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MÎHÂÎL NU‘AYME’NİN ŞİİRDE MUSİKÎ
OLGUSUNA YAKLAŞIMI

criticizing the spirit of imitation in Arab Literature existing
for ages, Nuayma, proposed new ideas on rhythm issues
and reflected these ideas in his poems.

Mahir HAMİDOV

In this essay, by studying Mikhail Nuayma who was
both a critic and an literary example of Mahjar Literature,
the application of music and rhythm in the poem taken
from his collection poems and his staying in line of the
traditional rhythm and rhyme rules are investigated.

Bakü/AZERBAYCAN
shamaxi2025@yahoo.com
Özet: Şiirde önemli bir yere sahip olan musikî
olgusu, her dönemde gelişme kaydetmiş ve değişime
uğramıştır. Cahiliye, erken İslamî ve Abbasî dönemi
şiirlerinde belli ölçüde farklılık arz eden bu olgunun
muhtevası, her dönem yenilikçi teşebbüslerle değişim
evresinden geçmiştir. Kâfiye ve vezinde çeşitliliğe önem
veren Abbasî dönemi şairleri bu yönde belli gelişme
kaydetmişlerdir. Abbasî ve Endülüs döneminde ortaya
çıkan bu yenilikler esnasında, kasidede yenilik meydana
getiren grupla Halîl b. Ahmed el-Ferâhidî’nin sistemleştirdiği arûz kurallarına sâdık kalan grup arasında herhangi bir
karşı durma söz konusu değildi. İlk önce Abbasî, daha
sonra ise Endülüs döneminde ortaya çıkan bu yenilikçilik
hareketi, modern dönemde Mehcer edebiyatçıları
tarafından daha da geliştirilmiştir. Modern Arap
edebiyatının önemli temsilcilerinden Mîhâîl Nu‘ayme de,
şiirde musikî olgusunu biçimlendiren arûz kurallarına olan
aşırı bağlılığı eleştirmiştir. Arap şiirinde asırlardır devam
eden taklitçilik ruhunu eleştiren Nu‘ayme, arûz bahirleri
konusunda teorik olarak bazı düşünceler ileri sürmüş ve bu
düşüncelerini şiirlerinde yansıtmaya çalışmıştır.
Bu makalede, edebî etkinliğinin ilk devresinde
eleştirmen ve şair özelliği ile öne çıkan Mehcer edebiyatı
temsilcilerinden Mîhâîl Nu‘ayme’nin arûz konusundaki
teorik düşüncelerinin kendi kasidelerinde ne kadar
uygulama alanı bulduğu, şiirlerinde musikî olgusunu
sağlarken geleneksel vezin ve kâfiye sisteminin dışına
çıkıp çıkmadığı şairin güldestesinden örnekler verilerek ele
alınmıştır.
Anahtar sözcükler: Kâfiye, vezin, musikî, tefile,
muvaşşaha.

MİKHAİL NUAYMA’S APPROACH TO
CONCEPT OF MUSIC IN POEMS
Abstract: The concept of music which has an
important place in poetry has been changing and
developing. The content of this concept which used to
differ in non-Islamic, early-Islamic and Abbasid poetry
had an innovative process of change and enhancement in
each period. The poets paying tribute to diversity of rhyme
and rhythm managed to have some improvements in this
direction. In the course of the time of these innovations
taking place in the time of Abbasid and Andalusia, there
was not a rivalry or opposition between the two groupsone group headed by Khalil b. Ahmad al-Farahid and the
innovative circle. This innovative movement which came
into being first in Abbasid and then in Andalusia has been
developed recently by Mahjar Literary figures. One of the
important figures of Modern Arabic Literature Mikhail
Nuayma opposed the strict dedication to the rules of
rhythm shaping the concept of music in poetry. Barely


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi.

Key Words: Rhyme, Rhythm, Music, Tefile,
Muvassaha.

Musikî olgusu şiir sanatının önemli bir
parçasını oluşturur. Hayal, duygu ve düşünceyle
beraber musikî de şiirin temel öğelerinden biri
sayılır. Nitekim şiiri nesirden ayıran temel öğe
musikîdir. Arap edebiyatında vezin ve kâfiye
aracılığıyla meydana gelen musikî olgusunun
sistematik olarak ortaya çıkması Halîl b. Aḥmed
el-Ferâhidî (718–791) ile başlar. Şairler uzun bir
süre boyunca şiirlerinde el-Ferâhidî’nin sistemleştirdiği bahirlere bağlı kaldılar. Bu bahirleri ne
değiştirme, ne de yeni bir biçime koyma
girişiminde bulundular. Vezinlerde çeşitlilik
yaratma teşebbüsü ise Abbasî dönemine rastlar.
Ama bu çeşitliliğin, el-Ferâhidî’nin sistemleştirdiği bahirlere etkisi olmaz. Yine de eski sistem
kendi ağırlığını koruyup muhafaza eder. Vezinlerde çeşitlilik yaratma isteği ikinci kez Endülüs
Emevî döneminde ortaya çıkan ‘muvaşşaha’1
türü aracılığıyla gerçekleşir. Vezinlerde ikinci
kez yapılan çeşitlilik teşebbüsü Abbasî dönemine
kıyasla daha güçlü olur. Bütün bunlara rağmen
bu dönemde gösterilen çabalar da bu yeni şiir
türünü, geleneksel şiire hâkim olan musikî
sisteminin dışına çıkarmaz.2
Abbasî ve Endülüs döneminde ortaya çıkan
bu yenilikler esnasında, kasidede yenilik meydana getiren grupla Ḥalîl b. Aḥmed el-Ferâhidî’nin
temelini koyduğu arûz kurallarına sâdık kalan
grup arasında herhangi bir karşı durma söz
konusu değildi.3 Asırlar sonra ‘muvaşşaha’ tarzında yazan Mehcer edebiyatçıları, bu tarzı daha
da yaygın hale getirirler. Mehcer şairlerinin
vezin ve kâfiyede yaptıkları yenilikler aslında
köklü ve orjinal yenilikler değildir. Onların yaptıkları şey sadece kâfiye çeşitlemesi ve arûz
veznindeki tefilelerin dağılımını değiştirmek
olmuştur. Dolayısıyla ortaya yeni bir şiir musikîsi koymaktan çok var olan musikînin (arûz)
üzerinde oynama yaparak, değişiklik yapılmıştır.4 Bütün bunlara rağmen Endülüs muvaşşahalarıyla doruk noktasına varan kâfiye ve vezindeki
çeşitlilik bestecilerin de sanatsal beğenisini
kazanır.5
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Mehcer edebiyatçıları arasında teorik olarak
bu konuya en çok değinen Mîhâîl Nu‘ayme
olmuştur. Nu‘ayme, Ḥalîl b. Aḥmed el-Ferâhidî’nin koyduğu arûz kurallarına olan aşırı
bağlılığı eleştirmiştir. Arûz kurallarının, Arap
edebiyatında roman ve tiyatro gibi edebî türlerin
gelişimini aksattığını savunan Nu‘ayme, bu
durumu şöyle anlatır: “Mabet ve ayinler, dua ve
ibadet için zaruri olmadığı gibi vezin ve kâfiye
de şiirin gereklerinden değildir. Nice uyumlu,
ritimli mensur ibareler vardır ki yüzlerce beyit ve
kâfiyeden daha güzel ve değerlidir.”6 Nu‘ayme,
başka bir yerde ise daha ileriye giderek arûz
hakkında şöyle der: “Arûz sadece şiirimize zarar
vermekle kalmamış, aynı zamanda, genel olarak
edebiyatımıza da zarar vermiştir. Şiirin konusunun ihmal edilerek biçiminin ön plana çıkarılması sonucunda herkes şiir yazmaya başlamıştır.
Artık arûz ilminin kurallarını benimseyen herkes
kendisini şair olarak görmeye başlamıştı.”7
Burada şöyle bir soru gelir aklımıza. Acaba
Nu‘ayme’nin bu eleştirel görüşleri kendi kasidelerinde ne kadar uygulama alanı bulmuştur? Yani
şairin arûz konusunda teoride ileri sürdüğü
görüşler pratik alanda hangi ölçüde gerçekleşmiştir? Nu‘ayme’nin divanı incelendiğinde onun
şiirlerinin iki kısma ayrıldığı görülür. Bir kısmı
vezinli ve kâfiyeli, ikinci bir kısmı ise serbest
şiirlerdir. İkinci kısma şairin İngilizceden çevirdiği şiirleri dâhildir. Bu tarz şiirleri, mensur
şiirlerine dâhil edilebilir. Şairin vezinli ve kâfiyeli şiirleri ise Halîl b. Aḥmed el-Ferâhidî’nin
sistemleştirdiği arûz düzenine bütünüyle uymaz.
Buradaki farklılık, şairin kâfiye ve vezinlerde
yapmış olduğu çeşitliliktir. Şairin, kâfiyelerde
çeşitlilik yaratmayarak klasik arûz sistemine
aynen uyduğu şiirleri ise az sayıdadır. Geleneksel şiir türünün dışına çıkmanın önemli olduğuna
inanan şair, bu durumun, şiir sanatının üstlendiği
yüce mesajı insanlara aktarmada genç şairlere
kolaylık sağladığına inanır. Dolayısıyla şairin, bu
önemli görevi yerine getirebilmesi için kelime
cambazlığından kurtulması gerekir. Geleneksel
şiirde mevcut olan tekli kâfiye sistemi, istenilen
mesajı okuyucuya aktarma yolunda bir tür engel
oluşturur. Hâlbuki birçok musikî ritminin
oluşmasına imkân sağlayan kâfiyedeki çeşitlilik,
şiirin üstlendiği mesajı okuyucuya aktarmada
şaire daha çok olanak sunar. er-Râbıṭatu’lḲalemiyye (Kalem Birliği) edebî derneğinin
amacından bahsederken Nu‘ayme bu durumu
şöyle dile getirir: “Bu birlik, edebiyatı, dil ve
arûz maharetlerini ortaya koyan sergi alanı
4

