlarını ve kâinatın mânâsını araştıran sualler
sorması ile ile Hamit’e, zulüm ve haksızlığa karşı
gösterdiği hassâsiyet , vatan ve hürriyet
temlerini işleyişi dolayısıyla Nâmık Kemal’e
benzer. İlim ve terakki konularında yazdığı
manzûmelerinde ise ilhâmını Tevfik Fikret’ten
Eserleri
incelendiğinde
Hâdi’nin
alır.2”
Tanzimat Edebiyatı ile olan yakınlığı dikkatleri
çekmektedir. Öyle ki Mehemmed Hâdi’nin başta
Recâizâde Mahmut Ekrem, Abdullah Cevdet,
Nâmık Kemal, Ali Suâvi, Şinâsi, Tevfik Fikret
gibi birçok şâir ve yazara ithaf ettiği, bu
isimlerden etkiler taşıdığı pek çok şiiri, naziresi
bulunmaktadır. 3
Hâdi’nin sadece bazı eserlerinin isimlerine
baktığımızda ondaki vatan ve hürriyet eksenli
şiir anlayışını kolaylıkla görebiliriz. “Veten”,
“Veten’in
Nidası”,
“İran’ın
Hürriyet
Qehremanlarına”, Qurbet Ellerde Yad-i Veten,
“Dad-ı İstibdat’tan”, Terane-yi Vetenperestane”,
“Neğme-i Ehrerane” bu eserlerden bazılarıdır.
1

“Mehemmed Hadi”, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları
Ansiklopedisi, C:5, s:229, Ankara, 1995
2
ERCİLASUN, Bilge; “Azerbaycanlı Şair Mehemmet
Hadi Hakkında” adlı makale, Yeni Türk Edebiyatı Üzerine
İncelemeler, s. 499, Akçağ Yay., Ankara, 2002
3
EROL, Ali; “Tevfik Fikret ve Mehemmed Hadi’nin
Şiirleri Üzerinde Mukayeseli Bir Değerlendirme” adlı
bildiri, II. Uluslar arası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi,
11-12-13 Kasım 2005, Celal Bayar Üniversitesi.
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Hadi’nin eserlerindeki bu tavrı bize onunla
aynı devirde yaşamış Osmanlı sahasında bir ismi
hatırlatmaktadır. Bu isim Nâmık Kemal’dir.
“Mehemmed Hâdi de tıpkı Nâmık Kemal gibi
vatan, millet şâiri, hürriyet âşığıdır. O da Nâmık
Kemal gibi İslâmcı düşüncelere sâhiptir. Çok
mâceralı, maddî ve mânevî sıkıntılarla dolu bir
hayat geçirmiş, içinde bulunduğu bunalımlar,
şiirlerini de etkilemiştir. Devrin siyasi,içtimâi
hayatından uzak durmamış, milletinin karanlıktan, cehâletten kurtulup, aydınlığa , hürriyete,
medeniyete ulaşması için çalışmıştır4” Nitekim
bu tavrı onun Azerbaycan’da olduğun kadar tüm
Türk Dünyası edebiyatlarında bir “vatan ve
hürriyet şâiri” olarak tanınmasını sağlayacaktır.
İncelemeye çalıştığımız “Ümid Sehne-yi
Temâşâ-yi Heyatın Rûhudur” adlı şiir de
Tanzimat Devri Türk Edebiyatı etkilerinin
fazlaca yer aldığı bir şiirdir. Başlığından da
anlaşıldığı üzere okuyucuya ümit telkin eden bir
eserdir. Romantizm dâiresinde yer alan Hâdi’nin
şiirindeki bu “ümid” temi, Avrupa romantizmi
ile kıyaslandığında yadırganabilir ancak burada
Azerbaycan Romantizminin kendine özgü tavrını
hatırlamakta fayda vardır. Bu hususu Ali Erol
şöyle izah etmektedir:
“...Nitekim devrin sosyal ve siyasi
gelişmelerine paralel olarak keder ve elemin,
sevinç ve coşkunun bir arada yaşandığı
çalışmalarda Azerbaycan romantiklerinin büyük
bir panik ve şaşkınlık içerisinde oldukları
görülür. Yaşanan coşkunluğun , ileriye yönelik
beklenti ve hayallerin çerçevesi tam olarak
çizilemediği gibi, karamsar düşüncelerin
kaynağı da çoğu zaman belli değildir. Ancak
hemen ifâde etmek gerekir ki, bu psikoloji geçici
olup, sergilenen tavır daha çok iyimser
beklentilerin lehine bir görünüm arz eder. Zira
en kötümser anlarda bile Azerbaycan
romantiklerinde Avrupa Romantizminde olduğu
gibi nihilizme varan, hiçlik duygularının
arzulandığı bir tükenmişlik psikolojisi yoktur.”5
Nitekim başlığından da anlaşılacağı üzere ele
aldığımız şiirdeki “Ümit” kavramı da bu mânâda
ele alınmıştır. Hâdi bu şiirde bir Nâmık Kemal
edâsıyla, halk içinde gördüğü noksanları dile
getirmekle kalmayıp ümit kapısını da açık
tutmuştur. Bu girişten sonra bölümler üzerinden,
Hâdi’nin şiirini incelemeye başlayalım.
4

AKPINAR, Yavuz, “Azeri Edebiyatı Araştırmaları”, s.
229, Dergah, İstanbul, 1994
5
EROL, Ali, “Azerbaycan Şiirinde Romantizm” s285,
Azerbaycan Kültür Deneği Yay. İzmir, 2007
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I.Bölüm
Türkiye Türkçesi ile: “Ben, ışığı yerde
parlayan bir güneşim./ Çehrem şiirimde
parıldayıp duruyor./ Hayâtım yoksulluk içinde
geçse de önemi yok, bilin ki, ölümüm kim
olduğumu öğretecek./ Öldüğümde bu millet
ağlayacaktır ama (çok geç olacak) gözümü ecel
eli bağlamış olacaktır.”
Şiirin bu ilk bölümünde Mehemmed
Hâdi’nin bizzat kendisi vardır. Hâdi’nin hayatı
huzursuzluklar içinde geçmiştir. Dokuz yaşında
babasını kaybetmiş, annesi, Hâdi çocukluk
yaşlarındayken kardeşleriyle Hâdi’yi kaderine
terk ederek başka biriyle evlenmiştir.Bütün
varlığı ile sevdiği nişanlısı onu bırakarak
başkasıyla evlenmiştir. Şâir bu ilk bölümde sanki
bu yaşadıklarını hatırlatırcasına, okuyucuya
gururla seslenir ve bu yoksulluğum benim
değerimden bir şey kaybettirmez, benim
değerimi
eserlerime
bakıp
görebilirsiniz
demektedir. Bu övgüler ucuz bir enâniyet
belirtisi
değil
bilâkis
şiirin
ilerleyen
bölümlerinde göreceğimiz gibi milletinin
gidişâtını kendine dert edinen bir münevverin
haklı gururudur. Şu anda milleti kıymetini
bilmese de târihin bir çok kıymetli şahsiyette
defaatle tespit ettiği gibi onun kıymeti de ancak
ölümünden sonra bilinecektir. Hâdi bu hâdiseyi
yaşamak istemektedir lâkin öldüğünde bu
duruma şâhit olamayacağı için üzgündür.
II.Bölüm
Türkiye Türkçesi ile: “Baharım açılsın da
ben solayım, günüm aydınlansın da ben
söneyim./ Ben ölmeden evvel vatanım mezarım
oldu. /Memleketim akıllı kişilere düşman oldu.
/Zekâ kayboldukça vatandaşlar ağlayacak, o
zaman gözün incisi olan yaşlar parlayacaktır.”
Şâir bu bölümde bir önceki bölümde söylediği “değerinin ancak ölümünden sonra anlaşılacağı” konusuna açıklık getirmektedir. O şimdi
milleti için şiirlerinde nasihatlarda bulunmakta,
söylenmesi gerekenleri milletinin cesur sesi
olarak dile getirmektedir. Bu nedenledir ki onun
şahsiyeti şiirinin mısralarında ışıldamaktadır.
Ancak millet cehâlete esir düştükçe âkıbeti kötü
olacak ve sonunda parlayan vatandaşlarının döktüğü göz yaşları olacaktır. Burada milleti için
kendini feda etmeye razı bir Nâmık Kemal’i
görür gibiyiz: “Baharım açılsın da ben solayım.”
Hâdi’nin de bu serzenişleri sadece milleti içindir.
Yeri gelmişken Hâdi ile Nâmık Kemal ilişkisinden de bahsetmekte fayda var. Bu hususta
Yavuz Akpınar:
“Mehemmed Hâdi de tıpkı Nâmık Kemal gibi
vatan, millet şâiri, hürriyet âşığıdır. O da Nâmık
Kemal gibi İslâmcı düşüncelere sâhiptir. Çok

mâceralı, maddî ve mânevî sıkıntılarla dolu bir
hayat geçirmiş, içinde bulunduğu bunalımlar,
şiirlerini de etkilemiştir. Devrin siyasi,içtimâi
hayatından
uzak
durmamış,
milletinin
karanlıktan, cehâletten kurtulup, aydınlığa ,
hürriyete, medeniyete ulaşması için çalışmıştır”1
demektedir. Hâdi kurtuluş reçetesi olarak da
zekâya
yani
ilme
önem
vermeyi
vurgulamaktadır. Memleketin dâhilinde iktidâra
sâhip olanlar akıllı kişilere düşman oldu derken
Nâmık Kemal’in şu dizelere akla geliverir:
“Görüp Ahkâm-ı asrı münharif sıdk u
selâmetten
Çekildik izzet-i ikbâl ile bâb-ı hükümetten”
III.Bölüm
Türkiye Türkçesi ile: “En son dileğim,
mezarımın vatanımda olmasıdır./ Vatanım
tenimdir, canım da tenimde olmalıdır./ Bu
bedenimde kalmayacak olan ruhum, kuş şekline
girip (ülkenin) çimeninde kanat açsın ./
Vücûdumu irem bahçesi kucaklayıp, saklayacak,
ölümümden sonra adım parlayacak.”
Hadi’nin Azerbaycan Edebiyatının vatan
ve hürriyet şâiri olarak tavsif edilmesi boşuna
değildir. Azerbaycan romantikleri içinde onun
vatan ve hürriyet temleri üzerinde yoğunlaştığı
bilinmektedir. Şiirin bu bölümü Hâdi’deki bu
vatan duygusunun ağır bastığı dizelerden
oluşmaktadır. Kendini vatan ile bir görme
anlayışı öylesine bir tevhidi içerir ki eski Türk
şiirindeki
“fenafillah”
inancının
sanki
“fenafilvatan” yani “vatanda yok olma, vatan
için yok olma” şeklinde dönüşüme uğramış
hâlidir denilse yeridir. Türk edebiyatı bu dizelere
âşinâdır çünkü ;
“Vücûdün kim hamir-i mâyesi hâk-i
vatandadır,
Ne gam râh-ı vatanda hak olursa cevr-ü
mihnetten.”
dizeleri Hâdi’nin bu bölümde ifâde ettiği
vatan aşkının başka bir ifadesi gibidir. Şâir ilk
bölümden beri hep ölümünden bahsetmektedir.
Bu bölümde de vasiyetini açıklar. O da
mezarının vatanında olmasıdır. O zaten vatanına
aittir ve tekrar onunla birleşmek ve onda yok
olmak istemektedir. Onun vücudunu sanki bir
cennet bağı olan vatan toprağı kucaklasın
istemektedir. Hak ettiği değeri ise ölümünden
sonra bilinecektir.
IV.Bölüm
Türkiye Türkçesi ile: “Kefenim bahtım gibi kara
olsun, abide istemem; ey felek kabrim
1

AKPINAR, Yavuz, “Mehemmed Hadi ve Namık Kemal”
maddesi, Azeri Edebiyatı Araştırmaları, s.229, Akçağ
Yay., Ankara, 2002
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abidemdir./ Beni bu kara toprak yutsun (ama)
vatan aydınlık olsun, milletim akıllansın./ Akıllı,
anlayışlı olanlar beni sonra anlayacaklardır, bir
milleti yaşatan da bu akıllılıktır.”
Vatan ve millet âşıklarının genel özelliği
maksatları uğrunda canları da dâhil maddî
varlıklarının sadece birer araç olmasıdır. Varsın
canlarından bile olsunlar tâ ki vatanı ve milletleri
hür olsun. Bir gün hakları teslim edilecektir ama
vatan kurtulmuş olacaktır. Tıpkı :
A. “Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın
gelsin
Dönersem Kahbeyim millet yolunda
azîmetten”
Dizelerinde olduğu gibi Hâdi’de de bir
kararlık sezilir bu bölümde ancak Nâmık Kemal
gibi bu duyguyu bu denli sert söylemez. Daha
romantiktir o varsın kefenim bahtım gibi kara
olsun der vatanı uğrunda ölüm için. Mütevazıdır,
heykel de dilemez ancak bir ümidi vardır, millet
idrak sâhibi bir hâle gelecek ve onun arzuladığı
yerde olacaktır. İdrak sâhibi olunduğu takdirde
vatan hak ettiği hâle gelecek ve onun değerini
bilenler de bu akıllı kişilerden başkası
olmayacaktır.
V.Bölüm
Türkiye Türkçesi ile: “Ben ölmeden
evvel vatanım mezarım oldu. / (Ancak) buna
üzülmem (çünkü) yurdum, benim anamdır./ Ben,
bütün vatan evlâtlarının hepsinin aydın (bilgili)
olmasını isterim./ Câhil kaldıkça zararlarına
olacaktır./ (Ancak) bir gün gelecek yanlışlarını
anlayacaklardır.”
Şair bu bölümde Türk kültüründe yaygın
bir inanış olan “vatan ana” teşbihi ile okuyucuya
sesleniyor. Bölümün tamamına yayılmış bu
benzetmede vatan bir anadır ve milletinin tüm
fertleri bu ananın çocukları gibidir. Şâir bir
kardeş sevgisiyle tüm vatandaşlarının da
aydınlanmasını istemekte ve öğütte bulunmayı
da kendine görev bilmektedir. Aksi takdirde
aydınlığın olmadığı yer karanlıktır. Şiirin bu
bölümü bu tezat sanatı üstüne kurulu gibidir.
Ziyâ ve zulmet, akıllı ve câhil.
Son Bölüm
Türkiye Türkçesi ile: “Hayâtımın
gecesinde parıldayan emel yıldızları gururlu
gülüşleriyle gülen bir güzel gibi bazen parlar,
bazen gizlenirler./ Bazen de işvelenip, can
alırlar. /O can alan afet, bir gün gelecek boyun
eğecek,/ gönül bülbülü, meclisimizde salman
güzel olacaktır.”
“Ümit” başlıklı şiirin en fazla ümit telkin
eden dizeleri bu bölümde karşımıza çıkar. Şâir
okuyucusuyla vedâlaşmadan önce oluşabilecek
olan karamsar tabloyu dağıtmak istercesine ümit
90