olarak değil, gerçeği insanlara aktarmada elçilik
rolünü üstlenen bir araç olarak görmektedir.8
Bu anlamda Nu‘ayme’nin kâfiye konusundaki eleştirilerinin teoride kaldığı, şiirlerinde
geleneksel vezin ve kâfiye sisteminin dışına çıkmadığı söylenebilir. Ama klasik Arap kasidesinde mevcut olan geleneksel vezin ve kâfiye
sisteminden farklılık arz eden bir bağlılık vardır.
Klasik kasidede kâfiyelerin aynı revi ile bittiği
halde Nu‘ayme, şiirlerinde bu sistemin dışına
çıkmıştır. Nu‘ayme’nin bu konudaki tutumu
diğer Mehcer edebiyatçıları gibi Endülüs edebiyatında yaygın olan muvaşşaha şiir türüne daha
yakındır.9 Böylece Nu‘ayme’nin klasik şiire
karşı olan tutumu muvaşşahaların ve her kıtada
farklı kâfiye biçimini kullanmanın ötesine geçmemiştir.
Nu‘ayme’nin neden muvaşşahaları esas
aldığını anlamak için iki önemli sebebe dikkat
edilmesi gerekir. Birincisi, muvaşşaha türünün
Arap edebiyatında musikî olgusunu kendi
bünyesinde diğer şiir türlerinden daha fazla
barındırmasıdır.
Musikîyi
şiirin
önemli
unsurlarından sayan Nu‘ayme’nin muvaşşaha
türüne meyletmesi kendi amacına ulaşmada ona
daha fazla imkânlar sağlamıştır. İkinci sebep ise,
muvaşşaha şiir türünün dili diğer şiir türlerinden
daha sade ve açıktır. Dilinin sade ve anlaşılır
olmasından dolayı kendisine geniş bir okuyucu
kitlesi bulma fırsatını yakalamıştır. Nu‘ayme’nin
şiir konusunda söylediklerine geri dönersek o,
şiirin sade insanlara daha yakın olmasının
öneminden bahseder. Bu yakınlığın sadece şiirin
konusuyla sınırlı kalmaması, aynı zamanda ifade
aracı olarak kullanılan dil ve üslubu da
kapsaması gerektiği düşüncesini savunur.10 Arap
şiir türleri arasında muvaşşaha şiir türü,
Nu‘ayme’nin amacını gerçekleştirmesi için en
uygun örnek olmuştur.
Nu‘ayme arûz vezninin basît, medîd, tavîl
gibi uzun bahirlerinden kaçınmış, kısa bahirlere
eğilim göstermiştir. Ayrıca tevşîh diye
adlandırılan ve Endülüs edebiyatının getirdiği bir
yenilik olan vezin türünü kullanmış, sadece
kullanmakla kalmamış aynı zamanda onu
değiştirmeye ve yenilemeye çalışmıştır. Enîs elMaḳdîsî bu yeni tür hakkında şöyle der:
Amerikan göçmenleri Batı ile iletişim halinde
olduklarından dolayı onların şiir üsluplarını
bilmektedirler. Dolayısıyla bu yeni tür, bir
yandan Endülüs edebiyatının, diğer yandan da
Batı normlarının etkisi altında ortaya çıkmıştır.11
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Mehcer edebiyatçılarının muvaşşaha tarzını çok
kullanmalarının sebebi bu tarzdaki vezin bolluğu
ve kâfiye serbestliği olmuştur. Zira Cubrân, ses
çokluğunun kasideyi daha etkili kılacağını ve tek
bir sese nazaran okuyucunun dikkatini daha çok
çekeceğini söylemiştir.12 Ayrıca Mehcer şairleri
pek çok şiirlerini her beyitte ayrı bir kâfiye
olacak şekilde yazmışlardır. Bazen kasidelerini
ikişer ya da üçer beyitten oluşan gruplara
ayırmışlardır. Her grubun, kendi içinde kâfiye
uyumuna sahip olduğu, fakat diğer gruplarla
kâfiye bakımından uyum sağlamadığı bir tarz
geliştirmişlerdir.13
Nu‘ayme’nin şiir sanatı konusunda teoride
söylediklerinin, onun şiirlerinde ne denli yankı
bulduğunu şiirlerinden örnekler vererek inceleyelim.
Şair, hezec, munṣarîḥ, mudâri‘, muktadab
bahirleri hariç olmak üzere arûz bahirlerinin
tamamını divanında kullanır. Tefileler konusunda ise şair, geleneksel tefile düzenine uymayarak
bazı değişiklikler yapar. Örneğin; şairin, kâmil
bahrinde yazdığı Fettiş liḳalbik (Kalbini Ara)
isimli kasidesi iki tefileli olarak başlar. Ama
kaside üç tefile ile son bulur:
عجبا ير ّوعك الظالم
فتبيت مرتجف العظام
و يود قلبك لو ينام
في صدرك النوم األخير
14
أ فما لقلبك من جليس أو سمير؟
Hayret! Karanlık korkutuyor seni
İliklerin titreyerek geçiriyorsun geceni
Kalbin, keşke uyusam, diyor
Senin göğsünde son uykuyu
Yoksa yok mu kalbinin bir dostu, arkadaşı?
Mutadârik bahrinde yazılmış Ternîmetu’rRiyâḥ (Rüzgârın Şarkısı) isimli kasidesinde, her
kıta üç tefile ile başlar. Daha sonra ise iki tefile
ile devam eden kaside yine üç tefile ile biter:
 هل ّمي يا رياح،هل ّمي
وانسجي حول نومي وشاح
من خرير الغدير
واهتزاز األثير
واختالج العبير
في دموع الصباح
15
 هل ّمي يا رياح،هل ّمي
Es ey rüzgâr durma es!
Uykumun yanı başına bir örtü doku!
Derenin çağlamasından,
Havanın titreyişinden,
Kokunun karışımından,

Sabahın gözyaşından,
Es ey rüzgâr durma es!
Kâfiye konusunda ise şair, çeşitlilik yapar.
Bu çeşitliliği somut bir biçimde görmek için
şairin kasidelerinden örnekler verelim.
1-  أغمض جفونك تبصر: Bu kasidede, her iki
beyitte bir kâfiye düzeni şöyledir:
 بالغيوم-a
– نجمومa
– بالثلوجb
– مروجb
– عياءc
– الدواءc
– فاهd
– الحياهd
2-  النهر المتج ّمد: Kasidenin ilk dört beyti tek
kâfiye biçiminde devam eder. Daha sonra ise her
beyitte farklı bir kâfiye gelir:
– الخريرa
– المسيرa
– الزهورa
– الدهورa
 الطريق- b
– العميقb
– سلّيتنيc
– أبكيتنيc
3-  أخي: Birinci - ikinci beyit tek kâfiye,
üçüncü – beşinci beyit yine farklı benzer kâfiye,
dördüncü beyit ise serbest biçimde verilmiştir:
– بأعمالهa
– أبطالهa
– داناb
– دامc
– مواتاناb
4-  من أنت يا نفسي: Her kıtanın ilk iki beyti tek
kâfiye, yine üçüncü ve dördüncü beyti tek bir
kâfiye, beşinci beyti ise serbest vezinde
verilmiştir. Her kıtanın altıncı beyti ise aynı bir
kâfiye biçiminde verilmiştir:
– يثورa
– الصخورa
– هديرهb
– زفيرهb
– إليهb
– جئتc
5-  حبل التم ّني: Bu kasidede kâfiyelerin
çeşitliliği dikkat çeker. Birinci kıtanın ilk beyti
bir kâfiye, ikinci – dördüncü – altıncı kâfiye tek
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bir kâfiye, üçüncü – beşinci kâfiye de yine tek
bir kâfiye biçiminde verilmiştir:
– شقاءa
– كنّاb
– لألمانيc
– منّاb
ّ
– التمنيc
– أتمنّىb
6-  من سفر الزمان: Şair bu kasidesinde birden
fazla bahirden istifade eder. Bahirler topluluğu
diye isimlendirilen bu tarzı ilk defa ‘Abdu’rRahmân
Şuḳrî
(1886–1958)
kullanır.
Nu‘ayme’nin ( إلى سنة مدبرةGeçen Seneye) ve إلى
( سنة مقبلةGelecek Seneye) diye iki kısma ayrılan
kasidesinin her kısmı üç bölümden oluşur.
Birinci bölümdeki beyitlerde, birinci beyitle
dördüncü beyit, ikinci beyitle de üçüncü
beyitteki kâfiyeler aynılık arz eder. İkinci
bölümdeki ilk üç beyit tek kâfiye, dördüncü beyit
ise serbest olarak verilir. İki beyitten oluşan bu
son bölümün birinci beyti ikinci bölümün son
beyti ile benzerlik gösterir. Bu bölümün ikinci
beyti ise birinci bölümün, birinci ve dördüncü
beyitlerinin kâfiyesi ile aynıdır:
– سنينa
– حواشيكb
– تطويكb
– تنشرينa
– خلّيناc
– الهيناc
– أمانيناc
– أوهامd
– أعوامd
– دفينa