dolu bir gelecekten bahseder. Şiir boyunca
dikkat çektiği noksanların halli için sunduğu
reçetelerin elbet bir gün gerçekleşeceğini bildirir.
Ancak tüm bunlar 5. bölümde olduğu gibi bir
teşbihte gizlidir. Sunduğu tüm talepler milletinin
yararına olduğu için birer yıldız gibidir. İşve edip
can alan bu yıldızlar için klasik Türk şiiri
telâkkisinde hiç şüphesiz akla öncelikle sevgili
gelirdi ancak Hâdi için bu mefhum, milletinin
geleceği için beslediği ümitlerinden başka bir şey
değildir. Ümitler yıldızlara teşbih edilir.
İnsanoğlunun gerçekleşmesini ümit ettiği şeyler
için yıldızlara bakıp dilek tutmasıdır belki de
Hâdi’yi böyle bir benzetmeye sevk eden ya da
yıldızların karanlığın içinde birer ışık kaynağı
olmaları. Ama isâbetli bir benzetme olduğu
muhakkaktır.
SONUÇ
XX. yy. Azerbaycan romantik şiirinin en
güçlü seslerinden Mehemmed Hadi’nin “Ümit”
şiirinden hareketle yola çıktığımız bu çalışmada
şairin özellikle “hürriyet” temasını ele alış
biçimine dikkat çekmeyi amaçladık. Hadi’nin
şiirindeki bu tema ve diğer unsurlar diğer Türk
boylarında çağdaşları olan birçok şair tarafından
benzer biçimde ele alınmıştır. Özellikle Türk
Edebiyatında “vatan ve hürriyet” şairi olarak
ünlenen Namık Kemal ile Tevfik Fikret etkileri
Hadi’nin
şiirlerinde
açık
bir
şekilde
görülmektedir.
Türk dünyasının birçok Türk boyunda
Ceditçilik hareketleri yayılırken “eğitim ve
aydınlanma” fikirlerinin yanında en çok
konuşulan ve yazılan konu “hürriyet” olmuştur.
Ortak bir kültürden beslenen ve derin tarihi
bağlarla birbirine bağlı olan Türk boyları
arasında “Hürriyet” teminin benzer bir algı ile ve
aynı zamanlarda gündeme gelmiş olması bu
nedenle olağan bir sonuçtur. Azeri sahasındaki
Mehemmed Hadi ile Anadolu sahasındaki
kardeşlerinin bu benzerliği ise sözünü ettiğimiz
duruma sadece bir örnektir.
*E.Ü Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk
Dünyası Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi
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LATÎFİ VE ÂŞIK ÇELEBİ
TEZKİRELERİNİN ÖNSÖZLERİNDE ŞAİR
VE ŞİİRE DAİR DEĞERLENDİRMELER
Nagihan GÜR
Çeşitli mesleklerden yaratıcı kişilerin
biyografik künye yazıcılığını temel alan tezkire
türü geniş manada kullanım alanını şairlerin
hayatları ve şiirlerinden söz eden şair tezkirelerinde bulur. Arap ve Fars biyografi geleneği
içinde şekillenen bu tür ilk olarak 16. yüzyılda
Anadolu sahasında üretilmeye başlanmıştır. Bu
yüzyıl, İran geleneği etrafında gelişme gösteren
Divan şiiri sanatının birçok önemli temsilcisiyle
birlikte doruk noktasına ulaştığı bir dönemdir.
Gibb, bu dönem şiirini şu sözlerle değerlendirir:
Bu parlak dönemin şiiri [...] eski bildik tarz
olan İran yolu üzerinde aynı kadîm hedefe
doğru ilerler ve aynı kadîm kayıtlarla sınırlanır; ilerlemesi, şekil değişikliğinden çok
bir tekâmüldür. [....] Dilin hatasız kulanımı
ve kelime seçimindeki zarafet gibi gerçek
hissin ifadesinden çok, bu şiir okulunun
asıl hedefi bütünüyle teknik yönlerin
geliştirilmesi olmuştur. (14)
Osmanlı şiirinin bu tekâmül dönemi tezkire
türünün ortaya çıkmasına zemin oluşturmuştur.
Özellikle Herat tezkirelerinin [Mecâlis’ün Nefâis
(1491), Baharistan (1487), Devletşah (1487)]
örnek teşkil ettiği Anadolu sahası tezkireciliği,
ilk örneklerinden itibaren bu geleneksel yapı
etrafında şekillenmiş olsa da, gerek şair, çevre,
eser ilişkileri gerekse kültürel birikim ve yaşanılan coğrafyanın sundukları bağlamında Herat
ekolünün getirdiği estetik malzemeyi genişletme
imkânı bulmuş ve büyük ölçüde taklit seviyesinin ötesine geçmişlerdir.
Geleneğin içinden konuşan ve anlatımını
büyük ölçüde döneminin edebî geleneği ile sanat
estetiği düzleminde kuran tezkire yazarları eserlerini yalnızca biyografik bilgiler sunmak için
kaleme almamışlardır. Bu eserleri yazarken
kendi şair kişiliklerini de ihmal etmeyen tezkireciler, aynı zamanda kendilerine özgü bir edebi
eleştiri ölçütü de ortaya koyarlar. Tezkire önsözlerinde bütünlüklü olarak görebildiğimiz bu
ölçütler döneminin şiir algısını ve şairliğin esaslarını sunması bakımından önemli olmakla beraber tezkire yazarının perspektifinden döneminin
sanat anlayışı düzleminde Divan şiiri poetikasını
sunması açısından oldukça önemlidir.
Bu çalışmada, 16. yüzyıl Anadolu sahasında kaleme alınmış olan Latîfî‘nin Tezkiretü’şŞuârâ (1546)’sı ile Âşık Çelebi’nin Meşâirü’ş-

Şuârâ (1568) adlı tezkirelerinin önsözlerinde
ortaya koydukları pratik eleştiri kriterlerinden
hareketle döneminin sanat ve estetik ölçütleri
bağlamında bu iki tezkirecinin şair ve şiire dair
yapmış oldukları değerlendirmeleri incelemeye
çalışacağız.
Tezkire önsözleri bazı üslûp ve kompozisyon farklılıklarına rağmen İslâm estetiğinin
şekillendirdiği ortak özellikler taşımaktadır.
Kur’an’ın şiire ve şaire yaklaşımını bilen tezkire
yazarları, eserlerinin önsözlerinde İslâmi açıdan
şiirin konumunun ne olduğunu tartış[malarının]”
(Macit-Kılıç, 30) yanı sıra yer yer kendi düşünceleri etrafında şiir ve şaire dair söyledikleriyle
döneminin şiir teorisyenliğini yapacak nitelikte
değerlendirmeler sunmuşlardır. “Divan Edebiyatından Poetika Denemeleri: Tezkire Önsözleri”
başlıklı makalede Muhsin Macit ve Filiz Kılıç,
Divan şiirinin sanat görüşü bağlamında tezkire
önsözlerinin önemine şu sözleriyle dikkat çekerler:
Divan şiiri geleneği çerçevesinde, […] tezkire mukaddimelerinde şiirin doğuşu, biçim
ve içerik bakımından özellikleri; vezni,
kafiyesi, imaj dünyası ve mazmunları gibi
poetikaların temel problemlerini oluşturan
konuların ele alındığını görüyoruz. Ayrıca
şuârâ tezkirelerinde yer alan şiir ve şaire
yönelik değerlendirmeler […] divan şiiri
sanat görüşünü ortaya koymak için malzeme olabilir. (28)
Bu bağlamda Latîfî ve Âşık Çelebi tezkireleri, önsözlerinde şair ve şiir hakkında yer alan
değerlendirme ve ölçütlerle Divan şiirinin sanat
görüşünü yansıtması bağlamında önemli veriler
sunmaktadır. Ayrıca, bu iki tezkirenin önsözlerinin hacmi ve kapsamı dikkate alındığında
sundukları değerlendirme ve ölçütlerin Anadolu
sahası Türk tezkirelerine kıyasla daha nitelikli ve
kapsayıcı olduğu görülmektedir. Bu noktada söz
konusu tezkirelerin önsöz kısımlarından alıntılar
yaparak bu değerlendirmeleri somutlaştırmak
yerinde olacaktır.
Tezkiresinin önsözünde şair tiplerinden söz
ederken genel çerçevede “muhayyilesi renkli ve
soluğu yeni imajlar üretmeye elverişli bir şair
modeli çize[n]” (Canım, 10) Latîfî, “[…] Şuârâyı nazm-ârâ sâni’-i kadîmün vassafları ve esrâr-ı
ahsen-i takvîmün meddâhları ve keşşâflarıdur ”
(82) diyerek ezeli yaratıcının övücüsü ve en
güzel halk edicinin sırlarının övücüsü ve
keşfedicileri olarak tanımladığı şairlerin önemini
şu ifadelerle ortaya koyar: “Bir kimse bir binâ-yı
zîbâ ve İmâret-i ra’nâ-yı ‘ibret-nümâ binâ ve
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bünyâd itse ol câmi’-i pür-sanayi’i teferrüc ü
temâşâ idenler medh ü tahsîn ve senâ vü âferîn
itseler ol medh ü tahsîn fi’l-hakîka binâya degül
belki bennâya ‘âyid ü râci’dür” (82). Böylelikle
tasavvufi bir gönderme yaparak şairin sözünü
Tanrı’nın övücüsü ve yüceliğinin tezahürü olarak
gören yazar, yaratıcı ve yaratılan düzleminde şiir
ve şair arasında ilişki kurar. Bu ilişki ortaya
konulan sanat üretiminin niteliği bağlamında
alımlandığında şaire yüklenen değerin şiirinden
daha üstün olduğu görülmektedir. Ardından,
“Fazl u kemâle meyl ü ragbet ve metâ’-ı ma’rifete kadr ü kıymet işi tamâm olmuştur” (93)
diyerek döneminde sanata ve hünere artık ilgi
olmadığını, dünyanın ve paranın esiri olmayı
yetenek ve bilgiden daha üstün tutanlara yönelttiği eleştirileri,
Güle gûş itdürimez yok yire bülbül inler
‘Aşk destanını şimdi kim okur kim dinler
beytiyle pekiştiren Latîfî, bu düşüncelerinin
ardından eleştirilerini “suhandân olmadın suhandânlık kasdı i[den]” şairlere yönelterek şunları
söyler: “Her Gülistan okıyan şâ’ir ve iki mısra’a
kâdir olanlar mübdi’ ü mâhir geçinüp ve beş beyte mâlik olanlar cevâb-ı Penc-gence kasd idüp
sahib-i hamse ile hem-pençe dirilürler” (95).
Ayrıca döneminde hak ettiği değerden fazlasını
gören, ya da başkalarından aldıkları bir beyitle
şöhret kazanan şairlerin gördüğü itibarı ise, “şol
velede benzer ki vâlidine aslâ müşâhebeti olmaya” (96) şeklinde latîf bir benzetmeyle sunarak
şair ve üretimi olan şiirinin münasebeti bağlamında gerçek şairlikten ne kastettiğini ortaya
koyar.
Şair ve şiire dair değerlendirmeler bakımından mukaddimenin, hatta tüm tezkirenin en
önemli sayabileceğimiz bölümlerden biri şüphesiz ki “Der Beyân-ı Merâtib-i Aksâm-ı Şuârâ”
(Şairlerin Tasnifinin Açıklanması) adlı bölümdür. Şair ve şairlik taslayanın ayırdının yapılamadığından şikâyet eden tezkireci yaratıcılık
bağlamında yeni şeyler üretme açısından dönemin şairini şu şekilde tasnif eder:
Niceleri da’vâ-yı şi’rle nice defter ü dîvân
karalamış ammâ bir ma’nâ-yı hâssa mâlik
olamamışdur ve hâyide ve tırâşîde nice söz
nazm itmiş lâkin silk-i nazmda bir ipe
uracak bir dürr-i nâsifte bulamamışdur. Bu
tâ’ife iki kısma münkasımdır. Kısm-ı
evvel: […] üstâd-ı muhteri’ gibi hâssa-i
karîhasından garrâ gûşeler ve zîbâ tasarruflar ider ki biri gûşe*i gûşe tokunmamış
ve cerâyid-i selefe yazılmamış ve okunmamış. Bu makûle […] gayet nâdir ü kem92

yâbdur. Kısm-ı sâni: mukallid ü sahib-i
taklitdür […] ki rabt u yâbis bulduğu
türahâtı nazm u vezn kurup tarîk-ı fahr u
mübâhata gider ve anunla kendüyi şâ’ir-i
hakiki tasavvur idüp kümmel-işuârâdan
‘add ider. [….] bu tâyifeden makûle-i
düzdür anlar dahi beş kısma ayrılır... (102)
Özetle, el değmemiş düşüncelere ve kendine has hayallere sahip olabilen, yeni şeyler ortaya
koyabilen, yaratıcı şairlerin soyunun belli seyitler
gibi dünyada az bulunduğundan söz edilmesinin
ardından bir kısım şairlerin ise yalnızca vezinli
söz söylemeye yetenekli olup doğru yanlış ağızlarına geleni söyleyip bununla da kendilerini
büyük şairlerden saydıklarını belirten Latîfî, bu
gruptan olan hırsız şairleri de şu şekilde sınıflandırır:
Şiir söyleme konusunda yeteneksiz olup
şiirin mahlasını değiştirip ya da içinden
birkaç beyit çalıp kendilerine mal edenler,
vezinli şiirler söyleyebilen fakat yetenek
azlığından dolayı hayal ve anlam bulamayan, anlayışı kıt, yeni şeyler ortaya koyamayarak önceki şairlerin şiirlerinin manasını
alıp bunu alışkanlık haline getirenler, kendinden önceki şairlerin şiirlerin manalarını
şeklen değiştirip bir başka şekilde yorumlayan fakat sanat ve netice itibariyle aynı
şiirler ortaya koyan söz hırsızı ve taklitçiler, kendinden önce söylenmiş şiirleri
tercüme ve aktarma ile veyahut öncekine
benzer bir şekilde kendi şiirine alan ve
fazıl kimseler gözünde güzellik hırsızı
taifesinden sayılan ve diğer gruplara göre
daha iyi olanlar ve son olarak, usta şairlerin şiirlerinde yer alan bir mazmunu
görüp o mazmundan yeni bir manaya
geçen ve söyleyişi öncekilerden daha iyi
olanlar… (102-3)
Latîfî’nin yaratıcı sanat üretimi bağlamında etraflıca çizdiği şair modeli, gerek
dönemine getirdiği isabetli eleştiriler gerekse bu
kriterler üzerinden ideal ve özgün sanata ulaşma
bakımından oldukça önemlidir. Tezkireci, sistematik bir şekilde sunduğu şair tasniflerinden
hareketle yaratıcı sanat bağlamında ideal şiirin
nasıl olması gerektiğinin de ölçütlerini de ortaya
koymuş bulunmaktadır. Geleneksel İslâm estetiği çerçevesinde tartıştığı ve menşeini “ilhâm-ı
Rabbani” olarak tanımladığı şiire nazaran, şaire
dair yapmış olduğu değerlendirmelerde daha orijinal ve kendine özgü ölçütler ortaya koyan
Latîfî, şair ve şiir değerlendirmelerini eleştirel
bir düzlemde yapılandırır. Tezkireci nazarında
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şairlik için belirlenmiş olan ölçütler elbette şairin
ortaya koyduğu sanat bağlamında somutluk
kazanacaktır. Yine de önsözde yapmış olduğu
şair tasnifinden hareketle şairin söylemi bağlamında yaratıcı şiir niteliklerini de belirleyen
tezkireci, edebîlik ve yaratıcılık bağlamında şair
ve şiirin bütünlüğünü de ortaya koymuştur.
Genel anlamda şair ve şiiri bir bütün olarak
sunan ve şairin edebiliğini şahsıyla bütünleştiren
tezkire yazarları bu bütünlüğü eserlerinin genelindeki değerlendirmelerde de gözetmişlerdir.
Çalışmamızı sınırlandırdığımız önsözlerin
kapsamı dışında olacaksa da şiir ve şair bağlamında bilgiler sunması açısından Tezkiretü’şŞuârâ’da yer alan “Latîfî” maddesi üzerinde
durmak yerinde olacaktır. Nitekim Latîfî, kendi
biyografisinin içinde dahi “Tafsil-i Aksâm-ı
Şuârâ (Şairlerin Kısımları)” başlıklı bir alt bölüm
açarak bu konuyu tartışmaya devam etmiştir.
Tezkireci bu kısımda şaire dair görüşlerini şu
şekilde ortaya koyar:
“Hukemâ kavlince şu’ârâ iki kısma münkasımdır. Bir kısmı vehbîdür ve bir kısmı kesbîdür”
(485) ifadesiyle Allah vergisi ve sonradan edinilmiş yetenek olarak tanımladığı bu iki şair grubu
için şunları söyler: “Vehbî şol mahbûba benzer
ki anda cezbe ve ân ola. Misâl-i kesbî sâhib-i
çeşm-i ebrû ve bir sâde-rûdur ki cezbe ve ânı
yok” (485). Burada da tezkirecinin yetenek
gücüyle şiir söyleme ile taklit ve inceleme
yoluyla kazanılan şiir söyleme yetisi üzerinden
şair kimliğine farklı bir yerden ölçüt getirdiğini
görürüz. Bütün bu değerlendirmelerin neticesinde esas alınan yine muhayyilesi renkli ve
soluğu yeni imajlar üretmeye elverişli bir şair
modelini tanımlama çabasıdır.
Âşık Çelebi tezkiresinin önsözüne baktığımızda, burada da şiir ve şairin konumunun İslâmi
açıdan tartışılması etrafında şekillenen geleneksel kurgunun yanı sıra tezkirecinin kendi kriterlerini yansıtan değerlendirmelerin de var olduğunu
görürüz. Her iki tezkirede de şaire dair kendi
değerlendirmelerini dile getirdikleri bölüme
gelene kadar tezkireciler, İslâmi gelenek düzleminde kendine özgü üslûplarıyla bu geleneksel
yapıyı tekrar inşa ederler. Âşık Çelebi tezkiresi,
Divan şiiri sanat estetiğinde, şiirin doğuşu, biçim
ve içerik bakımından özellikleri; vezni, kafiyesi,
imaj dünyası ve mazmunları gibi geleneksel poetikaların temel problemlerini yansıtması açısından Latîfî tezkiresi ölçüsünde önem arz
etmektedir.
“Fasl-ı Evvel” adlı ilk bölümde şiir ve
nesirden söz açarak değerli ve değersiz sanat

bağlamında bu iki türün tanımını yapan Âşık
Çelebi, “[…] Âyât-ı beyyinât ve ehâdis-i nebeviyyât ki nesr ile vâriddür nesrün nazmdan fazlına
müzekki vü mühezzib şâhiddür.” (Kılıç, 7) sözleriyle nesri şiirden üstün tuttuğunu ortaya koyar.
Latîfî’nin önsözde yer vermediği nesre, elbette
yine İslami gelenek bağlamında yer veren Çelebi’nin nesre dair görüşlerini ortaya koyması ve
hatta nesrin şiirden üstünlüğünü belirtmesi dikkat
çekicidir. Fakat eserinin “şair tezkiresi” olduğu
bilincinde olan tezkireci nesir faslını uzatmadan
şiir üzerine yoğunlaşır. Ardından “İş’âr DerMeziyet-i Mertebe-i Eşar (Şiirlerin Mertebe ve
Meziyetlerinin Bildirilmesi)” başlığı altında şiir
bahsinden söz açan Âşık Çelebi,
Vezn ü kafiye mer’i olmayıcak şi’r kâmil
olmaz ve bir mısrâ’ ki nısf beytten
ibaretdür ta’rîf-i şi’r ana şâmil olmaz ve
vezn var iken kafiye elbette âhir beyte
olu[r] […] şi’re bazılar kelâm-ı mevzûndur
ve bazılar kelâm-ı muhayyel-i gayr-ı
mevzûndur ki kasda mukarîn diyü ittifâk
eylediler. (7)
şeklinde devam eden ifadeleriyle ayrıntılı bir
şekilde şiirin biçim özelliklerine değinerek şiirin
ne olduğunu ortaya koyan sözlük maddesi tarzında bir tanımlama yapar. Etraflıca sunulan bu şiir
tanımı bir anlamda Çelebi’nin ayrıntıya düşkün
üslûbunu da somutlar niteliktedir.
Ardından “Şerh-i Lâmiyyet’ül ‘Acemde
Salâhü’d-dîn Safri tahkîk itdügi üzre kudemâ-yı
hükemâdan Aristo ki ol ta’ifenün hâkimi vü
hatîbi vü şâ’iridür anun kavli üzre şi’rde vezn ü
kâfiye olmak lâzım degüldür ve vezn ü kafiye
şi’rde rükn degüldür“ (7) diyen Âşık Çelebi
Aristo’nun düşüncelerini ve kendisinin Aristo
hakkındaki fikirlerini belirttikten sonra “örf-i
cumhûr”da muteber şiirin ancak vezinli ve kafiyeli şiir olduğunu söyleyerek şiirde bu hususiyetin
önemine dikkat çeker. Çelebi’nin biçimsel özellikleri üzerinden yapmaya çalıştığı şiir tanımını
Aristo’nun düşünceleriyle desteklemesi dikkate
değerdir. Genellikle şiir ve şair üzerinden geliştirilen söylemlerin Arap ve Fars bilginlerinin
görüşleriyle desteklenmesine karşın, Âşık
Çelebi’nin karşıt görüş sunsa dahi kendi düşüncesini desteklemek bağlamında Aristo’ya yer
vermesi oldukça önemlidir.
“Fasl-ı Der-İsbat-ı Fazl-ı Şi’r (Şiirin Faziletlerinin İsbatı)” adlı bölümde şiire dair değerlendirmeler yapan Çelebi, şiiri “divân-ı ‘Arab ve
tercemân-ı edeb” şeklinde tanımlayan farklı bir
görüşü naklettikten sonra şiirin kerametlerini,
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Şi’r ü neseb ü tevârihdür ve biri dahi bu üç
fennün câmi’idür ki fenn-i muhâzarât ve
letâif-i muhâverâtdur. [….] ve bir kerâmeti
dahı budur ki sebeb-i bekâ-yı tâm ve
müstehcîb-i duâ-yı enâmdur. [….] bir
kerameti dahı budur ki sahîhi sahî ider
kerîm dahı ider merd ileba’z-ı kalbi celb
eyler ve kabz-ı kalbi selb eyler [….]. (39)
şeklinde sınıflandırarak, şiire anlatma (muhadarat) ve güzel hale koyma (latife-i muhaverat)
tekniği denilebileceğini, şiirin nice zayıf ve
mazlumu, öldürme, işkence ve zulüm gibi yaptırımlardan kurtardığını, bu sahada padişah ile
dilencinin, büyükle küçüğün bir farkının olmadığını, alimler ilmi konularla uğraşmaktan
sıkıldıklarında gönüllerini şiirin büyüsüyle ferahlattıklarını, evliyanın şevkin en kutsal semasına
uçabilmelerinin şiirle vaki olduğunu dile getirir.
Çelebi’nin bu tasnifi, estetik değerden öte şiirin
işlevselliği ve yaptırımı bağlamında bir değerlendirme sunmaktadır. Ayrıca bu bölümün sonuna
eklediği yirmi sekiz beyitlik mesnevi ile de şiirin
unsurlarına dair görüşlerini pekiştiren tezkireci
genel anlamda şiirin ölçütleri ve estetik değerlerinden öte şiirin tanımı ve işlevselliği üzerine
yoğunlaşır.
Önsözün “Mukaddime” başlıklı kısımda
şaire dair değerlendirmelere yer veren tezkireci
şair hakkındaki düşüncelerini şu şekilde dile
getirir:
Bir taife dahi vardur ki ancak şi’r kelâm-ı
mevzûn olmak mertebesiyle şi’r demege
kâyildür anların şi’rlerinde ne meziyet ve
nazmlarında ne hâlet vardur îradları tasdi’-i
zât ve tazyî-i evkât eyler binaen ‘alâ zâlik
anlarun îradından i’râz olunmadı. Bir fırka
vardur ki ne şi’ri şi’âr iderler belki
eş’ârından bile ‘âr iderler ahyânen anlardan
remiyyet râm ba’z-ı ebyât u mukatta’ât
sâdır olur […]. (103)
Yalnızca, şairleri hangi ölçütlere göre
tezkiresine aldığını belirttiği bu bölümde şair
hakkında düşüncelerini ortaya koyan Çelebi, bu
konu üzerinde yoğunlaşmaz. Latîfî’de gördüğümüz detaylı şair tasnifine kıyasla Âşık Çelebi’nin
şair tasnifinin daha yüzeysel olduğunu görmekteyiz. Bu noktada Çelebi’nin, Latîfî’nin şiir algısı
ve ölçütünden de oldukça farklı bir yerde durduğunu söyleyebiliriz.
Genel anlamda şiir ve şaire dair ortaya
konulan bu farklı algı ve dikkatler bir anlamda
bu iki tezkirecinin kendine özgü kriterlerini ve
birbirinin tekrarcısı olmadıklarını ortaya koyar94

ken bir yandan da önsözlerindeki değerlendirmeleri bağlamında eserlerini kaleme alışlarında
farklı kaygılar güttüklerini de göstermektedir.
Nitekim Latîfî tezkiresinin genel olarak ortaya
koyduğu eleştirel tutumun önsözde sistematikleştirilen ölçütler dâhilinde şekillendiği ve
böylelikle tezkire yazarının tutarlı bir şekilde
döneminin edebiyat eleştirisini ortaya koyma
çabası içinde olduğunu görebilmekteyiz. Geleneksel çerçevede Latîfî’nin sınırlarını zorladığı
ve büyük ölçüde meydana çıkardığı Osmanlı
Divan şiiri eleştirisi, bir noktada bu edebiyatın
tezkirecilerin pratik eleştirileri bağlamında bir
poetikasının olacağını da ortaya koymuş bulunmaktadır. Âşık Çelebi’nin tezkiresinin ise genel
anlamda edebiyatla ilgili eleştiri ve ölçütlerden
çok bir edebiyat çağını canlandırması bakımından daha farklı bir yerde durduğunu dikkate
aldığımızda Latîfî’nin sistematikleştirmeye çalıştığı eleştiri anlayışıyla Âşık Çelebi’ninkini kıyas
etmek muhakkak ki farklı sonuçlar ortaya
koyacaktır. Nitekim, her iki tezkirecinin şiir ve
şaire dair ölçütlerinin tam bir mukayesesini yapmak elbette bu tezkirelerin şairler maddelerindeki değerlendirmelerin de incelenmesiyle
mümkün olabilecektir.
Sonuç olarak birbirine çok yakın dönemlerde kaleme alınmış olan bu iki tezkirenin
hizmet ettikleri alan ve eserlerini kaleme alış
amaçları her ne kadar müşterek olsa da, şair ve
şiire bakış açıları bağlamında ortak düzlemde
farklı algılar geliştirdiklerini görmüş bulunmaktayız. Her ne kadar içerikleri geleneksel ekolün
belirlediği çizgide şekillenmişse de, sundukları
farklı ölçüt ve değerlendirmeleriyle büyük oranda kendi çizgilerini oluşturmuş bu iki tezkirenin,
döneminin sanat anlayışına farklı noktalardan
ışık tuttuklarını söyleyebiliriz.
Kaynakça
Canım, Rıdvan. Latîfî Tezkiretü’ş-şuârâ ve Tabsıratü’nnuzemâ. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 225,
Tezkireler Dizisi:7, 2000.
Devellioğlu, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat.
Ankara: Aydın Kitabevi, 2002.
Gibb, E. J. Wilkinson. Osmanlı Şiir Tarihi. Çev. Ali
Çavuşoğlu. Ankara: Akçağ Yayınları, 1999.
Kılıç, Filiz. Meşairü’ş-şuârâ, İnceleme-Tenkitli Metin.
Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994.
------------. XVII. Yüzyıl Tezkirelerinde Şair ve Eser
Üzerine Değerlendirmeler. Ankara: Akçağ Yayınları,
1998.
Kılıç, Filiz, Muhsin Macit. “Divan Edebiyatında Poetika
Denemeleri Tezkire Önsözleri”. Yedi İklim: (Haziran
1992), Sayı: 3, 28-33 s.

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 2, SAYI: 4, SONBAHAR-KIŞ 2008

Şiir:

Şiir:

Pınar ÖZTÜRK

Pınar ÖZTÜRK

YALNIZLIK

LONDRA NOTLARI 3

Bu saatler gelir bana
Hasretin, yalnızlığım
Bir bardak çay içerim şekersiz
Sigaramın dumanında boğulur eşyalarım
Bu saatler gelir bana pişmanlıklarım
Ve aklımda kalan eksik yüzleri
Hayal meyal hatırladığım eski dostlarım gelir

Hye Rin Shon’u gördünüz mü
Hye Rin Shon’u gördünüz mü
Londra’da Trafalgar’da izini kaybettirmiş
diyorlar
Metropolitan polisi onu arıyormuş
Benim de ifadem gerekiyormuş
Hye Rin Shon ölmüş diyorlar

Sen bu saatlerde gelirsin
Oturursun karşıma
Kokun gelir önce, tadın gelir
Daha erken, gitme kal derim
Bak aşk şiirleri yazdım sana

En son Trafalgar’da görülmüş
Bir banka oturmuş Ay’la konuşuyormuş
Bir güvercin ezmiş onu
Kanadına takmış çekik gözünü
Hye Rin Shon ölmüş diyorlar

Bu saatlerde yalnızlık gelir
Gelir…
Gelir…
Gelir…
Hepsi gelir de bir tek uyku gelmez
Herkes gider, sen gidersin
Bir tek yalnızlık gitmez

Thames bugün ne siyah Rin
Thames bugün ne siyah
Sahaflarda eski bir Shakespeare’i aramak
Yağmuru umursama Rin
Bugün son buluşmamız olacak
Koreli kız gözlerine siyah sür
Koreli kız gözlerine siyah sür
Chima eteği üzerinde rengârenkmiş
Ceketi, ipek, kenevir, satenmiş
Ay’a tapınmak için böyle giyinmiş
Hye Rin Shon’u son bir kez görsem
Hye Rin Shon’u son bir kez daha görsem
Siyah saçlarını son bir kez inciyle örsem
Kırk üç kilo geliyordu, bir kırk santimdi boyu
Ben ifademde söyledim
Sarı yüzünde kendini öldürecek bir iz görmedim
Görmedim son birkaç gündür onu
Biri çantasına koymuş
Götürmüş diyorlar Hye Rin Shon’u

Desen: Üzeyir Lokman ÇAYCI
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Şiir:
Üzeyir Lokman ÇAYCI
ÖĞRETMENİM
Eserin senin
Duyarsızlığın ucundaki
Yaşlı çocuklar…
Tutunmuşlar bencilliğin
Çıkıntılarından
İne ine aşağılara
Bir nesil tükeniyor…
Kırpıldıkça kenarlarından
İsyan üreten görüntüler
Üstü örtülü bir tezgâh altında
Ejderhalar üretiyor pireler
Eylül onların gözlerinin içinde
Kinle oluşmuş bir yığınak
Fırsatçıların odağı
Sevgiyi imha eden bir sığınak
Ve…
Umut bağladıkları
Arkası uçurum olan
Bir dayanak...
Öğretmenim
Kurumadan
Değerlerin kaynağı…
Yaklaş kılcal damarlarına
Gençliğin…
Yaklaş
Sönmüş bir duyarlığı
Zaman savurmadan.
Biliyorum
Yakanda iki el var…
Özgür değilsin iç dünyanda
Acılarla önüne düşerken yarın…
Sağında olaylar,
Solunda seni hırpalayan sırlar
Endişelerin kaynağı
Senin içinde büyüyen
Yarınlar...
Eserlerin
Sadece seni değil,
Kendilerini de göremiyorlar
Öğretmenim!…
MY TEACHER
Superannuated children
At the tether of insensitivity,
These are your work Born of selfishness,
Each generation slips away
Further and further.
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From every sideways glance
Aimed at revolt
Fleas give birth to dragons
And they do it from the underside
Of workbenches only partially covered with
tablecloths.
The month of September in their eyes
Piles their up their hatreds day in and day out,
An anteroom for opportunists
A shelter annihilating love
And A prop
For confidence,
Whose opposite face falls into a ravine.
My teacher,
Before the wellspring
of your values dries up...
Draw near, and you'll see the capillary vessles
Of youth.
Draw near,
Before the last vestiges of your sensibilities
Are snuffed out, scattered by the winds of Time.
Oh, I know,
No matter what you plea,
Your inner Tribunal doesn't leave you free
So long as tomorrow drops suffering into your
lap.
Events fall out on your right,
Secrets shake you up on your left
The source of worrying
Is in every tomorrow
Looming inside you...
Your accomplishments, my dear teacher,
Only see you
They can't see themselves!...
MON PROFESSEUR
Les vieux enfants
Au bout de l’insensibilité
Sont ton œuvre …
Ils se tiennent aux crochets
De l’égoïsme
Une génération disparaît
En descendant sans cesse plus bas…
A chaque mouvement de bord
Des vues qui produisent la révolte
Les puces accouchent des dragons
Sous un établi à peine couvert
Le mois de septembre dans leurs yeux
Est un amoncellement de haines
Un foyer pour opportunistes
Un abri anéantissant l’amour
Et …
Un appui
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De confiance
Dont l’arrière est un ravin…
Mon professeur
Avant que ne sèche
La source des valeurs…
Approche-toi des vaisseaux capillaires
De la jeunesse…
Approche-toi
Avant qu’une sensibilité éteinte
Ne soit dispersée par le temps.
Je sais
Il y a deux mains à ton col…
Tu n’es pas libre dans ton for intérieur
Pendant que demain souffrant tombe devant
toi…
Les évènements à ta droite,
Les secrets qui t’ébranlent à ta gauche
La source des soucis
Ce sont les lendemains
Qui grandissent en toi…
Tes oeuvres, mon professeur
Ne voient pas que toi
Ils ne se voient pas
Eux-mêmes !..
MEIN LEHRER
Dein Werk sind es
Alte Kinder am anderen Ende der
Gefühlslosigkeit...
Sie halten sich am Eigeninteresse fest,
Nach unten stirbt eine Generation ab...
Je mehr sie von der Kannte verschnitten werden
Erscheinen Rebellion erzeugende Bilder
Unter einer gedeckten Theke
Produzieren die Läuse die Drachen...
Der September ist in ihren Augen
Mit Hass erfüllt
Das Nest der Leute,
Die eine günstige Gelegenheit zu nutzen suchen
Eine Bleibe, in der die Liebe vernichtet wird
Und...
Woran sie eine Hoffnung anknüpfen
Ist eine Stütze
Hinter dem der Abgrund liegt...
Lieber Lehrer,
Bevor die Quelle der Werte ausgeht
Versuche dich anzunähern
An die Kapillargefäße
Der Jugend...
Komm näher
An die ausgehende Sensibilität
Bevor die Zeit davon läuft...
Ich weiß
An deinem Kragen sind zwei Hände...