( من سفر الزمانZaman Yolculuğundan)
kasidesinin ikinci kısmını oluşturan إلى سنة مقبلة
(Gelecek Seneye) de aynı şekilde birinci kısım
üzerinden devam eder.
7-  لو تدرك األشواك: Kasidenin ilk iki beyti tek
kâfiye, üçüncü ve altıncı beyti tek kâfiye,
dördüncü ve beşinci beyti ise, tek kâfiye
üzerinden devam eder:
– الكؤوسa
– الجلوسa
– الكأسb
– كالغريبc
– اللهيبc
– القاسيb
Yukarıda verdiğimiz örneklerden de
anlaşıldığı üzere şair, vezin ve kâfiyede çeşitlilik
yaratmıştır. Nu‘ayme’nin, vezin ve kâfiyede
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yaptığı bu çeşitlilik, onun şiirlerine musikî
zenginliği katmıştır. Diğer taraftan felsefe
ağırlıklı
duygu
ve
düşüncelerin
ifade
edilmesinde bu çeşitlilik şaire kolaylık
sağlamıştır.
Klasik şiir geleneğine karşı çıkan Nu‘ayme,
içeriği her zaman biçimin önünde tutar. Bu
yaklaşımın doğal bir sonucu olarak da, şiirin
biçim yönünün en önemli unsuru olan arûzu da,
şiirin temel unsuru olarak görmez. Nu‘ayme,
vezin ve kâfiyenin, duygu ve düşünceleri dile
getirirken ifadeye ritmik bir ahenk sağlamaktan
ibaret olduğunu, dolayısıyla duygu ve
düşüncenin esas, diğer öğelerin ise ikinci planda
kaldığını düşünür. Bazen bir adım daha ileri
giderek “ne vezin, ne de kafiye şiirin
gereklerindendir” demesine rağmen, kendi
şiirlerinde Halîl b. Aḥmed el-Ferâhidî’nin
sistemleştirdiği arûz bahirlerinin dışına çıkmaz.
Kendisi de şiirin belli bir ritmik ahenk içerisinde
olması gerektiğini, şiirde olması gereken temel
öğelerin içerisinde musikî olgusunun önemli
yere sahip olduğunu savunur.16
Nu‘ayme, basîṭ, medîd, ṭavîl gibi uzun
bahirlerden kaçınmış, kısa bahirlere yönelmiş;
munsarih, mudâri’ ve muktedab bahirleri hariç
olmak üzere arûz bahirlerinin tamamını
divanında kullanmıştır. Genelde arûz sisteminin
dışına çıkmasa da, kafiye ve tefilelerle oynamış,
kâfiyeleri çeşitlendirmiş ve bahirlerin tefile
dağılımında değişiklikler yapmıştır. Dolayısıyla
onun şiire getirdiği yenilik, köklü bir yenilik
değil; var olan sistem içinde birtakım yeni
düzenlemeler olarak görülmelidir, tıpkı asırlar
önce
Endülüs
şiirinde
ortaya
çıkan
muvaşşaha’lar gibi.
Nu‘ayme’nin vezin ve kâfiyeye karşı bu
denli tavır sergilemesinin sebebinin, bu gibi
unsurların
ön
plana
çıkarılarak
şiirin
muhtevasının geri planda bırakılmasından ileri
geldiği söylenebilir. Eleştirmen Nu‘ayme, her ne
kadar şiirle ilgili olarak teoride söylediği birçok
kuralları uygulamada tatbik etse de, vezin ve
kâfiye ile ilgili olarak teoride söylediklerini
uygulamayarak, şiirlerinde vezin ve kâfiye
sisteminin dışına çıkmamıştır.
Vezin ve kâfiye bağlamında Nu‘ayme’nin
eleştirileri ve uygulamaları çok bağdaşık
görünmese de, şiirin duygusal ve düşünsel
boyutunun zenginliği ve dilde açıklık gibi
hususlarda eleştirileriyle uygulamaları tam
olarak örtüşür. Sadeliği ve açık olmayı hayatın
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gereği olarak gören Nu‘ayme, şiirlerinde yaygın
kullanılan ve kulağa hoş gelen sözcükler yoluyla
anlamın okuyucuya ulaştırılmasına özen gösterir.
Bununla birlikte şiirleri, kelime zenginliği ve
ifade çeşitliliği bakımından da iyi bir görünüm
taşır ve bu sayede benzer konuları işlediği şiirleri
monotonluktan uzaklaşır.
Şiirlerinde teşbîh, isti‘âre, kinâye gibi edebî
sanatlar kullansa da, bu gibi edebî sanatlar, şairin
duygu ve düşüncelerini okuyucuya daha açık ve
daha etkili bir biçimde aktarma işlevini görür.
Onun şiirlerinde açık bir biçimde varlığını
gösteren musikî ahengi sadece vezin ve kâfiye
aracılığıyla ortaya çıkmaz. Yazarın güldestesinde
yer alan şiirlerin konusu, daha çok felsefî ve
düşünsel ağırlıklı olmasına rağmen bu kuru
felsefî hava, şairin sözcükler, ibareler ve tasvirler
aracılığıyla oluşturduğu musikî harmonisinin
karışımı sonucunda yumuşayarak daha canlı hale
gelir. Şairin kullandığı sözcükler ve bu
sözcüklerin çıkardığı ses tonu da musikî ahengini
yansıtır. Diğer taraftan şiirlerinde fiilin emir
kipinin
çokça kullanılması
da musikî
harmonisinin oluşumuna yardımcı olur.
Sonuç olarak, çeşitli yabancı kültürlerin
etkisiyle gelişme kaydeden Nu‘ayme, kazandığı
deneyimleri sonucunda kendine özgü edebî
eserler ortaya koyabilmiştir. Çeşitli yabancı
kültürlerle olan irtibatı sonucunda Nu‘ayme,
asırlardır devam eden taklitçilik ruhunu aşmaya
çalışarak şiirin sadece biçim yönüyle değil,
biçimden önce içerik yönüyle de bir sanat eseri
olduğunu ortaya koymuştur. Şiirde müzikalliğe
büyük önem veren Nu‘ayme, bu müzikalliği bir
yandan vezin, kâfiye, tıbâḳ, cinâs, nidâ vs. gibi
unsurlardan yararlanarak dış musikî yoluyla, bir
yandan da, kullanılan sözcüklerin yarattığı
anlamların okuyucunun ruhunda ve iç
dünyasında oluşturduğu iç musikî yoluyla
sağlamaya çalışmıştır. Nu‘ayme’nin şiirleri ile
geleneksel Arap şiiri arasındaki bariz fark,
geleneksel şiirde biçimin içeriğe tercih edilmesi,
onun ise içeriği biçime tercih etmesidir.
1. Araştırmacılar bu türün kökeni hakkında görüş
ayrılığına sahiptirler. Bazıları onun Maşriḳ kökenli
olduğunu iddia eder. Bkz. Muṣṭafâ eş-Şiḳâ‘, el-Edebu’lEndelûsî, Mevḍû‘âtuhû ve Funûnuhû, Dâru’l-‘İlmi li’lMelâyîn, Beyrût, 1975, 3. Baskı, s. 371–374; ‘Alî Diyâb,
Fi’l-Edebi’l-‘Arabi’l-Endelûsî ve’l-Maġribî, Dimaşḳ,
2002, s. 301; Muḥammed Rıḍvân ed-Dâye, Fi Edebi’lEndelus, Dâru’l-Fikr, Dimaşḳ, 2000, s. 178; W.
Montogomery Watt, A History of Islamic Spain,
Edinburgh at the University Press, 1977, s. 120; Yaşar
Koçak, “Endülüs Muvaşşahaları”, Nüsha Şarkiyat