Du bist in deiner inneren Welt nicht frei
Während der Morgen
Mit Sorgen vor dir erscheint...
Rechts von dir die Geschnisse
Links die Geheimnisse, die dich übel zurichten
Die Quelle deiner Sorgen
Ist der, in dir wachsende Morgen...
Deine Werke
Können nicht nur dich nicht sehen,
Sie sehen sich selbst auch nicht...
MIJN LERAAR
Jouw werk zijn ze
De oude kinderen
Aan het einde van de onverschilligheid...
Zij houden zich vast aan de haken
Van het egoïsme
Een generatie verdwijnt
Onophoudelijk lager vallend...
Bij elke randbeweging
beelden die de revolte voortbrengen
De vlooien baren draken
Onder een nauwelijks verhulde werktafel
De maand september in hun ogen
Is een opeenhoping van haat
Een haard voor opportunisten
Een schuilplaats die de liefde vernietigt
En...
Een steunpunt
Van vertrouwen
Waarvan de bodem een ravijn is...
Mijn leraar
Vooraleer de bron
Van waarden opdroogt...
Nader de haarvaten
Van de jeugd...
Nader
Alvorens een gedoofde sensibiliteit
Door de tijd verstrooid wordt .
Ik weet
Je hebt maar twee handen aan je lijf…
In jouw innerlijke wereld ben je niet vrij
Terwijl het lijdende morgen voor je neervalt...
De gebeurtenissen aan je rechterkant,
De geheimen die je doen wankelen aan je
linkerkant
De bron van de zorgen
Het zijn de komende dagen
Die groeien in jou...
Jouw werken, mijn leraar,
Kunnen niet alleen jou niet zien
Zij zien ook
Zichzelf niet...
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Şiir:
Alper ŞAHİN
MASAL
uzun zamandır dinlemediğim bir şarkısın bu
gece...
uzun zamandır hissetmediğim kadar aşinasın
hayallerime
öyle ki bırakıversem kendimi ellerine gözlerimi
kapatarak hayata
sende açsam çiçeklerimi,baharı sende
müjdelesem fısıltıyla gülerek..
yağmura sende baksam ara sıra aralanan
perdeden..
kırları beraber dolaşsak uçsuz
bucaksız..sakince...
uzandığımızı düşünüyorum bulutlara bakarak
konuşuyoruz,
bir şeyler anlatıyorsun ara sıra gülerek...
galiba sessizce güzelliğine aşık oluyorum
kanamaya başlıyor tekrar binlerce kez
dindirdiğim o yara
ateşinde yanarken seni hayal etmekten
vazgeçemiyorum
vazgeçemediğim aslında uyuyan bir efsanedir
ruhumda
uyandırmak istemediğim
rahatsızlığına dayanamayacağım bir tebessümdür
kusursuz.
en içten ne demekse anlaşılmaz ama bilinir
en tatlı ne demekse aşk için;sen!
ve en huzurlu ne demekse hayat için yaşanamaz..
hepsinin tek adı..dinlediğim şarkıdır bu gece...
sonuna kadar açtığım sesini yaşadığım o anda..
sen artık bir melodisin damarlarımda çağlayan
bir çocuk masalısın ufka daldığımda oynanan.....

durakların birinde,
Ben seni...
Güneş doğdukça gözlerini kısarken sen,
Güzelliğin ortaya çıkarken ben gözlerimi
açıyordum
Ve uyandım.
Meğer bir kelebek olmuş ve ömrümü
geçirmişim,
Buzlarım çözülüp, tam uçacakken,
Bazen kısa bir gün, uzun bir ömürden evladır
dedim,
Şafak sökene kadar...
Şiir:
Burak POLAT
GİTME
Kalbim gözlerimden damladı
Damarlarımda aşkın dolaşır artık
Soluğum düğümlendi teninin kokusuna
Yüreğim haykırır da söyleyemem yine;
Gitme, canım çok yanar
Dudaklarım mühürlendi ansızın
Yakarışlarım ağlayışlarımda saklı
Kelimeler yetmez anladım tekrar
Takatim yetmez, yalvaramam ama
Gitme, ecelim beni arar
Her şeye dayandım, varlığına bile
Karanlık fenerim oldu, sen yoksun…
Belki gitsen de bir çift kor olur gözlerin
yüreğimde
Kal demeyeceğim, bedenim müptelası oldu
yalnızlığın
Ama sen yine de gitme, asıl sensiz ölmek dert
olur bedenimde…

Şiir:

Şiir:

Alper ŞAHİN

Gülizar SÖĞÜTÇÜ KURUM

ŞAFAK SÖKENE KADAR

GÖZLERİNDE GÖRDÜM ÖLMÜŞTÜ
SEVGİMİZ

Karanlık çöktü ve izini kaybettirdi inadına
inandıklarım,
Meğer ayrılık, tanıdık tek sima imiş dedim.
Hani nerde şimdi sımsıkı bağlandıklarım?
Meğer hiçbir bağ sonsuza kadar sürmezmiş
dedim.
Uzun, çok uzun sirenler çala çala tükendi
dokunuşların,
Meğer hiçbir ses, sessizliğimi bastıramazmış
dedim.
Yaprakları sararmış en sevdiğim kitapları,
Okuyamıyorum artık anılara dalıp dalıp,
İçimdeki cam kenarı yolculukta uyuya
kalmaktan.
Sen üşümüş ve güneşin doğuşunu izleyendin
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Gözlerinde gördüm ölmüştü sevgimiz
Sen bahçemdeki kırık bir dal gibiydin
Kuru ve hissiz
Buz gibiydi ellerin ve bakışların
İşte o andı benim kıyametim
Öylece çıkıp gittin
Çığlıklar içinde anılarım
Kirpiklerimle sakladım
Gözyaşlarımı
Sen görmeyesin diye hüznümü
Musalla taşına yatırdım
Mahşer yerinde duygularımı.
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Şiirler:
Ali KAYBAL
SENDEN UZAK KALMAK
O kadar zor geliyor ki senden uzak kalmak
Senin olmadığın her yer zindan olur bana
Dertlerin en büyüğü yüzünden mahrum kalmak
Zevkin içinde düşsem de hicran olur bana.
Kalbime gelir dolar senin aşkın hasretin
Bir hayal aleminde durur senin her şeyin
Mahzun mahzun bakınan senin kahve gözlerin
Bu kadar sıkıntıda hep derman olur bana.
GELDİ GEÇTİ
Bir köşede rastladım kahve gözlü periye
Bahar rüzgarı gibi içimden geldi geçti.
Alır götürür dedim sanki çok ileriye
Aşina bakışları kalbimi deldi geçti
Bir anı canlandırır açılsın gonca güller
Unutulmaz bir daha yaşanan güzel günler
O güzel bakışların geçdi üstünden yıllar
Yine de sevdiğimi gönülden bildi geçti
EKSİLTEMEZ SEVGİMİ
Goncalar gül açılır da ben olurum yanan
Bülbüller gelmez yine de ben olurum konan
Bu kalbin içindeki sevgi sanadır inan
Eksiltemez sevgimi üstünden geçen yıllar.
Sana bir şey olmasın da ben olurum solan
Kuşlar uçup gitse de tek ben olurum kalan
Bir tek sen varsın bana senden gayrısı yalan
Eksiltemez sevgimi üstünden geçen yıllar.
Bir gölge gibi peşinde ben olurum her an
Sen bana seslenmesen de ben olurum duyan
Aşk bize acımadan gelip geçse de zaman
Eksiltemez sevgimi üstünden geçen yıllar.
RÜYA GİBİSİN KADIN
Şarkılar yazdım sana besteler yaptım sana
Sevdiğimi söyledim aşkı haykırdım sana
Dalgaların içinden nasıl varırdım sana
Ruhumun deryasında masal gibidir adın.
Her gece meyhanede kadehler kırdım sana
Gece karanlığında ayla göz kırptım sana
Serbestçe dolaşırken gönül kaptırdım sana
Benim eşsiz dünyamda rüya gibisin kadın.
ÇEKTİKLERİM
Bilir misin sevdiğim çektiğim bu çileyi
Senden uzakta kalmak nasıl gider ağrıma

Unuturum desem de sakın inanma bana
Her bakışın bir hançer gibi girer bağrıma.
Kaybolan gün değil ki giden neşemdir benim
Güneş ufuktan gitsin bir hüzün çöker bana
Acılara gark olur derde gömülür tenim
Bir feryat yükselir de cevap bulmaz çağrıma.
Şiirler:
Ozan Deniz SARITOP
OYSA ANLAMAK FASLINDAYIM
Egemen bir dünya maktalesinde
İlk aruz makamında fecrin
Kutsamış yedi kat arzı
Daha beklesem
Bir mavi rüyada
Ve daha beklesem
Karanlık
Bir gece uykusunda
İlk akla gelen kavramların
Kıyamet sabahında
İdam edilir ak güvercinler
Sussam da yine bir dem
Kara hükmün vebali
De artık
Nasıl kavramış tüm bildiklerimi aklın
Lağımlık
İlk çıldırası küfrü
Oysa anlamak faslındayım
Yankısı üzerimde ilk günah
Aç
Ve azgın
Bir kuşatma altında
Yığılır boş kovanların sesi...
MEŞAL
Bê/mın yasaktı
Kabına sığmayan şiir
Tualde yedi renk
Hem herkes kendi zaaflarının kurbanı
Düşleri süt kokan
Bir sebi nazarında
Şimdi sarhoş olmak vaktidir
Bırak
Geri sarsın zaman
Kızıl bir şarap kadehinde...
Bê/mın : bensiz
Sebi
: bebek
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Şiir:
Ali Rıza MALKOÇ ve Mikdat BAL
MSN DERTLEŞMESİ - 1
Ali Rıza Malkoç:
Kar yağdı kesildi kömür ocaktan
Kimileri kebap olmuş sıcaktan
Ümidimiz dibe vurmuştu çoktan
Nerelerde kaldın Mikdati baba?
Mikdat Bal:
Hasret kalmış yurdum bahara, yaza
Kömür naz mı etmiş gelince gaza?
Ayaklar uymuyor bu kadar hıza
Üşürken gönüller har mı acaba?
Ali Rıza Malkoç:
TÜM AVRUPA, senin eline bakar
Anadolu ise, yoluna bakar
Susamış gönüller, diline bakar
Nerelerde kaldın Mikdati baba?
Mikdat Bal:
Salmıyor ki gelsem şu garip eller
Haykırışa devam, susmasın diller
Yerini bıraksın borana yeller
Susmanın faydası var mı acaba?
Ali Rıza Malkoç:
Madden avrupada, manen dünyada
Kimi hayal eder, kimi rüyada
Yıkıldı değerler, sıra hayâda
Nerelerde kaldı Mikdati baba?
Mikdat Bal:
Dünya’dayız değil onun dışında
Kimi rüya kimi hayal peşinde
Yapısına göre herkes işinde
Ölen insanlık mı, âr mı acaba?
Ali Rıza Malkoç:
ERLERİN başında paşa gerektir
Sürme dile değil, kaşa gerektir
Düşman izi sürer, tuşa gerektir
Nerelerde kaldın Mikdati baba?
Mikdat Bal:
Sizin gibi ben de garip bir erim
Selâmınız gelsin bellidir yerim
Cümlenize candan selam ederim
Kaldığınız mekan kar mı acaba?
Ali Rıza Malkoç:
Seni baba bildik, şiir yolunda
Sağında Sentezi, ben’se solunda
Allah kuvvet vermiş, işte kolunda
Nerelerde kaldın Mikdati baba?
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Mikdat Bal:
Varolun sağolun sizlerle varım
Gurbette ah eden bir cefakarım
Sizi çok severim gönüldaşlarım
Herkes sizin gbi der mi acaba?
Ali Rıza Malkoç:
Çaykara, Sürmene, Of’ta ünün var
Koyun sürüsünde tonca yünün var
Seninde dünyada biten sonun var
Nerelerde kaldın Mikdati baba?
Mikdat Bal:
Üzerime gelme yaralıyım ben
Asla sorgulamam nereliyim ben!
Gurbette de olsam oralıyım ben
Dünya gurbetçiye dar mı acaba?
30 Aralık 2008, Bursa/Hollanda
Şiir:
Ali Rıza MALKOÇ
İSTEMEM
Vur nefsine eğerini
Kalpten uzak düş istemem
Yaşarken bil değerini
Gözde sahte yaş istemem
Yırtıcı kuşları geçtik
Sanki yaban ele uçtuk
Kefeni kendimiz biçtik
Akıl almaz baş istemem
Denge ile iradeli
Eylem günaha perdeli
Hesap ortada irdeli
Ne taşsın, ne boş istemem
Ünlem yoktur, soru sormam
Gül ile geleni kırmam
Talebin hak ise dürmem
Sözün belge, fiş istemem
Bazen mülkümüz azdırır
Dil dikenli, söz kızdırır
Hırs dosta mezar kazdırır
Göze gölge kaş istemem
Karar belli, sınır nokta
Her zaman, şüphe var çokta
Sözü tadında bırak da
Yaralayan taş istemem
15 Aralık 2006, Bursa
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Öykü:
GELİNCİK TARLASI
Özkan ŞAHİN
—Teğmen Mikail yanına birkaç asker al ve cesetleri
toplamaya başla! Gece yarısında alanı teftişimde
ortada bir parmak, bir göz bile görmek istemiyorum.
Komutanımız ara sıra bizi masasına davet edip
kahvesine ortak edecek kadar alçakgönüllü ve askerlerimizin kılık kıyafet konusundaki basit özensizliklerini es geçecek kadar yumuşak bir adam olsa da
emir verirken eli baltalı bir cellâdı andırırdı. Kalın
dudakları incelir ve kaşlarıyla gözleri arasındaki etten
boşluk şakası olmayan bir koyulukla gölgelenirdi.
Bunu bizi korkutup emirlerine itaat konusunda özenli
olmamız için mi yapardı yoksa amir karakterine dair
herhangi bir refleks miydi bilemezdik. Emir verir
vermez de arkasını döner, emir erine bir şeyler anlatarak yürür giderdi. Herhalde erinin emirlerine uyup
uymadığımızı kollamasını ve işi savsaklarsak kendisine haber vermesini söylerdi. Şu anda ne söylediğini
düşünmeye fırsatım yoktu çünkü on iki er ve bir
çavuşla bu koca alandaki cesetleri toplamalıydım.
Galiba biraz da aptaldı bizim komutan. Koskoca bir
araziyi bu kadar az askerle nasıl temizleyecektim ki?
Hem bir saat sonra hava kararacaktı ve çarpışmadan
yeni çıkmıştık. Daha önce değil çarpışma, basit bir
tatbikat bile görmemiş askerlerimiz ölümün sıcak
renkleri ve soğuk ağırlığıyla öylesine şaşkınlardı ki!
Ve hepimiz kış uykusundan yeni uyanmış ayılar gibi
açtık. Bir ast, üstüne asla “hayır” diyemeyeceği için
komutanımıza dert yanamaz, verdiği emrin sonrasında yapacağımız faaliyetleri, zaman, emek, durum
üçgeninde tarttığımızı kendisine belli edemezdim.
Çaresiz, faaliyete başladık, gücümüzün yettiğinde
bitirebildiğimiz kadar bitirecektik. Yanımıza yanaşan
koca römorklu traktörlerin birine düşman askerlerin
cesetlerini istifliyor, birineyse kendi askerlerimizin
cesetlerini diziyorduk. Arada kalan boşluklaraysa kol,
bacak, kafa parçalarını sıkıştırıyorduk. Askerlerimin
elleri, yüzleri, elbiseleri kana bulanmıştı ve çavuşla
benim üzerimizeyse insanın vahşiliğine dair bir
mühürler yığını olan bu lanetli yerin ağır havasının
bunaltısı sinmişti. Bazı askerlerimiz ve bazı düşman
askerleri ölmek için çabalıyor, can çekişiyorlardı ve
bu durumdakileri traktörlere değil boş bir köşeye
diziyor, tabiplerin gelmesini bekliyorduk. Can
çekişenlerin içinden çok azı sağ kalacaktı ama olsun,
umut işte, yaralı hiçbir yaratık kaderine terk edilemezdi. Askerler cesetleri topladıkça ben açılan
boşlukta çavuşla sohbet ederek ilerliyordum. Koku
ensenize dayanmış bir tüfekten daha rahatsız ediciydi. Barut, yanık et, kan, demir, toprak, taze
çiçekler, insan dışkısı, nem... Hepsi ama hepsi bir
araya gelmişti ve her soluğumuzda ağzımızın
burnumuzun içine bu birliğin tahammül edilemezliği
yapışıyordu. Bu atmosferin uyumlu birer parçaları
olmuştuk ki öğüremiyorduk, kusamıyorduk. Cesetlerin yüzlerinde -tabi parçalanmadan sağlam kalabilmiş yüzlerden bahsediyorum- annesini emerken
uyuyakalmış bebeklerin huzuru vardı. Sanki altlarındaki az sonra kendileri için birer solucan, yılan
sofrası olacak kara toprak değil de, Tanrının altlarına

serdiği koyun yününden bir halıydı. Ölüm ne kadar
da huzurlu kılıyordu insanı ya da yoksa bizler mi
ölmüş, farkındalıklarının başımıza yağa yağa bizi sersemler kıldığı bir cehennemdeydik de bunu umursamıyorduk.
Askerlerimin bitkinliklerine rağmen adalelerinden
taşan çalışma azmini görünce insan bedeninin ne
kadar muazzam bir gücün eseri olduğunu ve Tanrıyla
sıkı bir yarışa meyletmiş makine akademilerindeki
hocaların ukalalık miktarının fazlalığını kavradım.
Üç asker yaklaşık iki metrelik bir düşman askeri
cesedini kaldırınca cesedin altında sızmış kanları
içmekte olan kocaman bir yılan ürkerek kaçtı.
Tabancamı çıkarıp yılanın başına doğru bir el ateş
ettim ama isabet ettiremedim. Mermi bizim askerlerimizden birinin postalına saplandı. Saplandığı
deliktense rahatlıkla görülebilecek koyulukta bir
duman yükseldi. Bastığım yere bakmadan bir adım
atınca ayaklarım balçığımsı bir yığına gömüldü.
Ayaklarımın battığı bağırsak, dışkı ve pıhtılaşmış
sıvılarla dolu yığından kurtulurken parçalanmış bir
kafatasına dikkat kesildim. Çocukken parmağıma bir
iğne batsa ve o delikten minik bir kandamlacığı sızsa
korkar, bedenine sarılıp ağlayabileceğim bir büyüğümü arardım. Şimdi! İnsan büyüyüp insanın
boşunalığını sindirdikçe korkuya karşı bağışıklık
kazanıyor. Hem insan kafatasında ne kadar geniş
boşluklar var öyle. Burnun sağında ve solunda, bir de
alında! Askerlerim etraflarındaki iğretilerden tiksinmiyorlar, sanki topladıkları olgun karpuzlar. Cesetlerin ceplerindekileri çıkartıp ceplerine de attıklarını
görüyorum ama pek seslenmiyorum. Bu yaptıkları
askeri kanunlara aykırı bir davranış aslında! Bir
askeri yöneticilik kuralıdır, harp okulunda sürekli
hatırlatılırdı. “Gerçekten yönetmek istiyorsanız bazen
göz yummak zorundasınız.” Zaten bir askerin üzerinde ne olabilir ki. Ne olabilirdi? Gerçekten merak
ettim. Yağmacı erlerimden birini çağırdım, karşımda
hemen esas duruşa geçti. Pantolonunun kenarındaki
kabarık ceplere ellerimi soktum ve çıkarıp avuçlarıma baktım. Birkaç fotoğraf, bozuk paralar, bir
yüzük, boş mermi kovanları, iki adet kestane, bir
tırnak makası ve yarısı kullanılmış bir kurşun kalem.
-Ne yapacaksın bunları.
-…
Hiçbir şey demedi. Sinsi sinsi gülümseyerek “ganimet içgüdüsü” deseydi belki onu bu lanetli coğrafyanın boşluğunda alnından öper aslında çok aşağılık
olan çabamıza bir nebze sanatsal aykırılık katardım.
Alt tarafı aptalın tekiydi. Sağıma baktığımda çavuşun
başı kopmuş bir askerin boynundaki kanlı, kırmızı
halkaları incelediğini gördüm. Hiç iğrenmiyordu.
Yanına yanaşıp ben de o halkacıklara baktım. Olgun
kirazların çekirdekleri saçılmıştı sanki baktığım
zemine. İçimden tükürme isteği geldi, tükürdüm. Birkaç metre ötede kopmuş bir bacağın yanına gittim.
Nasıl olmuşsa kasıktan dize doğru inen kemiğin
üzerindeki etler sıyrılmıştı ve kemik üzerindeki
birkaç sinir ve damarla sapasağlam görünüyordu.
Kopmuş olduğu uçtaki sivri kıymıklara dokununca
elim çizildi. Bu kemikten çok güçlü bir kesici alet
yapılabilirdi. İnsan bedeni ne kadar sağlam olsa da
maalesef yaptığımız silahlar bedenlerimizden daha
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sağlamdı. Aklın bedeni aşmışlığın kanıtıydı işte
etraftaki sıcak metaller ve soğuk beden parçaları. Ben
bu kemiğin yapısalını keşfe çalışırken çavuş enteresan bir gülüşle yanıma yanaştı.
—Komutanım hiç beyin gördünüz mü?
Sözlerimi hazırlarken vereceğim cevaptan ziyade
alacağım öneriyi kafamda tartıyordum.
—Hayır. Yani sadece televizyonda ve kitaplarda…
İçimden ne geçtiğini anlamışçasına gülümsedi.
—Ben de görmedim ama eğer emrederseniz görme
şansımız var.
Öneri aklıma yatmıştı ama hemen teslim olmamalıydım.
—Bunun askeri kurallara aykırı olduğunu bilmiyor
musun aptal herif!
—Efendim hangi kuraldan bahsediyorsunuz? Tanrının kulları olarak kuralları umursasaydık şu anda
belki eşimiz ve çocuğumuzla bir parkta kudret helvası yiyorduk.
Böylesine bön bakışlara sahip bir kafanın içindeki
dilden nasıl böyle kaliteli bir cevap çıktı anlamadım.
Kafamı evet dercesine salladım ve çavuş lazere karşı
özel zırhlandırılmış MCV aracından bir ışın keski
almaya gitti. Geri döndüğünde elinde keskiden ziyade
iki adet mısır konservesi ve küçük plastik kaşıklardan
vardı.
—Acıkmışsınızdır efendim!
Acıkmamıştım ama ağzımdaki berbat tadı ve burnumdaki çürük kokusunu yok eder umuduyla konserveyi yedim. Çavuş da yedi. Parmaklarını yalayıp
gırtlağının tiz titreyişleriyle geğirirken midemin
bulantısı arttı. Öğürdüm, midemin içinde ne varsa sağ
yarısı yanmış bir askerin kırmızı gelincik yapraklarıyla kaplı toprağa batmış olduğu bir noktaya çıkardım. Ağzımın içinde tuzlu su köpürüyordu, hepsini
tükürdüm. Rahatladım. Çavuş yadırgayan bir tiksintiyle yüzüme bakarken “haydi”, dedim. İçimizdeki
merakı yenmek için girişeceğimiz bu gayrı hukuki
olayı askerlerimin görmemesi için biraz uzaklaştık.
Göz alabildiğince cesetti zaten, onlar işlerini yaparken biz de uzak bir köşede işimizi yapabilirdik. Üç
yüz metre kadar yürüyüp kafatasını açabileceğimiz
sağlam bir ceset aradık. Çavuşun ilk seçimi olan kısa
boylu cesedi açmak istemedim. Yüzündeki memnun
tevazu bozulmamalıydı, bir cesede göre fazla temiz
bir yüzü ve pis bir savaşın kurbanına göre gereğinden
fazla memnun çizgileri vardı. Muhtemelen küçük bir
şehrin yoksul varoşlarında yaşayan ve şu anda annesinin sağ sağlam geri dönmesi için dua ettiği bir garibandı. Biraz daha dolandık ama sağlam bir kafatası
bulmak o kadar zordu ki! General Memduk’un icadı
C–342 topları yaklaşık bir kilometre karelik bir
alanda parçalamadık beden bırakmıyordu. Tatbikatlarda birçok kez izlemiştik, top yaklaşık on metre
uzunluğunda ve bir metre çapındaki bir namludan
atılıyor, yere düşmesine birkaç yüz metre kala
dışındaki çelik örtü yırtılıp etrafa onbinlerce mermi
saçıyordu. Kafatasına bu mermilerden isabet etmemiş
çok az ceset vardı. Bir et yığının altına yöneldiğimizde altta kalan cesetlerin daha az deforme olmuş
olabileceğini düşündük. Kanlanmamış kısımlarından
tutarak üstteki cesetleri kaldırdık ve tam aradığımıza
ulaştık. İki metreye yakın boyu, bembeyaz teni, kısa
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sarı saçları, kalın kolları ve bacaklarıyla asker olmak
için yaratılmış bir âdemoğluydu. Çavuş onu postallarından çekerek içine yığılmış olduğu çukurdan
çıkarırken ceset birden canlanıp doğruldu ve çavuşun
kollarından tuttu. Çavuş neye uğradığını şaşırırken
boğazında sürekli inip kalkan noktalarda derin
sayılabilecek yarıklar bulunan asker bilmediğimiz bir
dilde hırlayarak bir şeyler söylüyordu. Gözlerinde
baktığı yeri yakabilecek kadar belirgin bir kin vardı.
Esir olmaktansa içimizden birilerini öldürmeyi diliyordu herhalde. Alt tarafı bir savaştı bu, tarihselleşmiş iki tane kini kişiselleştirmeye ne gerek vardı?
Elleriyle Çavuşun boğazını kavramışken Çavuş
acınası bir çabayla belinden tabancasını çıkarmaya
davrandı ama soluğu kesiliyordu. Suratı morarmaya,
alnının damarları belirmeye başladı. Çavuş ve ölü
taklidi yapmış ama şu anda tüm ihtişamıyla diri
askerin mücadelesi o kadar komik görünüyordu ki,
savaş içinde savaş! Eğer bu durumda çavuşun az
sonra öleceği ihtimali olmasa dakikalarca bu anın
keyfini çıkarmak isterdim. Tabancamı çekip askeri
boynundan vurdum. Elleri çözüldü ve serbest kalan
çavuş soluk soluğayken bana minnettarlığını belirtti.
Sonra da belindeki keskiyi çıkardı ve benden izin
alarak cesedin alnına koca bir yarık açtı. “Heyecanlı
mısınız?”, diye sorunca cevap vermedim. Bir beyni
görmek bana etrafımdaki kahrolası ağırlığı bir neşe
seline mi çevirecekti sanki? Arkamı dönüp, çavuş
kafatasıyla uğraşırken ben hâlâ ceset toplama işiyle
uğraşan askerlerimin yanına gittim. Hepsinin yan
cepleri şişmişti. İçlerinden tir tir titreyen birisi yüzüne yapışmış kan pıhtılarının bir kısmı gözyaşlarıyla temizlenmişti, belli oluyordu- cüretkâr bir tavır
takınmıştı.
—Komutanım, neden kardeşlerimizin üzerlerine de
ateş açtılar?
Ne cevap vereceğimi bilemedim, elimi omzuna
koydum.
—Bu çağda kendini insan olduğun için değerli görmen kadar büyük enayilik olmaz dostum. Bir tutam
mermi kadar bile değerli değilsin sakın unutma.
—Neden ama biz de şu anda burada paramparça
yatıyor olabilirdik!
—Bilmiyorum, bilsem de bunun cevabı öyle kolaylıkla verilemez. Boş ver onu bunu, işine bak.
Botlarımın ucundaki bir gelinciği koparıp ona
uzattım. Az önceki cüretkâr hıncını bırakıp gülümsedi. Onun da hiçbir farkı yoktu diğerlerinden. Bir
asker olacak kadar cesur görünse de bir kadın kadar
duygusaldı. Belki kendisine uzattığım gelinciği alıp,
çiğneyip suratıma tükürse daha da saygınlaşırdı
gözümde. Bana bir sigara vermesini emrettim. Askeri
kantinlerde satılan üçüncü sınıf, adi tütün ve sigara
kâğıdından ziyade kitaplardaki kalın kâğıtları andıran
kâğıtlardan mürekkep berbat sigaralardandı. Ciğerlerim dumanla dolarken bir başka gelinciği aldım ve
çiğneyip uçsuz bucaksız ceset tarlasına doğru tükürdüm. Bir tümseğe oturup sigaramı tüttürürken çavuş
önündeki bir şeye merak ve şaşkınlıkla bakıyordu.
insan: Kendini gereğinden fazla ciddiye alan bir
şekilsiz doğaparçası sonuçta
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İRAN İSLAM CUMHURİYETİ
KÜTÜPHANE VE ARŞİVLER İDARESİ
1385 (h.ş.) YILI BÜLTENİ
Çeviren: İbrahim KÜRELİ
Birinci Bölüm: Milli Belgeler Muavinliği
Milli Belgeler Muavinliği mektupları,
defterleri, dosyaları, fotoğrafları, her türlü resim,
plan, proje ve haritaları, klişeleri, kanıtları, film
ve mikrofilmleri, kayd edilmiş ses bantlarını,
devlet tarafından hazırlanmış veya devlet
yetkililerinin eline geçmiş bulunan diğer
belgeleri, süreli ya da süresiz olarak devletin
tasarrufunda bulunmuş materyalleri idari, mali,
iktisadi, hukuki, siyasi, kültürel, ilmi, fenni,
tarihi bakımdan İran Milli Belgeleri (İran Devlet
Arşivleri) İdaresince tanımlanmaları yapılarak
daimi surette korunmaya değer bulunanları
imkan ve şartların elverdiği surette bir araya
getirerek bunları umumun istifadesine sunmak,
yine bu cümleden olarak bütün devlet kurumları
ve devlete karşı sorumlu müesseselerle bakanlıkların atıl konumdaki dosyalarını bir araya getirmek suretiyle idari ve istihdama yönelik
masraflar konusunda tasarruf sağlamak ve de
fazladan evrakı imha etmek hususlarında kanuni
olarak sorumludur.
Bu muavinlik, kendi faaliyet sahasını dört
genel müdürlüğe ayırmıştır:
1-Milli Belgeleri Tanımlama ve Toplama
Genel Müdürlüğü
Bu genel müdürlüğün vazifesi şunlardır:
9 Devlet kurumlarıyla devlete karşı sorumlu
müesseselerin Belgeler Arşivi Müdürlüğü için
yürürlükteki prensip ve kararları araştırmak,
yorumlamak, hazır ve düzenli hale getirmek.
9 Form ve form çizelgelerini hazırlamak ve
onları ıslah etmek.
9 Devlet kurumları ve bağlı müesseselerin
depolarında sabit konumda bulunan belgeleri
teslim almak, onları birbirinden ayırmak ve
gruplandırmak için lazım gelen planlamaları
yapmak.
9 Belgelerin kıymetini biçmek ve fazladan
evrakı imha etmek.
9 (Sorumlu sekreterlik unvanıyla) Bağışlanan
ve satın alınan belgeler konusunda ve buna
bağlı hususlarda uyumu sağlamak.
9 (Sorumlu sekreterlik unvanıyla) Milli Arşiv
Şurası icrasına ilişkin hususlarda gerekeni
yapmak.
1385 (h.ş.) yılı programı aşağıda görüldüğü
şekilde icra edilmiştir:

1/1/1-Fazladan evrakın tanımlanması için
bir tüzük hazırlanması prensibi,
1/1/2-İmha edilecek evrakın satılması
prensibi,
1/1/3-Arşiv
belgelerinin
düzenlenip
vasıflandırılması ile ilgili yasa,
1/1/4-(1 no'lu cedveldeki) muhtelif kurumlarca imhası istenen ve 171 sıradan oluşan
evrakın teftişi.
1 Numaralı Cedvel: İmha edilmek üzere
muhtelif kurumlardan devralınan dosyalar hakkında Milli Arşiv Şurası'nın kararlaştırdığı
kategoriler:
Kararın Nev‘i
İmha talebi kabul edilen
İdareye intikal eden
belge
Yeniden
incelenecek
olan belge
Toplam

Aded
119 sıra
20 sıra
32 sıra
171 sıra

1/2- 171 birimden müteşekkil form vs'nin
elden geçirilerek ıslah edilmesi.
1/3- 4781 halka bant kaseti, video,
yayınlanmış levhanın intikali,
1/4- 23.600.000 den fazla arşiv belgesinin
layıkı veçhile daimi gözetime alınmak üzere
intikali,
1/5- Muhtelif kurumlardan intikal etmiş
267 milyondan ziyade belgenin imhasıyla 8230
metreden daha fazla mikdarının da tek tek elden
geçirilerek kurtarılması,
1/6- Devlet kurumlarına ait belge ve
varaklardan 91 sıralık miktarın zaman cedvellerinin düzenlenerek ekonomik ömürlerinin tayin
edilmesi,
1/7- Arşiv belgelerinin kıymetini belirleme
toplantısının yapılması,
1/8- 200.000'den fazla adliye evrakı
dosyalarının kimlik tanıtımının yapılması,
1/9- 72.600'den fazla kompüter dosyasıyla
ilgili bilgilerin el altında bulundurulması,
1/10- Hediye edilen arşiv belgelerinin
teslim alınması,
Arşiv İdaresi, ülke içindeki ve İran sınırları
dışında kalan İranlılardan, içeriden erişebildiği
kadarıyla gönüllü olarak yayın hediye etmeleri
konusunda sürekli telkinlerde bulunarak
araştırıcıların daha fazla sayıda kaynaklara
ulaşabilmeleri için bir fırsat icad ederek Milli
Arşiv Hazinesi'nin zenginleştirilmesi hususunda
herkesi yardıma çağırmış ve böylelikle Milli
Kütüphane ve Arşivler İdaresi ilim ve kültür
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hizmetçileri zümresinde kendi adını daimi
kılmıştır. Ne mutlu ki, bu hareket şu ana kadar
müspet neticeler doğurmuş, 1385 (h.ş.) senesine
gelindiğinde toplam 9168 (yaprak, parça, kıt'a
vs.) muhtelif belge müdürlüğe hibe edilip bu bir
alışkanlık haline gelerek belge bağışçılarının
hediye ettikleri milli arşivler bugün hatırı sayılır
seviyeye ulaştı.
2 Numaralı Cedvel: 1385 (h.ş.) senesinde
hediye edilen belgelerin miktarları:
Hediye edilen belgeler
Ferman
Belge resmi
Fotoğraf, basılmamış
levha, plan, proje vs.
Diğer belgeler
Toplam

Aded
4 parça
4148 parça
868 parça
4148 parça
9168 parça

1/11- Satın alınan belgelerin teslim
alınması.
Hibe şeklindeki arşiv istihsali yöntemine ek
olarak belge toplama yollarından birisi de
şahıslardan devlet arşivi niteliği taşıyan
belgeleri mezuniyet tahtında satın almaktır.
Bu doğrultuda milli arşiv satın alma komitesi
altı celse gerçekleştirerek 39 adedi mecmua
niteliğinde olmak üzere 19054 adet (varak,
kıt'a, parça vs.) belgeyi değerli bulup kıymet
tespiti yaparak satın alma yoluna gitti.
3 Numaralı Cedvel: 1385 (h.ş.) yılında
satın alınan belgelerin oranı.
Satın alınan belge
çeşidi
Ferman
Beyanname
Plan proje harita
Pul
Sözleşme
Fotoğraf, resim
Diğer belgeler
Toplam

Adedi
106
64
84
850
71
1749
16130
19054

2- Arşiv Tanzim ve Tertip Genel Müdürlüğü
Bu genel müdürlüğün görevi şunlardan
ibarettir:
9 İnceleme, araştırma, değerlendirme yapılması,
hazırlanacak fihristlerin planlanması, indeksleme yapılması, "birinci tertip ve nizamın
korunarak" ve "belgenin kaynağına bağlı
kalmak" şartıyla kaydı yapılmış veya yapılmamış belgelerin düzenleme ve tanımlamalarının yapılması,
9 Uluslar arası arşiv tanımlama standartlarının
araştırılma ve değerlendirilmesi, terminoloji
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kurallarıyla Fars dili kural ve kaidelerine
riayet edilerek oluşturulacak standartların
hazırlanması ve yoluna konulması,
9 Araştırıcıların ilgilendikleri konularla ilgili
materyallere ulaşmaları, aradıklarını bulmaları için gerekli sürat, dikkat ve kolaylığın
temini şartları göz önünde bulundurularak
belgelerde geçen şahıs isimlerinin indeksinin
hazırlanıp yazılması.
1385 (h.ş.) yılı faaliyetleri aşağıda
sunulmaktadır:
2/1- 1.200.000 den fazla sahifenin değerlendirilmesi(4 numaralı cedvel)
4 Numaralı Cedvel: Hazırlanan metoda
göre değerlendirilen belgelerin dağılımı.
Tanzim edilen evrakın
çeşidi
Devletçe
depolananlardan teslim
alınan belgeler
Hibe edilen belgeler
Satın alınan belgeler
Devlet binalarına aid
belgeler
Yazılı belge niteliğinde
olmayan evrak (fotoğraf
poster vb.)
Toplam