Araştırmaları Dergisi, Ankara, 2001, S. 3, s. 111–117; İ.
Y. Kraçkovski, Dirâsât fî Târîhi’l-Edebi’l-‘Arabî
Muntehabât, Dâru’n-Neşr, Moskova, 1965, s. 24-29.
2. Bkz. Ṣafâ Hulûsî, Fennu’t-Taḳtî‘i’ş-Şi‘ri ve’l-Ḳâfiye,
Beyrût, 1974, s. 125.
3. Enes İbrâhîm, Mûsiḳâ’ş-Şi‘r, Mıṣır, 1952, s. 280.
4. Enes Dâvud, Ruvvâdu’t-Tecdîd fi’ş-Şi‘ri’l-‘Arabiyyi’lḤadîs, Ṭrablus, 1987, s. 354–355.
5. Enes İbrâhîm, a.g.e., s. 279.
6. Nu‘ayme, el-Ġirbâl, Dâru’l-‘İlmi li’l-Melâyîn, Beyrût,
1999, III, s. 425.
7. Aynı eser, III, s.427.
8. Geniş bilgi için bkz. Nu‘ayme, Seb‘ûn, I, Dâru’l-‘İlmi
li’l-Melâyîn, Beyrût, 1999, s. 447.
9. Enîs el-Makdîsî, el-İtticâhâtu’l-Edebiyye fi’l-‘Âlemi’l‘Arabiyyi’l-Ḥadîs, Dâru’l-‘İlmi li’l-Melâyîn, Beyrût, 1960,
s. 193.
10. Nu‘ayme, el-Ġirbâl, III, s. 417.
11. Enîs el-Maḳdîsî, a.g.e., s. 193.
12. Muḥammed ‘Abdu’l-Mun‘im Hafâcî, Ḳıṣṣatu’lEdebi’l-Mehcerî, Dâru’l-Kitâbi’l-Lubnânî, Beyrût, 1986, s.
148; Ayrıca bkz. Muḥammed ‘Abdu’l-Mun‘im Hafâcî,
Râ’idu’ş-Şi‘ri’l-Ḥadîs, Ḳâhire, 1953, s. 156.
13. Nâdire Cemîl Serrâc, Şu‘arâu’r-Rabıṭati’l-Ḳalemiyye,
Dâru’l-Me‘ârif, Ḳâhire, 1957, s. 238.
14. Nu‘ayme, Hemsu’l-Cufûn, Dâru’l-‘İlmi li’l-Melâyîn,
Beyrût, 1999, IV, s. 88.
15. Aynı eser, IV, s. 81.
16. Nu‘ayme, el-Ġirbâl, III, s. 391–392.
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Modern Suriye Öykü Yazıcılığının
Önemli İsimlerinden
ULFET el-İDLİBÎ (1912-2007)
Mevlüt KULA
Ulfet el-İdlibî, 1912 yılında Şam’da dünyaya geldi. Babası, Ebû’l-Hayr Ömer Paşa,
annesi, Necîbe ed-Dâğıstânî’dir. İşgalci Fransızlara karşı, büyük Suriye ayaklanması başladığında ilk gençlik yaşlarındaydı. Kadınların yaptığı
gösterilerde, en ön saflarda yer aldı. Bu dönem,
onun hayatında kalıcı izler bırakmıştır. Hikâyelerinde bunun etkileri görülmektedir. Ulfet elİdlibî, yazma konusundaki yeteneğine rağmen
hikâye yazmaya erken dönemde başlamamıştır.
Suriye çapında düzenlenen bir hikâye yarışmasına gönderdiği, el-Karâru’l-Ahîr (Son Karar)
hikâyesi ile hikâye yazmaya başlamıştır. Büyük
beğeni toplayan ve yarışmada ödül kazanan hikâyeler arasına giren bu hikâyeden sonra, ilk hikâye
koleksiyonu olan ve takdim yazısını Arap modern
hikâyesinin duayeni Mahmud Teymur’un yazdığı Kısas Şâmiyye (Şam Hikâyeleri) 1954 yılında yayınlanır. Edebiyat dünyasında yer edinmek
isteyen hikâyeciler için, yazdığı mukaddime
icazet anlamına gelen Teymûr, el-İdlibî’yi o
dönemde dikkat çeken ve gelecek vadeden
parlak bir yetenek olarak nitelendirmektedir.
Teymûr, el-İdlibî hakkında, Arap modern
hikâyesinde, yeni bir yıldızın, gökte ilk ışıkları
parlamaya başlamıştır ifadesini kullanmıştır.
Ulfet el-İdlibî, erkek hikâye yazarlarının
çoğunlukta olduğu Suriye’de, hikâye yazıcılığına
ilk adım atan kadın hikâye yazarlarından biridir.
O, ideolojik ve siyasî bir angajmana kendini
kaptırmadan realist tarzda hikâyeler yazmaya
başlamıştır. Hikâyeleri, yer yer gece sohbetlerinde anlatılan binbir gece masalları gibi halk hikâyelerini andırsa da, mesela Ebû Şeyhû hikâyesi
gibi, günlük hayattan alınan konularıyla Suriye
hikâyesine yeni bir renk getirmiştir. el-İdlibî’nin,
hikâyelerinde iki noktaya yoğunlaştığı görülmektedir. Geleneksel hayatın hüküm sürdüğü tipik
bir doğu toplumunda, kadınların yaşadığı sorunları ele alır ya da Şam’ın günlük hayatını ve
yerel havasını bize bir belgesel tadında sunar.
İlk hikâye koleksiyonundan sonra Vedâ‘an
Ya Dımaşk (Elveda Şam) 1963’te yayınlanır.
Sonra, Ve Yazhaku eş-Şeytân ile Dımaşk Ya
Besemete’l-Huzn gelir. Ardından el-Menûlyâ fî
Dımaşk ile Ehâdîs Uhrâ’yı yayınlar. Bu son iki
koleksiyonundaki hikâyelerde, çoğunlukla boş
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ve değersiz bir hayat yaşayan Avrupalı-batılı
kadının, doğulu Arap bir erkekle karşılaşınca
onda gördüğü asalet, mertlik ve dürüstlüğe
hayran kalması sonucu hayatında bulduğu huzur
ve istikrar anlatılır. Kadın, geri kalan hayatını
onunla ve onun kültürüne ve geleneğine göre
yaşamayı kabul eder. O günden sonra da
hayatında büyük bir değişiklik olur ve böylece
hikâyenin sonunda gerçek mutluluğu bulur.
Ulfet el-İdlibî hikâyelerinde, çoğunlukla
kahramanlar, ya eş ya anne ya da kısır veya evde
kalmış kız olarak kadınlardır. el-İdlibî, bu
kahramanları, ya âşık ya kuma yada aldatılmış
olarak işler. Öte yandan bu kadınlar, hep kentli
kadınlardır. Kırsal kesimden kadın kahramanlara
fazla rastlanmaz. Sadece bir hikâyede, elKenz’de kırsal kesimden bir kadın kahraman
vardır. O da hizmetçi karakterindedir. Hikâyelerin çoğunda kadın ana eksendir. Bu hikâyelerde, kadın ruhunu iç dünyasını bize veren kahramanlar, geleneksel özellikleriyle ön plana
çıkarlar. Ulfet el-İdlibî hikâyelerinde, bunlar
muhafazakâr, mütedeyyin, kadere teslim olmuş,
görücü bekleyen ve anne olmayı bekleyen kadınlardır.
Ulfet el-İdlibî, kadınların sorunlarına
eğilen ve Suriye toplumunun yerel renklerini ve
mahalli unsurlarını ele alan ilk yazarlardandır.
Ulfet el-İdlibî hikâyeleri, Şam hayatının gerçeklerini yansıtmaktadır. Özellikle iki dünya savaşı
arası dönemde Şam’ın günlük hayatını ve âdet ve
geleneklerini okuyucuya sunar. Birçok hikâyede,
mekân olarak Şam ve çevresinin adı geçmekte ve
oralarda geçen olaylar anlatılmaktadır. elKarâru’l-Ahîr, Kıssatu Mehdî Efendî, Sevbu Selmân, es-Setâiru’z-Zurk ve el-Ke’sâtu’l-Ma‘dûdât
gibi hikâyelerde, olaylar ve mekânların Şam ve
çevresiyle ilgili olmasının yanı sıra halkın
günlük yaşamı ile ilgili sunulan kesitler, özellikle
Şam’ın âdet ve geleneklerinin ayrıntılı tasvirleri
gerçekçiliği artırmaktadır.
Ulfet el-İdlibî, bu hikâyeleriyle okuyucuya,
ortasında bulunan fiskiyeli mermer havuzlu
geniş avlusu, saksıları, halıları, yastıkları, koltukları, portakal ve limon bahçeleri ile eski Şam
evleri ve hikâye kahramanlarının pantolonu ve
fesi ile Şam’lı bir aile hayatını anlatır. Şam’ın
mahalli özelliklerini yansıtan bu hikâyeler,
gerçekçi bir hava taşır, özgün tasvirleriyle dikkat
çeker. Doğulu aklı ve anlayışı parlak bir şekilde
ifade eder. Yine yeşil Şam çevresinin doğal
güzelliklerini verirken giyim kuşam gibi geleneksel yaşamın ayrıntılarını da sunar. Özellikle
kadınların dışarı çıkarken giydikleri geniş
elbiseleri tanıtır. Bize bu yönüyle edebiyatın
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belgesel sunma rolünü göstermektedir. Kıssatu
Mehdî Efendî’de geçen şu pasajda, Şam halkının
âdet ve gelenekleri, gerçekçi bir şekilde tasvir
edilmektedir; Fakat onların zamanında aşk,
Şam’da, eski âdetlerin ve köhnemiş geleneklerin
baskısı altındaydı. Onu isteyenler ne kadar çaba
gösterirse göstersin aşk, ulaşılması çok zor hatta
imkânsız gibi bir şeydi. Özellikle örtünmenin,
tam bir hâkimiyet sürdüğü onların zamanında
aşk, tamamen ender rastlanan tesadüflere
bağlıydı.
Ulfet el-İdlibî, bize, sadece bu dış
görünüşle ilgili tasvirleri sunmakla kalmaz, aynı
zamanda geleneksel değerlerin ve âdet ve
göreneklerin şekillendirdiği baskıcı ve taassup
dolu hayatın kadınlara yaşattığı zorlukları ve
sıkıntıları da aktarır. Şam’da toplum hayatının
bütün katmanlarında görülen geleneğin etkisini
bize ayrıntılı tasvirlerle sunar. Öte yandan,
özellikle ellili yıllarda belirgin hale gelen, sosyal
hayattaki
değişimle
birlikte
geleneksel
değerlerde görülmeye başlayan çözülme ve eski
yeni çatışması ve kuşak çatışması da, elİdlibî’nin hikâyelerinde önemli bir yer tutar.
Onun hikâyelerinin önemi, bu noktada iyice
ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu hikâyeler, hem
eski yeni karşılaşmasını, yani doğu batı karşılaşmasını ya da başka bir ifadeyle, geleneksel doğu
ile modern batının Şam özelinde karşılaşmasının
neticesinde görülen değişimi yansıtmakta hem de
eskiyi, zaman henüz silip atmadan kayıt altına
almaktadır. Böylece onun hikâyeleri, sosyal
hayatın ve değişimin sunulduğu güvenilir bir
malzeme özelliği taşımaktadır.
MAVİ PERDELER
Dostum, beni tamamen kontrolü altına
alan kendimi kurtaramadığım bir sihrin etkisi
altındayım. Yaptığım her şeyi onun etkisi altında
yapıyorum. Bunu yaparken de ona hiç karşı
koymadan gönüllü olarak yapıyorum. Senin ve
annemin dediğine göre, bana büyü ve sihir
yapılmış olmasıyla, bana göre, asil ve
mükemmel ve ahlak timsali bir kadının beni
etkiliyor olması arasında benim açımdan bir fark
yoktur. Önemli olan, benim bu sihirden dolayı
memnun olmamdır. Ne olursa olsun ben bu
sihirden kurtulmak istemiyorum.
Dostum, sana, her şeyi apaçık anlattığım
halde neden inkâr ediyorsun. Başaramadığı şeyi,
belki sen başarır ikna edersin diye, seni,
gönderenin annem olduğundan kesin eminim.
Gel, sana hikâyemi anlatayım da sen de istediğin
gibi hakkımda karar ver.
Annem, eşim yanımda değilken fırsat
kollayıp sürekli şöyle derdi;

- Oğlum, evladım, sana çocuk vermeyen
şu yaşlı kadının yanında seni gördükçe ben
kahroluyorum.
Ben, bazen bu konuşmadan kaçardım ya
da beni yalnız bırakmasını isterdim. Ben, kendim
için seçtiğimle mutluyum ve memnunum.
Ancak, dostum, sen de biliyorsun ki,
birkaç aydır annemin söylediklerine kulak
vermeye başladım. Sözleriyle, tamamen beni
etkiledi. Bana şöyle diyordu;
- Oğlum, evliğinin üzerinden on yıl geçti.
Sen, çocuk sahibi olmadan nasıl durabiliyorsun.
Çocukların olmadığı bir evde, nasıl mutluluk
bulabiliyorsun, bilmiyorum. Onlar, hayatın
sıkıntılarını, gülüşleriyle bize unutturup mutluluk
verirler. Karı koca arasındaki anlaşmazlık ve
bıkkınlığı, sadece onlar giderirler.
Annemin söylediklerinde haklılık payı
var. Zaten eşimle aramızda bıkkınlık ve soğuma
başlamıştı. Saatler boyunca bir kelime bile
etmeden evde otururduk. O örgü örer, ben de
kitap okurdum. Birimiz esneyince diğerimiz
daha uzun bir esneme ile ona karşılık verirdi. Bu
soğuma, iki genç çiftin hayatında endişe edilecek
bir şey değil midir?
Önceleri buna tahammül ediyordum.
Artık katlanamıyorum. Ben de çocuk istiyorum.
Bu konuda, neden kesin bir karar
alamıyorum? Çocuk yüzünden, eşini gözden
çıkaracak olan tek adam ben miyim? Benden
önce, makul gerekçelerle eşini gözden çıkaran
yüzlerce belki binlerce kişi vardır.
Fakat dostum, ben geçmişte kendimi
kandırdığım gibi şimdi de seni kandırmaya
çalışmak istemiyorum. Tüm bunların arkasında,
kalbimi çalan bir ay parçası var. Yoksa çocuk
sahibi olmak ve sana bahsettiğim eşimle
aramızdaki soğukluk, tüm bunlar, sadece yaşlı
karımdan kurtulmak ve yaşı yirmiyi geçmemiş o
tazeyi elde etmek için kendimi vicdanen
rahatlatmak istediğim mazeretlerdi. Şimdi, bu
niyetimi gerçekleştiremediğim için Allah’a hamd
ediyorum. Bazen insanın, kendini kandırmasının
nereye kadar varabileceğini şimdi daha iyi
anlıyorum.
O kız, annemin komşusuydu. Annemin
ziyaretine her gittiğimde, sanki sözleşmişiz gibi
onu, annemin evinde görürdüm. Derken annemin
ziyaretine gidişlerimi sıklaştırmaya başladım.
Annemi, haftada bir kere ziyaret ederken artık
her gün gidiyordum. Hilekâr kız da bana ağlarını
örmeye başlamıştı. Avını ele geçirdiğini anlayınca şartlarını dayatmaya başladı. Boşanırsam
benimle evlenmeyi kabul ediyordu. Eğer eşime
9

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 4, SAYI: 6, SONBAHAR-KIŞ 2011

dönecek olursam ona, bin altın lira vereceğime
dair senet yaptım. Düğünümüzde ona takmak
için on kıratlık elmas bir yüzük aldım. Onun tüm
şartlarını kabul ettim. Fakat asıl sorun, uysal,
itaatkâr ve mutlu yuvasında huzurlu ve şımarık
çocuğu gibi beni mutlu etmek için çabalayan
eşime bu durumu nasıl anlatacağımdı. Aklıma,
boşanmamızla sonuçlanacak bir kavga çıkartmak
geldi, fakat yapamadım. Sana gülümseyen bir
yüze karşı nasıl somurtabilirsin ki. Sana itaat
eden ve senin kabalığına geniş yüreklilikle ve
sabırla katlanan biriyle nasıl tartışabilirsin ki.
Neredeyse beni öldürecek olan bir sıkıntı
çöktü üzerime. Şaşkın ve dalgın, ne yapacağımı
bilmez haldeydim.
Yüzüğü almıştım, senedi imzalamıştım.
Eşimi boşayıp kalbimin arzuladığıyla nikâh
yapmaktan başka çarem kalmamıştı.
Aklıma yatan bir yol buldum. Eşime, seyahate çıkacağımı söyleyecektim. Zaten işimin
gereği olarak sık sık seyahate çıkıyordum. Her
zamankinden daha uzun sürecek olan bu seyahatimde, eşimden, ben yokken ailesinin yanına gitmesini isteyip sonra da ona durumu anlatacağım
bir mektup yazmayı planladım. Böylece bu iş
kolayca bitecekti. Ne parlak bir fikir bulmuştum!
Niçin daha önce bu aklıma gelmemişti.
Sabahleyin bu parlak fikrimi ona söyledim. Hiçbir şey yokmuş gibi, beni görmeye alışkın olduğu halimle doğal olmaya çalıştım. Ama
o da ne! Birden yumuşak yüzü sararmaya başladı. Yakınındaki koltuğa yığılıp kaldı. Başını öne
eğmiş otururken dudaklarında mahzun bir gülümseme belirdi. Sanki bunun başıma geleceğini
biliyordum, der gibi başını sallamaya başladı.
Aman, Allahım! Ne oldu buna, derin bir
sessizliğe gömüldü.
Yoksa benim niyetimi anladı mı? Ona, bu
haber nasıl ulaşmış olabilir ki? Hiçbir sır tutmayan bu mahalleye yazıklar olsun. Konuşmak
istedim, ama boğazım kurudu, kelimeler zihnimde kayboldu, söyleyecek bir şey bulamadım.
Karşısındaki koltuğa oturdum. Aramızda
derin bir sessizlik oldu. Tütün tabakasını çıkarmak için elimi cebime uzattım. Böyle gergin
anlarımızda tütüne sarılmaz mıyız? O da ne,
birden elim küçük kadife bir kutuya değdi. Ne
ahmağım ben, yüzüğü cebimde unutmuşum.
Yüzüğe dokununca suç aletiyle yakalanan bir
suçlu gibi irkildim. Eşim, yüzüğü görüp her şeyi
anlamış olmalı. Göz göze gelip bakışlarımdan
anlamasından korkarak gözlerimi, ona bakmaktan kaçırıyordum. Gizlice ona doğru bir bakış
fırlattım. Baktım, hâlâ aynı şekilde taştan bir
heykel gibi duruyordu. Elini koltuğun üzerine
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koymuştu. İçinde bulunduğu derin üzüntüye
rağmen onurlu ve gururlu bir görüntüsü vardı.
Yaratılış harikası nazik elleri  الجوكونداnın ellerine
benziyordu. Evlilik yüzüğü parmağında parıldıyordu.
Bu yüzükle ilgili acı hatıralarımız aklıma
geldi.
Onun önünde diz çöktüğüm günü hatırladım. Yumuşak ve narin ellerini öpmeye başlamıştım. Sonra elimi, cebime uzatıp işte
parmağındaki bu yüzüğü, cebimden çıkarıp
takmıştım. Başımı ona yaslayıp gözlerimi
kapatmış ve kendimi dünyanın en mutlu insanı
olarak hissetmiştim o gün. Ilık gözyaşları
yüzüme akmıştı.
- En mutlu anımızda ağlıyor musun?
demiştim ona.
Titrek bir sesle;
- Seni ne kadar sevdiğimi bilsen. Bu yüzüğü
bana taktın ya, senin uğruna ne kadar
fedakârlık yapsam azdır. Sen de biliyorsun
ki, ben senden büyüğüm. Daha önce evlilik
yaptım, üstelik çocuğum da olmuyor. Bir
gün, beni kesin bırakırsın. Elimden bu
yüzüğü çıkarırsın. O zaman, beni nasıl bir
acı bekliyor. Ben buna dayanabilir miyim
sence? demişti.
Onu, kendime sıkı sıkı bastırarak;
- Benim için en değerli varlık. Seni terk
edebilecek bir insan var mıdır yeryüzünde
acaba? Şimdi, bu sözü, bir daha
kulaklarımızın duymayacağına yemin et.
Bu, beni gerçekten derinden yaraladı,
demiştim.
Hiç şüphe yok, şu anda eşim bunları
hatırlıyordur.
Niçin
feryat
ederek
ağlamıyor, bana hakaret etmiyor, bana en
kötü sözleri söylemiyor. Yemin olsun
başka her şey, beni neredeyse boğacak olan
bu suskunluktan daha kolay gelir.
Yerimden kalkıp onu kollarımın arasına
alarak, beni affetmesini istemek için güçlü
bir istek duydum.
Fakat hayır, bu hislerimin, annemin beni
uyarıp durduğu sihrin etkisiyle olduğundan
şüphe yok. Biraz güçlü olmalıyım. Sorunumuzun en zor aşaması bu.
Bu esnada telefon çaldı. Beni, esaretimden kurtarmış gibi derin bir nefes aldım.
Hızla yerimden kalkıp telefona cevap
verdim. Önemsiz bir konuşmaydı. Sonra
paltomu alıp dışarı çıktım. Arabama binip
amaçsızca yollarda dolaşmaya başladım.
Kafam karmakarışık, endişe ve kuruntularla dolu bir çılgın gibiydim. Düşünceleri-
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mi bir noktada toparlayamıyordum. Allah’a
yemin olsun, içinde bulunduğum durumdan kurtulmak için başıma bir şeyin gelmesini ve ölmeyi istedim.
Öğle yemeği vakti gelince eve döndüm.
İçeri girmek için çok tereddüt ettim. Kendi
kendime, acaba şu anda ne yapıyor, diye
soruyordum. Kapıyı, anahtarla açıp sanki
bir hırsız gibi içeri girdim. Ev, hiç beklemediğim şekilde tertipli ve düzenliydi.
Saksılar düzenli şekilde sıralanmış her şey,
yerler, duvarlar, camlar ve aynalar tertemizdi. Bunu bir cin mi yaptı? Hizmetçi
yokken ve üstelik bu kadar sıkıntı ve acı
içerisindeyken bu işleri nasıl yaptı. Böyle
yaparak ne demek istiyor? Yoksa rakibine,
evin asıl hanımının kendisi olduğunu mu
göstermek istiyor? Girişte, iki büyük valiz
dikkatimi çekti. Derken karşıma çıktı.
Tamamen giyinmiş, yüzü hâlâ solgun,
gözleri çöküktü. Onu, karşımda görünce
dilim tutuldu. Bana bakmadan kısık bir
sesle konuştu;
- Beni, arabanla annemin evine bırakabilir
misin?
Ben, titrek bir sesle;
- Nasıl istersen, diye cevap verdim.
Sonra valizlere baktı. Bir de bana bakarak;
- Sen onları taşır mısın, yoksa ben mi
taşıyayım?
Ben duraklayarak;
- Ne demek, ben taşırım ….
İki ağır valizi yüklendim. Arabanın bagajına
koydum. Bir taraftan da kendi kendime
şöyle diyordum;
- Allahım, aramızdaki her şey bu kadar
kolay mı bitecekti?
Sonra eşim, evin kapısını yavaşça kapattı.
Eve, son defa veda ediyormuş gibi her
tarafa iyice baktı. Sonra arabaya kadar
başını öne eğerek geldi. Hiç âdeti olmadığı
üzere, arabanın arka kapısını açıp arka
koltuğa oturdu. Onu yanıma çağırmak
istedim. Fakat, hayır…. Onu yanıma davet
etmek tam bir aptallık olmaz mıydı?
Arabanın direksiyonunu çevirirken ellerim
titriyordu. Bu arada bana seslendi;
- Dur, Allah aşkına dur, nasıl da unuttum.
Misafir odasının pencerelerini kapatmayı
unuttum. Güneş, mavi perdeleri soldurmasın.
Arabayı durdurdum. Eşim, pencereleri
kapatmak için eve geri döndü. Bense,
yorgun başımı direksiyona dayayıp gözlerimi kapatarak kendi kendime söyleniyordum;