Aded

Nitelik

1.124.808

varak

16.618
61.543
3

varak
varak
albüm

16.861

parça

1.219.833

2/2- Müdürler, muavinler ve arşivcilik
sahalarında uğraşı veren kimselerin katılımıyla
dokuz asli, teferruata ilişkin oturum icra edilip
ülkede saha ile ilgili yeni ulaşılan tekniklerle
belgelerin yeniden fişlenmesi gerçekleştirilmiş,
arşivcilik standartlarını oluşturan normlara
intibakı sağlanmıştır.
2/3- Pehlevi ve İslam İnkılabı devreleri
devlet ricalinin, dört grup halinde belgelerden
çıkarılmış
anahtar
kelimeler
indeksinin
hazırlanması işine başlanılmış olduğu, belgelerin
muhtevalarına göre konuları, coğrafi bölgeleri ve
faaliyetleriyle öne çıkan "devlet kurumları" zirve
yapan kurumlar olarak göze çarpacaktır.
3- Belgelerin Muhafaza ve Bakımı Genel
Müdürlüğü
Bu genel müdürlük, kimya ve biyoloji
ilimlerinden faydalanmak suretiyle tamir; ve
keza bilgisayar ilimleri ve fenni gelişmelerden
ve hususiyle çalışma alanı teknoloji olan
kimselerden yararlanarak muhafaza ve tamir
hedeflerinin gerçekleştirilmesi bağlamında
aşağıdaki hususları sıralamaktadır.
9 Yazılı ve yazılı olmayan arşiv belgelerine
zarar veren haşeratın tanınması ve imhasıyla
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belgelerin tamiri, muhafazası ve bakımı konularının diğer arşiv merkezleriyle koordineli
olarak hizmet verilerek bir işaret dili
geliştirilmesi.
9 Kaynakların muhafazası ve bakımı için müesseseye ait mahzenlerden çıkarılıp tekrar
gözden geçirilmesi, kontrol altında bulundurulması ve bunun münasip süreler içinde
tekrarlanması.
9 Belgelerin tümünü koruyup kollamak
gayesiyle bilgisayar ortamına kaydederek
mevcut belgeleri (elle temastan) korumak.
9 Zarar görmüş belgelerin laboratuar ortamında
dezenfekte edilerek zararlılardan arındırılıp
tamirinin yapılması.
9 Arşivcilik sahasında gerekli standartları
derleyip en üst seviyede fonksiyonel olanlarla
karşılaştırarak en ileri metotları elde etmek
maksadıyla yazılı ve yazılı olmayan arşiv
belgelerine musallat olan zarar faktörlerini
teşhis için araştırma yapmak.
9 Belgelerin Muhafaza ve Bakımı Genel
Müdürlüğü'nün mezkur hedeflerini gerçekleştirmek için 1385 (h.ş.) yılı için kararlaştırılan
program aşağıdadır:
3/1- Kirli ve tozlu mahzenlerin arındırılması önerilerinin gözden geçirilip sayıları
104'e ulaşan arşiv depoları ve kütüphane
mahzenlerinin fenni ve özel ihtisas danışmanlarıyla görüşülerek kirli ortamlardan kurtarılması
(5 no'lu cedvel).
5 Numaralı Cedvel: 1385 (h.ş.) yılı
itibarıyla kütüphane ve arşiv merkezlerinden
tahliye edilen materyallerin miktarını gösterir
çizelge.
Niteliği
Tahran Şehri Resim
Müzesi
Polis Fakültesi
Yargı Gücü
Ses ve Sima
İslam Şura Meclisi
Arşiv Merkezi
Dünyayı Tanıtma
Müessesesi
Kethüdalık Müessesesi
Toplam

Adedi
8
12
26
21
15
6
16
104

3/2- Kurumun mahzenlerine bağlı olup
genel müdürlüklere ait 45 adet depoda mahzen
yapılandırma şartları projesinin hazırlanarak
biyolojik faktörlerden görülen zararı teşhis
maksadıyla kaldırılmaya değer bulunan 1029

adet arşiv kurumuna ait mahzenin depolama
şartlarının kontrolünün sağlanması (6 no'lu
cedvel).
6 Numaralı Cedvel: 1385 (h.ş.) senesinde
depolardan
kaldırılmaya
değer
bulunan
materyalin mikdarı.
Faaliyetin Cinsi
İletişim Haberleşme Genel Müdürlüğü
mahzenlerinden kaldırılan
Nadir Eser ve El Yazmaları Genel
Müdürlüğü mahzenlerinden kaldırılan
İletişim ve Bağlantılar Genel
Müdürlüğü mahzenlerinden kaldırılan
Milli Arşiv Toplama ve Teşhis Genel
Müdürlüğü mahzenlerinden kaldırılan
Muhafaza ve Bakım Genel Müdürlüğü
mahzenlerinden kaldırılan
Toplam

Adedi
173
31
199
526
100
1029

3/3- Arşiv İdaresi bünyesinde mevcut
belgelerin muhafaza bakım ve yardımcı (destek)
nüshasının hazırlanması maksadıyla 241770 adet
belgenin numaralandırılması (7 no'lu cedvel).
7 Numaralı Cedvel: 1385 (h.ş.) yılında
belge numarası vermek için elden geçirilen
evrakın oranı.
Belgenin geldiği yer

Varak

Yol ve Ulaştırma
Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Tarım Bakanlığı
Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterliği
Diğer
Toplam

59974
41919
20416
12546
91086
15829
241770

3/4- Arşiv İdaresi ve diğer istekli kuruluşlarda mevcut belgelerden 478.000 varakın
dezenfekte edilmesi, 28622 adet belge ve kitabın
tamir ve restorasyonu (8 no'lu cedvel).
8 Numaralı Cedvel: 1385 (h.ş.) yılı içinde
tamir edilen unsurların oranı.
Niteliği
Belge
Kitap
Resim
Toplam

Varak Adedi
27825
748
49
28622

3/5- Arşiv İdaresi ve diğer kurumların
eyalet temsilciliklerinde yararlanılmak üzere
istenilen teçhizat fihristine, laboratuar, dezen105
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fekte ve tamir kısımlarının da ilavesi için bir
program hazırlanması.
3/6- Selüloz lifleri mantar tanıtım atlasını
hazırlamak maksadıyla belge ve kitap yüzeylerinde türemiş bakteri ve mantarların mikroskobik ve makroskobik düzeyde organizmalarının
incelenmesi ve mantarlı numunelerin biyolojik
mantar oluşumunun tanıtılması.
3/7- Muhtelif merkezlerden toplanmış
haşerelerin familyaları ve sınıflarıyla bunlarla
mücadele yöntemlerinin tanıtımı maksadıyla
bunlar üzerine tahkikat yapılması.
3/8- Zararlı unsurların tanıtımı, nefis
mecmuaların muhafaza ve bakımı konusundaki
ihtisas makalelerinin telif ve tercümelerinin
yapılması.
4- İletişim ve İrtibatlar Genel Müdürlüğü
Vazifesi arşiv belge ve materyallerini
umumun istifadesine sunmak için gerekli olan
imkan ve şartları bir araya getirmeyi amaç
edinen İletişim ve İrtibatlar Genel Müdürlüğü;
bu cümleden olarak:
9 Belgelerden istifade kurallarının gözden
geçirilmesi ve bu konudaki kararların
derlenerek incelenmesi.
9 Web ortamında ve kağıt üzerinde belgelerin
içerik ve indekslerinin hazırlanıp neşredilmesi.
9 Arşiv belgeleri tanıtım ünitelerinin hazırlanmasına ve sunulmasına nezaret edilmesi.
9 Sözlü tarih belgelerinin ortaya çıkarılması,
hazırlanması, süslenmesi ve tanıtımı.
9 Arşivcilik Bilimi'nin geliştirilmesi ve tecrübe
alışverişi bakımından dahili ve harici arşiv
merkezleriyle irtibat halinde olunması ve
işbirliği yapılması.
Bu genel müdürlüğün 1385 (h.ş.) yılı
faaliyetlerinden en önemlileri şunlardır:
4/1- İran sesli tarih toplantısının ilkinin
gerçekleştirilmesi.
4/2- Siyaset, bilim, kültür ve hüner
erbabından 83 kişiyle gerçekleştirilen söyleşi
neticesi muasır tarih üzerine 15751 dakikalık
tarihi malumatın derlenmesi.
4/3- Araştırmacıların incelemeleri için
belgelerin mikrofilm ve asıllarını göstermek,
belge kılavuz fihristleri ve bilgilendirme
ünitelerinden istifade ile müracaatta bulunan
2521 kişiyle iletişim kurmak, belgeler konusunda
hizmet sunmak ve nazar-ı dikkati celbeden
seçme belgelerin resimlerini çekmek (10 no'lu
cedvel).
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10 Numaralı Cedvel: Araştırıcılara sunulan
belge üzerine verilen hizmetlerin oranı.
Faaliyetin cinsi
Fotoğrafı çekilen
belgeler
Belgelerden çıkarılan ve
katalogda yer alan
Müşterek dosyası
oluşturulanlar

Niteliği
30247

Adedi
varak

50312

indeks

330

kişi

4/4- Diğer kurum ve müesseselere verilen
danışma hizmetleri ki, şunlardır: Çağdaş Tarih
Araştırmaları Müessesesi, Tahran Belediye
Başkanlığı, İran Mali İşler Kurumu, İslami
İlimler Dünyası Merkezi.
9 Daha fazla muhataba kavuşma ve kamu ile
iletişim kurma maksadıyla 7 arşiv sergisinin
açılması, 16 sergi için de teşebbüse geçilmesi.
4/5- Usullerin, formların, kullanım kurallarının ve ilgili yasaların mütalaası, araştırılması,
hazırlanması, yeniden gözden geçirilmesi ve
ıslahı ki, bu kabilden:
9 Sesli tarih sohbetleri basımı için kanun
müsveddesi hazırlanması.
9 Belgelerin iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve
araştırma salonu umumi yönetmeliğinin
hazırlanması.
9 Arşiv hizmetleri ve üyelik hakkı tarifesindeki
şartların hafifletilerek çalışma kurallarının
yeniden gözden geçirilerek ıslahı.
9 Belgelere erişim tarzı konusundaki tüzüğün
yeni tashihinin hazırlanması.
9 Mahzenlerin faaliyet raporları, genel müdürlük bölüm ve mahzenleri arasında belgelerin
yer değişimi, araştırma salonu yetkililerinden
değerlendirme raporu ile belgelerin muhafaza
bakım idaresi faaliyet rapor formlarının
iyileştirilmesi.
4/6- Gerekli değerlendirmelerin yapılması ve önerilen plan ve projelerin tanıtılması.
9 Eminlik Belgeleri kısmının hizmete açılması.
9 Dijital belgeler için birkaç adet mikroform
düzeneği projesinin yapılması.
9 Sesli tarih sohbetleri konusundaki önceliklerin tespit edilmesi.
9 Belge indekslerinin düzeltilmesi ve iki defa
gözden geçirilmesi tasarımı.
9 Sesli arşiv servisinde mevcut fotoğrafların
arşivlenmesi tasarımı.
4/7- Konusu önceliklilik ve ehemmiyet
arzeden belgelerin muhtevalarının tetkiki planına
işlerlik kazandırılması.
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HATAYİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER
Şöhret BEDELOV
Hatayi’nin folklorla bağlılığı yalnız edebi faaliyetleriyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda onun
bütün hayatı, tarihi öneminin de dışında, ortaçağ
rivayet ve efsanelerinin konu ve bahislerinde yer
almış, böylece sözlü halk edebiyatımızın mevzu
dairesini genişlendirebilmiş, zenginleştirebilmiştir. Bu rivayetler halkın manevi gereksinimi doğrultusunda yaranmadan önce, bir toplumsal ve
siyasi zaruretin geçiş devresini yaşamıştır ki, bu
da halkın folklor tefekkürünün soy diyalektiğiyle
bağlı olmuştur. Genel olarak Azerbaycan rivayetleri, mevzu bakımından değişik yönlerini,
tarihi ve didaktik vasıfları itibariyle canlandırabilmesiyle dikkati çekmektedir. Didaktik
rivayetler manevi temele dayandığı halde, tarihi
rivayetler ise aslında küresel etki kapsamıyla
toplumun psikolojik durumunu düzenler. Folklorumuzun tetkiki tarihinde, rivayetlerimizin bu
istikamette tahlilinin yok denecek kadar az olduğunu görürüz; fakat bilimsel prensipler bakımından bu ayrım ve eğilim metotları, zannımızca
daha çok anlamlıdır. Bu yüzdendir ki, Hatayi
hakkındaki rivayetlerin, bahadırlık, cengâverlik,
yurt yuva, toprak sevgisi ve devletçilik övgüsü
yönleriyle soy psikolojisine göre yukarıda
anlattıklarımızın ikinci kısmına ait olduğunu
söyleyebiliriz. Aslında daha derin bir analiz
yapılırsa, bu rivayetlerin genel olarak Hatayi
devrinin tüm manzarasını kapsadığını görürüz.
Hatayi konusu üzerine çalışan bilim adamlarının
kavramsal olmamakla beraber, Hatayi ile ilgili
halk arasında dolaşan rivayetlere imalarla ve
birtakım işaretlerle yanaştıkları gözlemlenmiştir.
Ama bu rivayetler sadece Hatayi’nin kahramanlıklarıyla sınırlı kalmamış, aynı zamanda Sufi
Kızılbaşların ayin ve merasimlerinin, inam ve
kerametlerini de ifade etmiştir. Araştırmacı alim
Mirze Abbaslı, “Şah İsmayıl Hatayi’nin ömür
yolu minyatürlerde” adlı eserinde bu meseleleri
yorumlarken şöyle diyor: “Şu ciheti üzülerek
vurgulamamız lazımdır ki, ünlü destanlarımızın,
Şah İsmayıl Hatayi devrinde, ya da ondan biraz
sonraki yıllarda divanlar şeklinde yazıya geçirilmiş nüshaları (Kitab-i Dede Korkut dışında)
bugün de bilim dünyasınca henüz bilinmiyor.
Kökleri çok eskilere dayanan, esatiri hususiyetlerin, ayin ve merasimlerin kalıntılarını, sufiliyin
birtakım irfanı-felsefi düşüncelerini bedii görüntülerle ve etkili yollarla aksettiren birçok aşk
destanlarımızın (aynı zamanda rivayetlerimizinŞ.B) mahiyeti şimdiye kadar aydınlatılmamış,
araştırılmamıştır.”1
İşte bu bilimsel yorumun da açıkça gösterdiği
gibi Hatayi şahsiyeti ve Hatayi devriyle ilgili
rivayetler, genel olarak ortaçağ folklor numune-