Zavallı kadın, sana ne mavi perdelerden!?
Güneş, onları ha soldurmuş ha soldurmamış, sen de çok iyi biliyorsun ki, artık
onlar senin değil, üstelik çok yakında senin
rakibinin olacak onlar. Sonra bu nadir
bulunan mavi rengini buluncaya kadar, o
perdeler için çarşıda ne kadar çok dolaştığını ve kenarlarını işlemek için günlerce
uğraştığını hatırladım. Evimize gelen
hiçbir misafir yoktur ki, o perdeleri, onu
işleyen hünerli elleri ve onun seçkin
zevkini övmemiş olsun.
Sen, ey zavallı kadın, bir annesin. Sen, bu
evin annesisin. Bu evi sen kurdun, sen
görüp gözetledin, sen çekip çevirdin. Bir
annenin çocuğunu sakındığı gibi sen, onu
sıkıntılardan korudun. Her ne kadar
başkasının olsa da. Ben ne taş kalpliyim.
Seni, bütün bunlardan nasıl mahrum
edebilirim.
Ah, keşke çocuk verseydin.
O anda, yirmi yaşlarındaki o tazenin hayali
zihnimde canlandı. Gülmekten kırılarak
bana pis pis bakarak sanki şöyle diyordu;
- Sen, gerçekten, benim için mi terk ediyorsun onu, yoksa çocuk sahibi olmak için
mi?
Birden kendimi, arabadan atıp bahçeyi iki
adımda geçip kapıya koştum. Kapının
önünde yüz yüze geldik. Sonra elini tutup
içeriye götürdüm, ona şöyle diyordum;
- Daha hayırlı değil mi sevgilim, burada
mavi perdelerini koruyarak kalman?
Benim ne demek istediğimi anladı. Gördüğü ilk koltuğa yığıldı ve hıçkırarak
ağlamaya başladı. Kahır gözyaşlarına
hâkim olan güçlü sinirleri, sevinç gözyaşlarına hâkim olamamıştı.
Kendimi, önünde diz çökmüş, ellerini
öperken buldum. Sonra elimi cebime
uzattım. Elmas yüzüğü kadife kutusundan
çıkardım. Parmağına taktım. Başımı yasladım ona, ılık gözyaşları yüzüme akmaya
başladı.
Büyük bir rahatlama hissettim. Sanki
sırtımdan ağır bir yük kalkmıştı. Sanki
dalgalar ve fırtınalarla mücadele edip
boğulmak üzereyken, kıyıya ulaşarak kurtulup rahat bir nefes almıştım.
İşte dostum, yeter ki, bu sihir olsun, ben
razıyım buna. Ne olursa olsun, bu sihirden
kurtulmak istemiyorum.
SON
-
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ARAPÇADA “KAD” KELİMESİNİN
KULLANIM BİÇİMLERİ
Eyyüp TANRIVERDİ
eyyuptanriverdi@hotmail.com
Arapçada yaygın olarak kullanılan
kelimelerden biri “kad” olmalıdır. Mesela
İngilizcede dilin akışı içinde bu dili bilmeyen
birinin dikkatini en çok belirlilik takısı olan
“the” kelimesi çekebilir. Arapçada ise belirlilik
takısı olan “el-” ilgili kelimeye yani marife olan
kelimeye imlada bitişik yazılır, aynı şekilde
telaffuzda da ikisi bitişik yani tek kelime gibi
söylenir, “ اَ ْليَوْ مel-yevm”, “ اَل َّش ْمسeş-şems”, اَ ْل ِكتَاب
“el-kitâb” gibi. Bu durumda Arapça bilmeyen
birinin o dili konuşanlardan en çok duyacağı
kelimeler belki de “edatlar” olacaktır. İşlevsel
olan edatlardan biri de “ قَ ْدkad” kelimesidir. İsim
cümlesinden fiil cümlesine pek çok yapı bu
kelimenin kullanımına imkan vermektedir. İç
içe, bağlantılı bir çok cümle ile uzun cümleler
kurmaya meyilli Arapçanın ifade biçimi bu
yapıların pek çoğunda “ قَ ْدkad” kelimesinin
kullanımına zemin oluşturur.
Doğal cümle ve metinlerde “ قَ ْدkad”
kelimesi, mazi veya müzari fiilin başında
karşımıza çıkar. Bu yapısal kullanım aynı
zamanda anlam açısından da belirleyicidir.
Mazi fiilin başında yer aldığı zaman قَ ْد
“kad”, cümleye “kesinlik” anlamı katar: َقَ ْد قَ َرأ
َ“ الطِّ ْفل ْال ِح َكايَةÇocuk hikayeyi okudu” gibi.
Anlam akışına göre doğrudan “mişli
geçmiş zaman” olarak da anlaşılması mümkün
olan bu kullanım, yardımcı fiil ile kurulan
yapılarda münhasıran “mişli geçmiş zaman”
yapısına karşılık gelir. Bunda da nihai olarak
anlam kesinliği söz konusudur: ََكانَ الطِّ ْفل قَ ْد قَ َرأ
َ“ ْال ِح َكايَةÇocuk hikayeyi okumuştu” gibi.
Müzari fiilin başında “ قَ ْدkad”, cümleye
“ihtimal” ve “olasılık” anlamı katar: قَ ْد يَ ْذهَب الطِّ ْفل
ُّوق
ِ “ إِلَى السÇocuk çarşıya gidebilir” (gitme
ihtimali var) gibi.
Her iki kullanımda da  قَ ْدbir fiile bitişik
kullanılmıştır. Yani her iki durumda da “ قَ ْدkad”,
Arapça kelime taksimatına göre bir harftir.
*
Hüseyin Yazıcı, Örnekleriyle Arapçada
Bağlaçlar ve Yapılar (Dağarcık Yayınları
İstanbul 1998) adlı eserinde “ قَ ْدkad” kelimesinin
anlamını üç kategoride tespit etmiştir. Bunlar
şöyledir:
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“belki, bazen, ara sıra, arada sırada, olur
ki, ...yapabilir”
“gerçekten, muhakkak, zaten, şimdiden”
“....yapmış”
Üçüncü kategori, anlam açısından ikinci ile
aynı noktada birleşmektedir, yani anlam kesinliği
ifade etmekte, sadece yapısal olarak ikinciden
ayrılmaktadır. Türkçede mişli geçmişin belirsizlik ifade etmesi olası iken, Arapçada mişli
geçmiş yapısı, tamamen kesinlik ifade etmek için
kullanılır. Yazıcı, burada bu anlamları ifade eden
kullanımlara dair on dört örnek cümleye yer
vermiştir. Birkaç tanesi şöyledir:
ك فَإِنِّي الَ أَثِق بِ ِه
َ ِ“ قَ ْد يَكون أَ ِمينًا َو َم َع َذلGüvenilir
olabilir, yine de ona güvenmiyorum.”
“ اَ ِإل ْن َسان قَ ْد يَكون فَقِي ًرا َوقَ ْد يَكون َغنِيًّاİnsan fakir
de olabilir, zenginde.”
ت ْال َعا ِش َرةَ َم َسا ًء
ِ ت ال َّساعَة قَ ْد تَ َجا َو َز
ِ َ“ َكانSaat akşam
10’u geçmişti.”
َ َيء فِي
ف َساعَة
ْ “ َسنَكون قَ ْد َع ِم ْلنَا ك َّل شBir saat
ِ ْظر
zarfında her şeyi yapmış olacağız.”
ض َر ْالمدَرِّب
َ “ قَ ْد َحAntrenör geldi.”
Bütün bu kullanımlarda  قَ ْدkelimesi mazi
veya müzari fiilin başında kullanılmakta anlamı
da bu kullanıma bağlı olarak “olasılık” veya
“kesinlik” şeklinde ortaya çıkmaktadır.
***
Arapça gramer ve filoloji kaynaklarının
yanı sıra hacimli klasik sözlüklerde de yapısal
özellik gösteren bu tür kelimeler hakkında
detaylı çözümlemelerin tespiti beklenen bir
durumdur. Nitekim birer sözlük olmakla beraber,
el-Cevherî’nin es-Sihâh’ında, İbn Manzûr’un
Lisânu’l-arab’ında, el-Fîrûzâbâdî’nin Kâmûs’unda ve ez-Zebîdî’nin Tâcu’l-arûs’unda gerek kullanım, gerek gramer açısından özellik taşıyan
kelime ve yapılar, aynı zamanda kültür tarihi
açısından nitelikli ifade/deyim/anlatı ve olgular
her zaman ilgili maddede genellikle detaylı
olarak izaha konu edilmiştir. Bu tür klasik
kaynaklarda yani bu dilin temel kelime
kadrosunu, kullanımlarını ve kültürünü kayda
geçiren temel birinci el kaynaklarda, bilhassa
hacimli sözlüklerde kelimeler hakkında filolojik
nitelikli incelemeler dahi yazarın hedefleri
arasında yer alır. Bu kaynakların yazarları
çoğunlukla her bir kelime hakkında kendilerinden önceki tespit, görüş ve değerlendirmeleri
dikkate alır, kayda değer olanlara atıfta
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bulunurlar. Bu husus, dil malzemesinin dahi kısa
süre içinde tasnifli olarak işlenmesini sağlamıştır.
Arapçada  قدkelimesinin pratikte kullanımı
yukarıda gösterildiği şekilde son derece basit ve
rahattır. Sözü edilen kaynaklardan biri olan ezZebîdî’nin Tâcu’l-¡arûs adlı sözlüğünde قد
kelimesi "د،د، "قmaddesi altında alt madde
yapılmış ve matbu nüshaya göre kelimeye dört
sayfa ayrılmıştır. ez-Zebîdî kelimeyi isim ve harf
olarak kullanılabilen bir kelimedir “tevekku”
yani “beklenti” ifade eder şeklinde tanımlamıştır.
İbn Manzûr ise Lisânu’l-Arab’da  قَ ْدkelimesinin
tanımını “tevakku ifade eden bir harftir” şeklinde
yapmıştır. el-Halîl’in ifadesine göre bir haber ve
bir bilgi beklentisi içinde olanlara cevap olmak
üzere kullanılan bir harftir. Bu tanım “tevakku”
kavramının tam anlamını da vermektedir. elHalîl izahına göre bu şöyledir: Mesela Ali’nin
gelişini bekleyen ya da gelişine dair haber alma
beklentisi içinde olan birine  قَ ْد َجا َء َعلِيşeklinde
bildirim yapılır. Bu ifade onun Ali’nin gelişini
bekleyen bir kişi olduğu anlamına gelmektedir.
“Tevakku” budur. Eğer böyle bir beklenti yoksa
yani sadece bilgilendirme yapılma amacı olursa
doğrudan  َجا َء َعلِيdenilir,  قَ ْدkullanılmaz. ezZebîdî kelimenin tanımını yaptıktan sonra
konuyu tasnifli olarak işlemiş, kelimenin
kullanımları ile ilgili bütün bilgileri tespit
etmiştir. Kelimenin, el-Cevherî, İbn Manzûr ve
el-Fîrûzâbâdî
gibi yazarların
tespitlerine
müracaatla ez-Zebîdî tarafından Tâcu’l-arûs’ta
işlendiği şekliyle bir özeti şöyle yapılabilir:
1. “Kad”
kullanımı

kelimesinin

isim

olarak

Bu kelimenin isim olarak iki şekilde
kullanımı mevcuttur.
Birincisi [ يَ ْكفِيyekfî] fiiline mürâdif olarak
müzari isim-fiil olur; “yeter” ve “kifayet eder”
anlamına gelir. İsim-fiil, fiil özelliklerine sahip
olmadığı hâlde mesela çekimi yapılamadığı
hâlde fiil anlamı taşıyan kelimelere denir. Bu
kullanımda  قَ ْدbir isim-fiildir ve sonraki isim
mefulün bihi olarak mansub olur. Örneğin قَ ْدنِي
( ِدرْ هَمbana bir dirhem yeter), يَ ْكفِي =( قَ ْد َز ْيدًا ِدرْ هَم
 زَ ْيدًا ِدرْ هَم: Zeyd’e bir dirhem yeter), ( قَ ْدكَ ِدرْ هَمsana
bir dirhem yeter) cümlelerinde olduğu gibi. Bu
kullanımda  قَ ْدkelimesinden sonra mansub bir
ismin gelmesi beklenir. Tıpkı “ يَ ْكفِيyekfî” fiilinin
mefulü gibi; çünkü isim-fiil, aynı anlamı veren
çekimli fiilin yerini tutar.

İkincisi “ َحسْبhasbu” kelimesine müradif
olarak “kâfî” anlamında isim olur. Buna dair
örnek bir kullanım ( قَ ْد زَ يْد ِدرْ هَمZeyd’e bir dirhem
kafidir) cümlesidir. Bu kullanımda  قَ ْدBasra
ekolüne göre sükûn üzere mebnidir. Bunun
gerekçesi bu [ قَ ْدkad]in, şekil olarak, harf olan قَ ْد
kelimesiyle aynı olması; ayrıca “ ع َْنan”, ْ“ بَلbel”
ve “ ِم ْنmin” gibi iki harfli kelimelere
benzemesidir. Buna göre  قَ ْدkelimesi َحسْب
“hasbu” anlamında olup sükûn üzere mebnidir.
 زَ يْدkelimesi ise muzâfün ileyh olarak mecrûrdur.
Kûfe ekolüne göre ise bu tip  قَ ْدmuraptır. Buna
göre ( قَد َزيْد ِدرْ هَمZeyd’e bir dirhem kafidir)
denilir. Yani “dâl” harfi zammeli olur. Hazreti
Ömer’in (r.a) Ebû Bekr’e söylediği "ك يَا أَبَا بَ ْكر
َ "قَ ْد
şeklindeki ifadede  قَ ْدin  َحسْبanlamında olduğunu
İbn Manzûr kaydetmiştir. Cevap olmak üzere قَ ْد
kelimesi tekrarlı olarak da söylenebilir:  قَ ْد قَ ْدyani
“yeter, yeter” demek olur.
2. “Kad”
kullanımı

kelimesinin

harf

olarak

“Kad” kelimesinin daha çok harf olarak
kullanımı yaygındır. Bu tip  قدfiilden önce yer
alır; yani mazi veya müzari fiilin başında
bulunur.
Bu fiilin de çekimli, ihbârî ve -çoğu dilciye
göre- olumlu olması gerekir. Mesela emir fiili,
inşâîdir, ihbârî değildir, dolayısıyla başında قد
bulunmaz. Müzari fiilin ise başında “sîn” ve
“sevfe” gibi bir gelecek zaman harfi; ayrıca
nasbedici,
cezmedici
bir
edat
dahi
bulunmamalıdır. Çünkü bu edatların büyük bir
kısmı, gelecek zaman anlamı barındırırlar. Oysa
 قدesas itibariyle şimdiki zaman anlamına yönelik
bir edattır. Bu özellikleri taşımayan bir fiilin
başında  قدbulunamaz.
Harf olan  قدkelimesi
kullanılabilir. Bunlar şöyledir:

altı

anlamda

Birincisi “beklenti” anlamı verir; Arapça
ifadesiyle “tevakku¡” ifade eder. Buna göre
başında bulunduğu fiilin gerçekleşmesinin
beklendiği ifade edilmiş olur. Meselâ قَ ْد يَ ْقدَم ْالغَائِب
gibi. Bu ifade gâib kişinin gelişinin beklendiğini
gösterir. Bu anlamda “kad” müzari fiilin başında
bulunur. Aynı anlamı ifade etmek üzere mazi
fiilin başında bulunması meselesinde dilciler
farklı kanaatlere sahiptir. İbn Hişâm gibi “kad”in
bu anlamda mazinin başında da bulunabileceğini
ileri sürenler, beklentiyi geçmiş zamana nispetle
yorumlamışlardır. Buna göre sonuçta yine
müzari kip esas olmaktadır.
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İkincisi “mazi fiilin gerçekleşme zamanını şimdiki zamana yaklaştırma” yani “takrîbu’l-mâzî ani’l-hâl” anlamı ifade eder. Bu
kullanımda “ قدkad”, mâzî fiilin başında bulunur
ve onun zamanını şimdiki zamana yaklaştırır. قَ ْد
“ قَا َم زَ يْدZeyd ayağa kalktı” (eylem konuşma
zamanına yakın gerçekleşmiştir) gibi.
Üçüncüsü mâzî fiilin başında bulunur ve
“kesinlik” yani “tahkîk” ifade eder. ﴿قَ ْد أَفْلَ َح َم ْن
﴾( َز َّكيهَاŞems, 9) “Onu (nefsini) arındıran
kurtuldu/kurtulmuştur” ayetinde olduğu gibi. İbn
Hişâm ise ﴾( ﴿قَ ْد يَ ْعلَم َما أَ ْنت ْم َعلَ ْي ِهNur, 64) ayetine
dayanarak  قدin bu anlamda müzarinin başında da
bulunabileceğini belirtmiştir.
Dördüncüsü “olumsuzluk” ifade eden ما
gibi “olumsuzluk” ifade eder. ْرفَه
ِ قَ ْد ك ْنتَ فِي خَ يْر فَتَع
cümlesinde olduğu gibi. Bu cümle َما ك ْنتَ فِي خَ يْر
demektir. Bu cümle dili doğru kullanan bir
kişiden duyularak kaydedilmiştir. “ قدkad”in bu
anlamda kullanımını Lisânu’l-arab sahibi İbn
Manzûr, İbn Sîde’den naklen tespit etmiştir. İbn
Hişâm ise el-Muğnî adlı eserinde bunu “garîb”
olarak nitelemiştir. İbn Mâlik dahi et-Teshîl’de قد
“kad”in olumsuzluk edatı olarak kullanılmasına
nadirlik ifade eden “ ربrubbe” kelimesiyle işaret
etmiştir.
Beşincisi başında bulunduğu fiilin az
miktarda/sayıda gerçekleştiğini gösterir, yani
taklîl ifade eder. “ قَ ْد يَصْ دق ْال َكذوبyalancı kişi
nadiren doğru söyleyebilir” ve قَ ْد يَجود ْالبَ ِخيل
“cimri, nadiren cömertlik yapar” gibi. Dilcilerin
büyük çoğunluğuna “ قدkad” bu tip kullanımlarda
“taklîl” anlamı ifade eder. Bunu kabul etmeyen
dilciler de vardır.
Altıncısı ise beşincinin aksine başında
bulunduğu fiilin çok sayıda gerçekleştiğini
gösterir, yani “teksîr” ifade eder. ب
َ ُّ﴿قَ ْد ن ََرى تَقَل
﴾( َوجْ ِهكَ فِي ال َّس َما ِءBakara, 144) âyetinde olduğu
gibi. ez-Zemahşerî’nin ifadesine göre  قدbu ayette
görmenin çokluğunu ifade etmektedir.
*
Harf olan  قدfiile hastır, yani fiil ile beraber
kullanılır. Önce  قدsonra fiil gelir, Kendisi ile fiil
arasına başka bir unsur giremez. Ancak yapısal
bütünlük gösteren unsurların arasına girme
özelliğine sahip “yemin” ifadeleri bundan istisna
tutulmuştur. Çünkü  قدile fiil arasına yemin
ifadesinin girdiği kullanımlar mevcuttur: ِقَ ْد َوهللا
ُّ ِ َوقَ ْد لَ َع ْم ِري بgibi.
َ أَحْ َس ْنتve ت َسا ِهرً ا
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İbn Manzûr’un Ya¡kûb b. Sikkît’ten
ْ َ( قsadece) anlamı ifade
nakline göre  قَ ْد, bazen ط
eder: ك ِع ْن ِدي إِالَّ هَ َذا فَقَ ْد
َ َ“ َما لSana ait bende olan
ْ َفَق
sadece budur.” Bu cümlede  فَقَ ْدkelimesi ط
anlamındadır ve bedeldir.
Gramercilere göre mazi fiilli bir cümlenin
hâl cümlesi olabilmesi için fiilin başında mutlaka
 قدbulunmalıdır. Bu takdirde  قدkendisinden
önceki “vâv” ile beraber hal cümlesini sahibü’lhale bağlayan bağlaç olur. Eğer açıkça
kullanılmamışsa gizli olarak var olduğu kabul
edilir. Meselâ ﴾ ﴿ َك ْيفَ تَ ْكفرونَ بِاهللِ َوك ْنت ْم أَ ْم َواتًاayetinde
 َوقَ ْد ك ْنت ْم أَ ْم َواتًاşeklinde takdir yapılmıştır.
*
Bu tasnif, anlam ayırımı üzerine kuruludur.
Altı farklı anlam tespit edilmiştir. İkisinde
müzari fiilden önce gelmektedir. Birinde beklenti
diğerinde taklil ifade etmektedir. Aslında iki
anlam arasında esaslı bir fark yoktur. Anlam
müşterekliği “olasılık” ve “ihtimâl”dir. İkisinde
de mazi fiilden önce kullanılmaktadır. Bunların
anlam müşterekliği “kesinlik”tir. Zaten ez-Zebîdî
şöyle demektedir: “Endulus”te hocalarımızın
ağzından öğrendiğimiz şudur: Bu kelime mazinin
başında tahkik, müzarinin başında tevakku ifade
eder. Dilcilerin çoğunluğuna göre de böyledir.”
“ قدkad”in bir olumsuzluk harfi olarak
kullanımına dair başka örnekler gösterilmemektedir. Bu kullanım, dilcilerce derlenmiş
mahalli bir lehçe özelliği olmalıdır.
*
3. “Kad” kelimesinin isim veya özel isim
olarak kullanımı
Gramer ve filolojiye dair kaynaklarda
dilcilerin pek çok nazarî hatta hayalî meseleyi
dahi değerlendirip hükme bağlama çabalarına sık
sık tesadüf edilir. Haddizatında bu onların
uyguladıkları metodoloji ile ilgili bir husustur.
Bunun neredeyse bütün İslâmî ilimlerde
müşterek hususiyetler gösterdiği müşahede
olunmaktadır. Herhangi bir konunun bütün
detaylarıyla ele alınıp değerlendirilmesi esastır.
Bunun “kad” ile ilgili ciheti, “kad” kelimesinin
özel isim olarak bir kişiye ad olması ihtimalidir.
Haddizatında bu noktada kelimenin isim veya
özel isim olarak kullanımı arasında fark yoktur.
Herhangi bir kelimenin “iki tırnak” arasında
tasavvuru ile onun isim haline geleceği açıktır.
 قَ ْدkelimesi özel isim yapılırsa kullanımı, هَ َذا
 قَدve  َرأَيْت قَدًاve  َم َررْ ت ِبقَدşeklinde olur. Bunun
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benzer kullanımı, isim ya da özel isim olarak
kullanılması hâlinde  يَدve  دَمgibi son harfi
düşmüş kelimelerdir. Bunların kullanımı  هَ ِذ ِه يَدve
 َرأَيْت يَدًاve  َم َررْ ت بِيَدşeklinde olur. Aynı durum َم ْن
ve  ع َْنgibi iki harfli kelimelerde caridir. Bunların
kullanımı da  هَ َذا َمنve  هَ َذا َعنşeklinde olur. Bu tip
kelimelerin isim hâlinde bu şekilde kullanılacağına dair tespit İbn Berrî’nin görüşüdür.
Diğer bir görüşe göre  قدkelimesi isim
yapılırsa dâl harfinin şeddelenmesi gerekir.
Kullanımı meselâ ً َكتَبْت قَ ًّدا َح َسنَةşeklinde olmalıdır.
Bu görüş ise  َك ْيve  ه َوve ْ لَوve  فِيgibi iki harften
oluşan kelimelerin isim yapılması kuralına kıyâs
edilmiştir. Buna göre isim olması hâlinde son
harf sakin olduğu için ismin tek harf üzere
kurulu olmaması için ikinci harf şeddelenir.
Çünkü bu tip kelimelerden düşmüş harf
kanıtlanamamaktadır. Arapçada bir isim en az üç
harften oluşur. Bunlarda kullanım,  هَ َذا َكي, َرأَيْت
 ه ًّواve  َم َررْ ت بِلَوşeklinde olur. Bu görüşün kaynağı
el-Cevherî olmalıdır. Pek çok Basra’lı dilci, elAhfeş, ifadesinden dolaylı olarak anlaşıldığı
kadarıyla İbn Manzûr ve el-Fîrûzâbâdî aynı
görüştedir. Birinci görüşün sahibi İbn Berrî ise
şeddelemenin sadece sonu illetli kelimeler için
cari olduğunu ifade etmiştir.
*
Bu tür yorum ve açıklamalar haddizatında
çok farazî görünmektedir. Bu satırların yazarı قد
kelimesiyle isimlendirilmiş bir kişi olduğuna dair
bir bilgiye sahip değildir. Ne var ki filoloji
kaynaklarında çeşitli şekilleriyle yer alan bu tür
farazî ve varsayıma dayalı teorik meseleler
aslında bütün İslam bilimlerinde uygulanan
yöntemin bir parçasıdır. Bu yöntem herhangi bir
konu hakkında birbirinden farklı hatta taban
tabana zıt görüşlerin ortaya çıkmasına ve
delillendirilmesine imkan sağlamıştır. Diğer
yandan farazî gibi görünen bu izahların çoğu
zaman pratik cihetleri de bulunmaktadır.
Konumuz sadedinde yani  قدkelimesinin özel
isim olarak kullanılmasına benzer bir durum
olarak Ferit Aydın’ın “Tercüme Sanatının
Gerçekleri” adlı eserinde kaydettiği bir mülahazasına dikkat çekilebilir. Aydın bilhassa yetiştiği
yörede Nektel isminin yaygınlığının temelde
Yusuf suresinde geçen ْ نَ ْكتَلkelimesinden
kaynaklandığına işaret etmiştir. Bu kelime ise
üçüncü çokluk kipinde müzari fiildir. Bunun da
yeni doğan çocuğa isim koymak amacıyla
Kur’an açma geleneğinden neşet etmiş olduğunu
belirtmiştir. Arap kültüründe ise müzari fiil