lerimizin ilginç yönlerini tahlil etmekte en
önemli faktörler olarak görülmelidir. Şöyle ki,
Hatayi hakkındaki rivayetler, tüm edebi didaktik
özelliklerine göre, devletçilik yönünden mükemmel siyasi kuruma malik olan büyük bir memleketin ahlaki prensiplerini içinde bulundurur.
Hatayi hakkında ortaya çıkan rivayetlerin çoğu
bu prensipler bakımından dikkate şayandır.
Şurasını da vurgulamamız gerekir ki, bu rivayetlerin büyük çoğunluğu tarihi olayları aksettirmiş
olsa da, aynı zamanda ortaçağ Azerbaycan
vatandaşlığının milli etnik değerlerini de
açıklaması bakımından çok önemlidir. Özellikle
bu tarihi rivayetlerde, ordu ve bahadırlığın
anlatıldığı kısımlar geniş bir şekilde yer almıştır.
Nitekim, Gazi Ahmet Gaffari’nin “Tarihi-Cahannara” ve salnameci Bica’nın “Cahanarayi- Şah
İsmayıl Safevi” adlı çok ünlü kaynak eserlerindeki iki rivayet daha çok dikkatimizi çekiyor.
“Şah İsmayıl’ın çağırış fermanı Zulgeder
sufilerinin eline ulaştı. Düğünü olan bir genç,
zifaf gecesinde gelinin yanına girmeden, acele
Şah İsmayıl’ın huzuruna gelmişti… Yaklaşık bir
yıl, Erzincan yöresinden taraftar toplandı. Ardından saldırı yeri ve hareket istikameti belirlendi
ve Şirvan’a doğru yürüyüş başlandı. Kür ve Aras
nehirlerinin birleştiği noktada, “Koyun ölümü”
adlı geçide vardıkları zaman, sonbaharın su
taşkınlarıyla yollarının kesilmiş olduğunu
gördüler. Halbuki onlar, Şirvan üzerine ani bir
baskın yapmak istiyorlardı. Bu yüzden orada
kayıklar hazırlayarak vakit kaybetmek istemediler; lakin dereyi itkisiz geçmek de çok önemliydi tabii… Azgın sularda boğulmadan rahatça
geçebilecekleri yerler aramaya koyuldular, ama
bu iş bir hayli uzadı. Hassas oluşuyla ta çocukluktan beri dikkat çeken Şah İsmayıl, birden
belirli bir yer seçtikten sonra atını dereye sürdü.
Kızılbaşlar önce bundan korktular, şaşırdılar.
Lakin Şah İsmayıl’ın dere ortasına vardığını
görünce, daha fazla dayanamadılar; onlar da
atlarını suya sürerek kayıpsız ve rahat bir şekilde
dereyi geçtiler. Bu olay, Kızılbaş birlikleri
arasında bir mucize olarak algılandı. “İşte bu
ilginç olay, onların kerametli Safevi hanedanına
olan inançlarını biraz daha arttırdı.”
İster “Koyun Ölümü” deresi, isterse de “Zifaf
gecesi”yle bağlı bu rivayetler Şah İsmayıl’ın
kahramanlığını ve bahadırlığını aksettirmekle
beraber, daha çok onun, halk gözünde yüceltilmesinin edebi ifadesidir. Zira genellikle halk
edebiyatının motifleriyle zengin olan bu rivayetler, tarihi öneminin dışında, dini mitolojik
unsurlarla da dikkati çekmektedir.
Hatayi’nin hayatıyla ilgili efsane ve rivayetlerin
ortaya çıkma zarureti ve nedenleri belli bir
mantıksal temele dayanır. Hem kendi edebi
faaliyetlerinde, hem de sufi Kızılbaş arkadaşları
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arasında efsane ve rivayetlerin fazlalığı, Hatayi’nin kendisiyle ilgili hem sağlığında, hem de
ölümünden sonra bir sürü özelliklerinin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Zaman zaman bu
rivayetler sözlü edebiyatımızın hayat yolculuğu
boyunca değişip cilalanmış ve ozan edebiyatımızda destan ananelerinin talepleri doğrultusunda belirli değişikliklere maruz kalmıştır.
Folklorumuzun özellikle de avcılıkla ilgili
konuları üzerinde kapsamlı bir bilimsel çalışma
yapılırsa, Şah Hatayi’nin biyografisiyle ilgili
yeteri kadar rivayetler ortaya çıkartmak mümkün
olabilir. Yani Hatayi hakkında yaranan rivayetlerin temeli folklorsal süreçlere ve hükümdar
mürşit ilahlaştırmasının mantıksal diyalektiğine
dayanır. Gerçi Hatayi edebi faaliyetinin folklorla
ilişkisi üzerine çalışan bilim adamlarının büyük
çoğunluğu bu yönlere pek dikkat etmemiştir;
yalnız Profesör Behlul Abdulla efsane ve rivayetlerde Hatayi ilişkinin bilimsel tahlilini
yapmıştır.
“Edebi faaliyetlerinde folklor örneklerine sıklıkla
müracaat eden, bunları kendi sözünün ve
düşüncesinin şiirsel ifade biçimine çeviren
sanatçılardan biri de Azerbaycan dilinin ve
edebiyatının büyümesinde çok önemli rolü olan
şair Şah İsmayıl Hatayi’dir”2
Hatayi hakkındaki rivayetlerin büyük bir kısmının esas konusu avla ve avcılıkla bağlı olaylardan ibarettir. Bunların bir sıra kadim anane ve
merasimlere dayanan kökleri vardır. Bu kökler
insanlık tarihinin ilkin dönemlerinden başlayan
ve özellikle doğu dünyasının “Avesta” gibi kadim
kitabesiyle “Gılgamış” gibi kıymetli destanında
yer alan avcılıkla ilintilidir. Hatayi devrini de
içeren Safeviler dönemine yakın olan muteber
kaynak “Cahanarayi- Şah İsmayıl Safevi”, avcılık merasimlerini aşağıdaki şekilde anlatır:
“Çok eskilerde av merasimleri, Türk ulusları
arasında genişçe yayılmış dini inanç ayinleri,
tapınaklara adanan kurbanlıklar ve şölenlerle
bağlantılı olmuştur. Bir yiğitlik imtihanı olarak
görülen kitlesel av merasimleri, bayram şenliklerinin önemini arttıran en başlıca şeylerden
biriymiş…”3
İşte bu cihetler, Şah İsmayıl’ın karakterinde
kabarık bir şekilde görülen alışkanlık ve vasıflardan sayılırdı. Safeviyenin kalıtımsal psikolojisine bağlı olan bu özellikler ta çocukluk
yıllarından itibaren Şah İsmayıl’a aşılanmıştır.
Aynı zamanda avcılık, Kızılbaş ordusunun toplu
olarak askeri eğitimden geçmesini de sağlayan
bir uğraştı. Zira Kızılbaşlar, savaş meydanlarında
kullanılan ok, yay, kılıç, kalkan ve gürz gibi araç
gereçleri av merasimleri sırasında da kulanıyorlardı. Demek ki daha on üç yaşlı bir
çocukken, ayı avı gibi korkunç bir av merasimine katılan Şah İsmayıl hakkındaki av
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rivayetlerinin yaranması doğal bir tarihi
zaruretten ortaya çıkmıştır. Zaten az önce yukarıda da vurguladığımız gibi, Hatayi hakkındaki
rivayetlere esas itibariyle avcılık olaylarında
rastlamak mümkün olmaktadır.
Ortaçağ Azerbaycan biyografi yazarlığı tarihinde
önemli yer tutan Hasan Bey Rumlu “Ahsanüttevarih” adlı eserinde bu konuyu şöyle anlatıyor:
“… ava çok büyük eğilimi vardı. Tek başına bir
aslanı öldürebilirdi. Şöyle bir talimatı vardı:
Bana bir aslan yerini haber verene eyerli bir at,
bir kaplan yerini haber verene ise eyersiz bir at
verilsin… Tek başına ormana gider, aslan ve
kaplan avlardı.”4
Hatayi hakkındaki rivayetler tarihiliyi bakımdan
öyle önemlidir ki, bu rivayetler vasıtasıyla ortaçağ tarihinin edebi özelliklerini de keşfetmek
mümkün olabilir. İşte sırf bu özellikleri dikkate
alırsak, Hatayi hakkındaki rivayetler daha geniş
bir konunun maddesi olarak da ele alınabilir. Ayrıca Hatayi’nin herhangi bir yürüyüşü veya
seferiyle ilgili halk arasında dolaşan rivayetler
onun kendi döneminde bile kulaktan kulağa
yayılıyordu. Örneğin, Gazi Ahmet Gaffari’nin
“Tarihi-Cahanara” adlı eserinde, Şah İsmayıl’ın
Tagi-Kesra’ya, yani meşhur Medain harabelerine
yaptığı seferden bahseden bir rivayet yer
almaktadır. Orada yazılanlara göre, seferden
dönmekte olan Şah İsmayıl’ın yanına gelen
Bağdat halkı, bir sürü aslanın barındığı bir orman
hakkında ona bilgi verir. Av düşkünü olan
hükümdar derhal yanına birkaç fedaisini alarak
gösterilen ormana gider ve aslanları öldürür.
Ardından aslanların postlarını soydurur, içlerine
saman doldurtarak Bağdat’a gönderir.”
Hiç kuşkusuz Fuzuli de bu tip rivayetlerden
coşarak, Hatayi’yi anlattığı “Bengü Bade” adlı
eserinde şöyle yazıyor: “Onun ruhu mey gibi
halka neşe veriyor. Hükmü neşe gibi el başına
revandır. Onun dönemi behişti-berzine benzer.
Öyle bir ziyafettir ki, burada sürahiler de, taçlar
da altındandır. Onun feyzinden sevinmeyenler,
varsın şarap tortusu gibi ebedi yok olsunlar!..
Şah İsmayıl sayesinde zengin de yoksul da
huzurlu yaşam sürüyor. Varsın onun hükümranlığı ebedi olsun!”5
Sadece sıradan halktan, yani Safevi hanedanının
tebaasından kimseler değil, aynı zamanda o
devrin Fuzuli gibi düşünürleri de Hatayi’yi
olağanüstü özellikleriyle seçilen mitolojik bir
destan kahramanı gibi görmek istiyorlardı.
Bunun nedeni Şah İsmayıl’ın fıtraten cömert
oluşuydu. Örneğin, bazı seferlerinde Şah İsmayıl
öyle adımlar atardı ki, çok sonraları bu tarihi
anlar rivayete çevrilerek kulaktan kulağa
yayılırdı. Çok fazla ayrıntıya girmeden böyle
meşhur rivayetlerden biri olarak “Hürrün kabrinin ziyareti”ni örnek gösterebiliriz. Bu rivayet
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tarihi bir rivayet olmanın da ötesinde, Safevi
yurdunun her tarafında ağızdan ağza dolaşmış,
bundan haber tutan Hatayi de daha sonraları bu
olayla ilgili güzel bir gazel kaleme almıştır.
Hatayi hakkında anlatılan rivayetlerin büyük bir
kısmı Çaldıran savaşında ortaya çıkmıştır. Bunun
da temel nedeni, savaş başlamadan önce iki
hükümdar arasında yaşanan birtakım mektuplaşmalardı; bu mektuplarda yazılanlar daha sonralar
halk tarafından değişik şekilde yorumlanmıştır.
İşte bu çeşit folklorlaşma, dönemin salnamecilerinin de dikkatini çekmiştir. Salnamecilerden,
Bica’nın “Cahanarayı-Şah İsmayıl Safevi” ve
İskender bey Munşi’nin “Tarihi alemarayi
Abbasi” adlı eserlerindeki bu kısımları araştıran
tanınmış alim Mirze Abbaslı şunları yazıyor:
“Şah İsmayıl şimdiye kadarki savaşlarında hep
üstünlük kazandı… O güçlü bir düşmanla
savaşacağı zaman, asker sayısını önemsemez,
ortaçağ cengaverlik usulünü üstün tutardı.
Böylece destansı kahramanlara benzer bir yoldan
yürümek isterdi… Han Muhammet Ustaclı
toplantı zamanı, Sultan Selim ordusunun askeri
hazırlığı ve savaş taktiğiyle ilgili geniş bir analiz
yapar. En sonunda da, bu durumda düşmanı
yalnız “vur kaç” taktiğiyle mağlup edebileceklerini söyler…” Durmuş Han: “Senin bu akıl
hocalığın sadece Diyarbakır’da işe yarar. Şah
İsmayıl burada… Asıl karar ve talimat onundur.”
diye ona çıkışır. Ve Şah İsmayıl da bu sözleri
adeta onaylarcasına: “Ben kervan yolu kesen bir
haydut değilim” diye yanıt verir.”6
Aslında bu rivayetin bir sözlü halk edebiyatı
örneğine çevrilmesine kadarki süreçte geçilen
tarihi yol bir destan mevzusu olabilecek kadar
geniş çaplıdır. Bugün bir özdeyiş olan “ben
kervan yolu kesen bir haydut değilim” sözü de
bu rivayetin izlerini içinde bulunduruyor.
Hatayi hakkındaki rivayetler kapsamlı olarak
hiçbir araştırmacının eserinde yer almasa da
zaman zaman değişik yönden bazı araştırmacıların dikkatlerini celp etmiştir. Tabii yazılıp
yazılmamasına bağlı olmayarak, Hatayi hakkındaki rivayetler halkın hafızasında her zaman
sağlam bir şekilde muhafaza edilmiştir. Bu
rivayetler Şah İsmayıl’a yakın olan hükümdarların ülkelerinde yayıldığı gibi, onun düşmanı
olan hükümdarların ülkelerinde de genişçe
yayılabilmiştir. İşte bu nedenle, bu rivayetler de,
masal ve destanlarımız gibi değişik biçimlerde
nakledile gelmiştir. Bu değişik biçimler genel
olarak rivayetlerin Hatayi kahramanlığına farklı
bakış açısıyla yanaşmasından doğuyordu. Örneğin bunlardan biri, didaktik darbımesellerin
yaranmasına neden olan bir bakış açısıydı. Şöyle
ki, halk edebiyatının zenginliğine rağmen, pek
kısa ama derin anlamlar içeren özdeyişler, halk
nazarında daha çok terbiye ve ahlak mektebi

olarak görülürdü. Diğer bir bakış açısı ise, bahadırlık ritüelinin ve hükümdar cömertliğinin
anlatımı zamanı ortaya çıkıyordu. İşte bugün
hemen hemen herkesin ezbere söylediği: “Kılıç
aynı kılıçtır, ama kol aynı kol değildir!” özdeyişi
Hatayi’nin kahramanlık ve şecaatini ifade eden
rivayetlerden birinin tarihiyle bağlıdır. Bu rivayet ilk kez, güney Azerbaycan bilginlerinden biri
olan Ali Asker Mücdehidi’nin “Emsal ve hikmet
der lehceyi-mehelliyi-Azerbaycan” adlı eserinde
zikrolunmuştur. Bu rivayeti ilk kez salnameci
Bice “Cahanarayi-Şah İsmayıl Safevi” adlı ünlü
kaynak eserinde alıntı olarak kaydetmiştir. Bu
alıntıda olay kesin olarak şöyle anlatılmaktadır:
“Osmanlı sultanı, Şah İsmayıl Safevi’den, Çaldıran savaşı sırasında topu parçaladığı kılıcı
göndermesini ister. Şah İsmayıl bu isteğe karşılık
olarak kılıcını Osmanlı başkentine gönderir.
Sultan kılıcı eline alarak saray adamlarının
gözleri önünde topu parçalamak ister. Fakat
başarılı olamaz. Bu nedenle Safevi hükümdarına:
“anlaşılan Kızılbaş şahı bir kılıcı bile kardeşine
kıskanmış, vermek istememiş.” diye bir mektup
yazar. Bunun üzerine bir süre sonra, Şah
İsmayıl’dan şöyle bir yanıt gelir: “Kılıç aynı
kılıçtır, ama kol aynı kol değildir!”7
Hatayi hakkındaki rivayetlerin kaynakları da çok
ilginç yerlere dayanır. Kuşkusuz bu rivayetlerin
birçoğu halk arasında ağızdan ağza dolaşıyordu;
lakin gerek Hatayi’nin yaşadığı devirde ve
gerekse de ondan sonraki devirlerde değişik
yazarlar tarafından kaleme alınmış, salnamelere
kaydolmuş bir sürü rivayetlerin olduğu tespit
edilmiştir. Bu kaynaklar arasında en çok dikkati
çekenler, Safeviler devrinde yaşamış seyyah ve
diplomatların notları, günlükleridir. Bu notlar ve
günlüklerdeki bilgiler, daha kendi devrinde Şah
İsmayıl’ı anlatan tarihi rivayetlere dayanıyordu.
Kuşkusuz Hatayi hakkındaki rivayetleri içinde
bulunduran başka kaynaklar da vardır. Bunlar
arasında en önemlileri İtalya tarihçisi Q.
Berşe’nin eserler külliyatı ve Marin Sanudo’nun
“Günlükleri”dir. Gayri Müslim olan bu iki bilim
adamının Hatayi hakkındaki rivayet ve olaylara
dini, etnik-genetik ritüel bakımından büyük saygı
göstermeleri okuyucuyu şaşırtmaya bilmezdi.
Her iki yazardan söz eden Azerbaycan’ın ünlü
bilim adamı, profesör Y. Mahmudov şöyle
yazıyor: “Safevilerin ilk dönemlerde en fazla
münasebet kurduğu Batı devleti Venedik
cumhuriyetiydi. O dönemin bilginlerinden biri ve
aynı zamanda doğu dünyasını yakından tanıyan
Konstantino Laskari, Safevilerin askeri kampında bulunmuş, genç İsmayıl’la görüşmüş ve Doğu
seyahatinden döndükten sonra, 1502 yılının 14
Ekiminde bu seyahatinin sonuçları hakkında
Venedik hükümetini ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmiştir.
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…. 1865 yılında İtalyan tarihçi Q. Berşe, Akkoyunlu ve Safevi devlerlerinin Venedik cumhuriyetiyle karşılıklı ilişkilerini anlatan “Venedik ve
İran” adlı kıymetli bir eser yayınlatmıştır.”8
Zikrolunan bu eserlerde hiç kuşkusuz, Safevilerin devletçilik anlayışıyla beraber, devletin
kurucusu ve ilk hükümdarı olan Hatayi hakkında
gayet geniş bilgiler, olaylar ve rivayetler de yer
almıştır. Bunu o eserlerde yer alan ve Hatayi’nin
olağanüstülüğünü kabarık bir şekilde tasvir eden
yazılar açıkça ispat etmektedir. Bu arada bu
kaynaklardaki rivayetler resmi bilgilerle beraber
edebi duygusallığıyla da daha çok dikkati
çekmektedir. Hatayi hakkında rivayetlerin toplandığı bu eserler kısmen resmi dille yazılmış
olsa da, rivayetlerdeki bazı çarpıcı şeyler hemen
ilk bakışta anlam kazanmaktadır. Örneğin, Konstantino Laskari’nin “Günlüğünde” Hatayi’nin
mukaddes ve mucizevî yönü daha geniş bir
şekilde anlatılıyor. Öyle ki, Safevi hükümdarının
hem bir dini rehber, hem de siyasi bir lider
olduğu vurgulanıyor, bunu halkın nasıl kabul
ettiği ise gerçek delillere dayanan bir rivayetle
aşağıdaki şekilde açıklanıyor: “Bu bilgileri yazmaktaki amacım, birçok kimsenin bu konuyla
ilgilendiğini gördüğüm içindir. Gerçekten de
Sufi (Şah İsmayıl- Ş.B) bir peygamber midir? Ve
o mucizeler gösterebilir mi? Gerçekten Şah olağanüstü bir zekâya mı sahiptir? İşte böyle
düşünen insanlara benim yanıtım şöyledir: aslında Şah da sıradan bir insandır. Ve akrabalık
ilişkilerine göre İran tahtına oturabilmiştir.
Yalnız şu bir gerçek ki, Sufi kendini itikadı
yönden kutsal bir kişi olarak görmektedir.”9
Küçücük bu rivayet Laskari’nin anlatımıyla bile
duygusal gücünü koruyup saklayabilmiştir. Destanlarımızda ve masallarımızda halkın Hızır’la
Musa’nın mucizelerine olan inancıyla bu
rivayette Şah İsmayıl mukaddesliğine ve mucizelerine olan inancı arasında büyük benzerlikler
gözlenmiştir. Bu rivayetler diplomatik eserler
içinde yer almasına rağmen, ilkin folklor izlerini
sezdirebilmiştir. Bu anlamda, yukarıda zikrettiğimiz “Sufi bir peygamber midir? Ve o mucizeler gösterebilir mi?” gibi ifadeler fikrimizin
açık bir kanıtıdır.
Hatayi hakkındaki rivayetlerin, folklor ananelerimizin ortaçağ prensiplerine rağmen biraz
mistik görüntülerle zengin olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bir tarikat mürşidi ve Karl
Marks’ın da dediği gibi “On dört yılda on dört
ülke fetheden” bir Doğu hükümdarı olması
hasebiyle, sıradan halk anlattığı rivayetlerle
Şah’a olan sevgisini kutsallaştırarak ifade etmek
yolunu seçiyordu. Ayrıca Şahın kendisinin de
edebi faaliyetleri boyunca, efsane ve rivayetlere
bigane kalmadığı, tam aksine mesnevilerinde
mucize, mistik, mitolojik gibi bir sıra delilleri
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kullanarak derin bir etki uyandırmaya çalıştığı
görülmüştür. İşte bu, Azerbaycan folklorunda
daim dikkat edilmesi gereken bir delil olarak
değişik devirlerde bile göze çarpmıştır. Bu
konuda düşüncelerini söyleyen, folklorcu
profesör Behlul Abdulla şöyle yazıyor: “Efsane
(aynı zamanda rivayetler de- Ş. B) halk
edebiyatında epik türün en geniş yayılanı, okunanıdır. Kuşkusuz efsanelerde uydurma şeyler çok
fazladır; lakin yine de bunlarda mevcut nesnelerin ve yaşanmış olayların işaret ve belirtilerine
az çok rastlamak mümkündür. Efsanelerde mitolojik dünya ve mitolojik nesnelerle bağlı sayısız
örnekler mevcuttur. Bu nedenle Şah İsmayıl
Hatayi’nin de edebi yapıtlarında, birçok efsaneye
veya mitolojik nesnelere müracaat ettiğini
söyleyebiliriz.”10
Ünlü profesör “mevcut nesneler ve yaşanmış
olaylar” gibi ifadeleriyle efsane veya rivayetlere
dayanan olaylarda tarihi gerçekliğin esas koşul
olduğunu ileri sürüyor. Yani Hatayi hakkındaki
herhangi bir rivayette bu prensibe dikkat edilirse,
tarihi zamanın ve mekanın durumunun daha
düzgün bir şekilde anlaşılacağını söylüyor. Gerçi
Hatayi üzerine yapılan çalışmalarda bir sıra
zıddiyetli durumların mevcut olduğu inkar
edilemez bir gerçektir. Lakin bu zıddiyetlerin
neler olduğunu ayrıntılı bir şekilde açıklığa
kavuşturmak için, Hatayi hakkındaki rivayetlerin
büyük bir öneme haiz olduğu da anlaşılmaktadır.
Örneğin, bazı tarihi kaynaklarda, Kızılbaşların
şaraba düşkün oldukları vurgulanmaktadır. Hatta
Hatayi’nin bile sarhoşluğa meyilli olduğu
hakkında birtakım iddialar mevcuttur. Özellikle
“Beyazi-Mükalimeyi-Şah Tehmasib ba Elçiyan”
adlı eserde, İsmayıl’ın oğlu Şah Tehmasib’in bu
sarhoşluk hakkındaki sözlerine yer verilmiştir.
Şah Tehmasib şöyle diyor: “Evet, o dönemde
benim babam, senin (Sultan Suleyman’ın- Ş.B)
babanla savaştı. Lakin bu düşünülmemiş bir
hareketti. Çünkü hem Durmuş Han, hem de
öbürü ileri gelenler, hatta tüm askerler sarhoştu;
o gece sabaha kadar şarap içerek sarhoş olmuşlardı. Bu nedenle savaşa da erken başlamışlardı… Oysa Tanrıya şükürler olsun ki, benim
hükmümün ulaştığı yerlerde askerim ve tebaam
yasak olan şeylere tövbe etmişlerdir.”11
Kaynakta da vurgulandığı gibi, yani “asker ve
tebaa yasak olan şeylere tövbe etmiştir” bilgisi,
Kızılbaş ordusunda birtakım yasakların mevcut
olduğunu kanıtlıyor. Fakat bizim düşüncemize
göre, Çaldıran savaşından bir gün önce, düşman
ordusundan hayli üstün oldukları bilincinde olan
ve askerleri canlandırmayı düşünen Safevi emirleri, Şah İsmayıl’dan izinsizce bu adımı atmış
olabilirler. Zira Hatayi hakkındaki bir diğer
rivayette, Şah’ın kişiliği ayrıntılı bir şekilde
açıklanırken, onun her türlü kötü alışkanlıklardan
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uzak olduğu gibi tarihi bilgiler de ortaya çıkıyor.
İtalyan tarihçisi Q. Berşe’nin külliyatında yer
alan bu rivayette, hatta Hatayi bir ülkeler fatihi
diye tanımlanır ve Makedonyalı İskenderle
kıyaslanır. Ayrıca Covanni Morazani’nin elde
ettiği ve yazıya döktüğü rivayetlerde Şah
İsmayıl’ın müspet yönleri öne çıkarılırken,
yazarın bunları saygıyla kaleme aldığı da açıkça
görülüyor. Bize göre bu rivayet, yazarın farklı
bir millete mensup olması da dikkate alınarak
değerlendirilmelidir. Berşe külliyatındaki bu
ender rivayet şöyledir:
“Sufi’ye herkes sitayiş eder. Halk onu sıradan bir
hükümdar, bir şehzade gibi değil, kutsal bir insan
ve bir peygamber olarak görür. O çok iyi bir
insandır; ayrıca gayet bilgili ve saygın bir kişidir.
Oldukça adil ve cömerttir. Hem de İskender’le
kıyaslanamayacak derecede adildir. Parası olduğu zaman bunu adamlarıyla adil bir biçimde
paylaşır; adeta yeryüzünün Allah’ı gibidir.
Üstelik Allah’ın iradesiyle tüm bunları yaptığına
herkesi inandırmaya çalışır. Şah dine çok
bağlıdır ve sıradan adamlar gibi huzurlu bir
yaşamı vardır. Asla şarap içmez. Nasıl ki kutsal
bir adam her bir işte kendi yüceliğini korur, o da
hiçbir zaman hiç kimseyle fikir alış verişinde
bulunmaz. Herkes de onun tüm hareketlerinin
İlahi kaynaklı olduğunu kabul eder.”12
Bilim dünyasınca pek az araştırılmasına rağmen,
Hatayi hakkındaki rivayetlerin ister Şah’ın yaşadığı devirde, isterse de daha sonraki devirlerde
hep arttığı gözlenmiştir. Ayrıca hemen hemen
tüm rivayetlerde Hatayi’nin olağanüstülüğü, adaleti, cesareti, vatanseverliği, cömertliği, insanlara
karşı sevgisi, sanat ve sanatçıya saygısı genişçe
yer almıştır. Hatta kimi rivayetlerde, Şah
İsmayıl’ın müdrik hümanizmi ön plana
çıkarılarak -destansı bir tarzda- ozan Hatayi
kişiliği vurgulanmıştır. Fakat bu zaman bile ozan
Hatayi, hükümdar Şah İsmayıl’dan farklı bir
biçimde değil, aksine, her ikisi de halka ve
halkın ananelerine bağlılığıyla dikkat çeken birer
şahsiyet olarak yüceltilmiştir. Bu rivayetler genel
olarak aşk destanlarımızla daha çok özdeşleşmiştir.
Örneğin şöyle bir rivayet nakledilir. “Şah
İsmayıl bir ülkeyi ele geçirdiği zaman, o yerin
aksakalları hükümdarın hoşuna gitsin diye şehrin
en güzel kızlarından ikisini ona hediye göndermişler. Şah İsmayıl kızlara önce şunu sormuş:
‘Sevgiliniz var mı?’
Kızlardan biri vezirin oğlunu, ötekisi de
bahçıvanın oğlunu sevdiğini söylemiş. Adil
hükümdar derhal emir vermiş, vezirle bahçıvanın
oğlanlarını çağırtmış. Ardından onların da
onayını alarak büyük ve tumturaklı bir düğünle
bu gençleri birbirilerine kavuşturmuştur.”13

Rivayetlerden de açıkça görüldüğü gibi, Şah
İsmayıl ömrünün sonuna kadar halkın istek ve
arzularına yalnız sevgiyle karşılık vermiştir; işte
bu yüzdendir ki bu hükümdar şair, halkın sözlü
edebiyatında, yani masal, destan ve rivayetlerinde büyük tarihi bir şahsiyet olarak ortaya
çıkmıştır.
Halk edebiyatının masalsı içeriğine rağmen, bazı
rivayetlerde Şah’ın ölümü masal kahramanlarının ölümüne benzetilmiştir. Hiç kuşkusuz bu
çeşit söylenceler halkın Şah İsmayıl’a olan sonsuz sevgisinden yaranmıştır. İşte bu nedenle dahi
şair, efsanevi hükümdar, cengaver ve büyük
tarikat mürşidi olan mucizeli keramet sahibini
halk sözlü edebiyatta veya rivayetlerde böylece
edebileştirmiştir. Bu düşüncelerimize kanıt olarak “Cahanarayi-Şah İsmayıl Safevi” adlı eserde,
Şah’ın ölümü hakkındaki rivayeti gösterebiliriz.
“Şah İsmayıl ölümünden birkaç hafta önce yorgunluğunu gidermek için Şeki bölgesine giderek,
Elburus ve Şah dağına çıkmayı ve orada avlanmayı düşünür. Ona özellikle Şah dağının avcılık
için müsait olduğunu, orada bir sürü vahşi
hayvanın ve yabani atların bulunduğunu haber
verirler. Yalnız ava çıkmadan önce, şehir
halkının ileri gelenleri Şah’ın huzuruna gelerek,
ta eski çağlardan itibaren bir kural olarak, yalnız
avcıların değil, hatta hükümdarların bile Şah
dağında avlanmadıklarını söylerler.
Fakat Şah İsmayıl bu uyarıları dinlemez ve ava
gider. Şeki emirlerinin gösterişiyle birkaç gün
sonra Şah dağında kamp kurulur ve av merasimi
başlar. Ve bu eğlenceli av merasimi sona erdikten sonra, Şah İsmayıl ağır bir hastalığa
yakalanır, birkaç gün içinde de ölür.”14
Burada zikrolunan ve totem inançlardan sayılan
Türk efsanelerindeki ata olan sitayişler dikkat
çekicidir. Bu rivayetlerin sıradan insanlarda
ahlaki bir özellik gibi gelişmesi ise bize açıkça
şunu gösteriyor: halk edebiyatının en geniş
yayılmış türlerinden biri olan rivayetlerde bile bu
öykülere yer verilmesi genel folklor diyalektiğimizin kendine özgü niteliklerinden ileri
gelmektedir. Şah İsmayıl’ın ölümü hakkındaki
bu rivayet gerçekte halk düşüncesinin bir
mahsulü olarak görülse bile, bir tarihi gerçeklik
olarak ortaçağ eserlerinde de aynı şekilde yer
almıştır. Değerli kaynaklardan biri sayılan,
ortaçağ araştırıcılarının en çok tercih ettiği eser
olarak gösterilen “Hülaset et-tevarih” adlı kitabında Gazi Ahmet Gumi, Şah’ın ölümünü
rivayetlerde anlatıldığı şekilde tasvir etmiştir.
“Hicri 930 yılının Cemaziel-evvel ayının beşinde
(12 mart 1524) Şah İsmayıl Nevruz bayramını
Tebriz’de karşılar. Ardından kışlak için Nahçıvan’a gider. Yazın Savalan’ın Göktepe adlı
yerinde bir süre kaldıktan sonra Erdebil’e doğru
yola çıkar. Erdebil’e gelince ecdadının mezar111
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larını ziyaret eder, sonra Serap şehrine giderek
Sayın geçidine yerleşir. Oradayken hastalığa
yakalanır; doktorlar onu iyileştiremez… Hicri
930 yılının Recep ayının 19unda (24 mayıs
1524) vefat eder.”15
Hatayi hakkındaki rivayetlerin bazılarına ise
yalnız kimi deyimlerde ve ya ifadelerde rast
gelmek mümkündür. Bu tür rivayetler, aslında
anlamlarını bu deyimlerde veya ifadelerde
koruyup saklamıştır ki, bu da halk edebiyatının
gelişimiyle bağlıdır. Örneğin, kaynaklardan belli
olduğuna göre halk arasında Şah İsmayıl’a bazı
takma adlar verilmiştir ki bunlardan biri de “Koç
Kapan”dır. Bu takma ad, Hatayi’nin on üç yaşında iken gösterdiği bir yiğitlikle doğrudan ilintilidir. Daha doğrusu bu olay on üç yaşlı İsmayıl’ın
yiğitlik provaları yaparken elde ettiği bir takma
isimmiş. Şöyle ki, boynuzlarına kadar toprağa
gömülmüş iri bir koçu, at sırtında koşarak gelen
İsmayıl’ın tek eliyle rahatça yerden alarak başı
üzerine kaldırması ona “Koç Kapan” takma
adının verilmesine neden olmuştur.
Hatayi hakkındaki rivayetler bazen bir ifadeyle
veya daha da kısaca biçimlerde halk arasında
yaşayarak tarihi yol kat etmiştir. Bu yüzden,
Hatayi’nin bir evliya olduğu hakkındaki söylencelere halk edebiyatında rastlandığı gibi, Hatayişinaslık tarihinde de rastlanmaktadır. Bu konuda
araştırmacı Hacı Soltan şöyle yazıyor: “Şah
İsmayıl Hatayi bir seyit, bir şeyh, bir evliya, bir
Şah ve bir kahraman olmasının yanı sıra sayısız
güzel şiirler yazan, bir bilgin ve bir şairdir.
Cesaretle söylemek gerekirse, bu genç hak aşığı
evliya derecesine yükselmek için kendinde güç
bulmuş ve Şems Tebrizi, Celaleddin Rumi gibi
büyük evliyalar sırasına adını yazdırabilmiştir.”16
Bu evliyalık bir öğretilmiş putperestlik değil,
tam aksine bir çok durumda tarihi delillere dayanan bir olguydu. Örneğin başka bir rivayete baktığımız zaman bunu daha açık bir şekilde
görebiliyoruz.
“Şah İsmayıl tek başına atını sürerek, Osmanlı
ordusunun üzerine saldırırken, Sultan Selim
yanındakilere ateşi durdurmalarını emretmiş.
Ardından: ‘Tarih bunu bize bağışlamaz!’ diye
konuşmuş ve ‘Böyle mert bir yiğidi öldürmek
namertlik olur’ diye eklemiş.”
Buna benzer diğer rivayetlerin birinde de, Hatayi’nin evliyalığı şöyle karakterize edilmiştir.
“Sultan Selim bile, Şah İsmayıl’ın evliya ve şeyh
olduğunu onaylamıştı. Şah’ın müritlerinin, onun
yolunda nasıl canlarından geçtiklerini açıkça
görmüştü. Hatta ona benzeyen Hızır adlı birinin,
esir alınınca kendini öldürdüğüne de şahit olmuştu.”
Bazı rivayetlerde ise Hatayi’nin kendisi bile, evliyalığının dini tezahürlerinin şahidi gibi anlatılır.
Örneğin, Şah İsmayıl bataklığa gömüldüğünde,
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kayıptan biri çıkagelmiş ve ona yardım etmiştir;
böylece şah kurtulabilmiştir, deniyor.
Şah İsmayıl kayıptan gelen adama:
“Hey, bana yardım eden adam! Yoksa sen Hızır
peygamber misin?” diye sormuş.
Adam şu yanıtı vermiş:
“Hayır, ben Hazreti Ali’yim! Hızır suratıyla sana
yardım etmeğe geldim.”
İşte bu çeşit rivayetler, Hatayi’nin bir fazilet
sahibi olduğunu ve üstün cihetleri bulunduğunu
anlatması bakımından büyük bir önem taşır.
Böyle büyük özellikleri olan ve sayısız savaşlarda sergilediği kahramanlıklarla adından söz
ettiren Şah İsmayıl hakkında, sözlü halk edebiyatında yeteri kadar rivayetler mevcuttur. Daha
önce, Hatayi gazellerinin folklorla ilişkisinden
söz ederken “Hürrün kabri” rivayetini zikretmiştik; ve şimdi burada o rivayeti yinelemeği
lüzumsuz görüyoruz. Lakin şurasını vurgulamamız gerekir ki, doğu dünyasında Hatayi
hakkındaki en meşhur rivayet işte bu rivayettir.
Bizim düşüncemize göre edebiyatımızda tarihi
mevzularda yazılan romanların çoğunun Şah
İsmayıl’ın hayatından bahsetmesinin başlıca
nedeni de, bu sufi hükümdar hakkındaki
rivayetlerin oldukça fazla ve zengin olmasından
kaynaklanmaktadır. Şah İsmayıl hakkında sözlü
halk edebiyatında yer alan veya halk arasında
yayılmış sayısız rivayetler edebi eserler için
faydalı kaynaklar olmuştur. Bu nedenle, Ferman
Kerimzade’nin “Hudaferin Köprüsü”, Ezize
Ceferzade’nin “Bakı 1501” ve Elisa Nicat’ın
“Kızılbaşlar” adlı romanları bu yönüyle geniş
okuyucu rağbeti kazanmıştır. Her üç eserde de,
Şah İsmayıl hakkında halk arasında dolaşan ve
zamanımıza dek ulaşan tüm rivayetler anlatılmış
ve olaylar tüm teferruatıyla açıklanmıştır.
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