kalıbında kullanılan özel isimlerin sayısı çoktur.
Bunlardan bir tanesi, Muâviye’nin oğlunun ismi
olan  يزيدkelimesidir. Ayrıca ülkemizde kız
çocuklarına isim olarak gittikçe yaygınlaşan
“aleyna” kelimesi de bu gelenek menşeinde
zuhur etmiş olmalıdır. “Aleyna” kelimesi aslında
cer harfi olan  َعلَىile ona bitişmiş üçüncü çokluk
zamiri  نَاnın bitişmesinden oluşan bir carmecrurdan ibarettir.
*
Bu satırların yazarı dahi talebeliği döneminde benzer bir durumun menşeine tanık olmuş
idi. Üniversite üçüncü sınıf sıralarında bir ara
kütüphane dahilinde çalıştığı esnada elinde kalın
bir Arapça-Türkçe sözlükle genç bir hanımefendi, Arapça bir kelimenin anlamı hakkında
yardım talebinde bulunmuştu. Bu hanımefendiyi
kütüphaneciler ona yönlendirmişlerdi. Hanımefendi, halasının yeni doğan kızına isim olmak
üzere “ledanya” kelimesini düşündüklerini ancak
Arapça olan bu kelimenin anlamını öğrenmek
istediklerini ifade etti. Bir taraftan isim olarak
düşündükleri kelimenin anlamı hakkında
araştırma yapan birilerinin hâlâ var olmasına
içinden sevinirken, bir yandan da o zamanki
bilgilerine göre bu kelimenin Arapça bir isim
gibi görünmediğini ihtimalli olarak beyan etti.
Eline tutuşturulan sözlükte ise bu kelimeyi nasıl
bulabileceğine dair bir fikir yürütemedi. Bu
arada hanımefendi kelimenin Yasin suresinde
geçtiğini, oradan hareketle bu kelimeyi isim
olarak düşündüklerini söyledi. Bunun üzerine
bunun olsa olsa “ledeynâ” kelimesi olabileceğini
fark etti. Hanımefendiye de Yasin suresinde
“ledanya” şeklinde bir kelimenin bulunmadığını,
ancak “ledeynâ” şeklinde bir kelimenin geçtiğini
söyleyerek bunun da “bizim yanımızda/katımızda/nezdimizde” anlamında “ledâ” zarfı ile
“nâ” zamirinin bitişmesinden ibaret olduğunu
ifade etti.
Demek oluyor ki klasik kaynaklarda muhtelif konular sadedinde çoğu zaman ilk etapta
ayrıntı ve gereksiz olarak görünen açıklama ve
izahları yadırgamaktan kaçınmak gerekmektedir.
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İran edebiyatından bir öykü:
İLK BAHTIM ALTIN TAHTIM
Ferhunde AGÂYÎ
Çeviren: Şerife (İLHAN) YERDEMİR
Etrafı yeşilliklerle çevrili bir psikiyatri
kliniğinin bahçesinde, orta yaşlı bir kadın, intihar
etmek düşüncesiyle kendini ağacın gövdesine
bağlamıştı. İpin bir ucunu söğüt ağacına ve bir
ucunu da kendi boynuna düğümlemiş, ağacın
etrafında dolanıyordu. Doktor, pencerenin
arkasından ona bakıyordu. Döndü ve masasına
oturdu. Fettane Müşfiki Tehrani’nin dosyasının
son birkaç sayfasını okudu ve “Golistanpur
Hanım, tekrar kendini ağaca bağlamış.” dedi.
Kadın; “Her zaman ki yaptığı iş.” dedi. Doktor;
“O deli, peki sen nesin? Sen neden burada
kaldın?” dedi. Kadın orta yaşlardaydı, kısa
boylu, şişman ve yuvarlak yüzlü,beyaz tenliydi.
“Siz, daha iyi biliyorsunuz ki, gidecek bir yerim
yok.” dedi. Genç bir kadın pencerenin
arkasından başını uzatarak güldü. Doktor; “Bu
kadını görüyor musun, ne kadar mutlu ve sağlıklı
görünüyor. Fakat bir anda da hemen bahçenin
ortasında soyunup akşama, hatta geceye kadar
veya nefesten kesilinceye kadar koşmaya ve
küfür etmeye başlar. Fakat sen sağlıklısın.
“Yazık!” dedi.Doktorun; “Yazık ki burada
kalıyorsun.Git, evlen.” demesinden önce
Levasani Bey’in yanına gitmişti. Levasani Bey
kolay evlenen bir adam olarak tanınmıştı.
Celal;defalarca; “Levasani Bey’in mağazasına
gitme konusunda haklı değilsin.”
demişti.
Hemen görücülük yapmaya başlar. Mağazasının
arkasında çeşitli malların depo edildiği,
terkedilmiş küçük bir ev vardı. Birkaç hafta, ta ki
Levasani Bey’in eşinin habersiz uğrayıp,
Fettane’nin eşyalarını bulana ve sonra da
deponun içinden ve eşyalarla dolu çuvalların,
kartonların, sirke ve koruk suyu dolu şişelerin
arasından Fettane’yi dışarı çıkardığı güne kadar,
orada kalmıştı. Levasani Bey oradan kaçtıktan
sonra, kadınlar da konuşmaya oturmuşlardı.
Levasani Bey’in karısı; “Bu adam kötüdür.
Şimdiye kadar birkaç tane kadın almış ve hepsini
de mutsuz etmiştir. Sen gençsin, onunla yaşama.
Kendi hayatının peşinden git. Ben ise onun ilk
karısıydım, kaderim buymuş. Sen kendini
düşün.” diyordu. Kadın, erkek kardeşinin evine
gitmişti ve oradan da tekrar psikiyatri kliniğine
dönmüştü.
Doktor; “Taburcu olur musun, yazayım
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mı?” dedi. Kadın; “Benim hiç kimsem yok.”
dedi. Doktor; “Dosyanda üç tane çocuğun
olduğu, ikisinin ilk kocandan, birinin de ikinci
kocandan olduğu yazıyor. Onların yanına git,
burada kalmandan daha iyidir. Bir kişinin
eksilmesi burası için de daha iyi olur.” dedi.
Kadın, doktorun da oranın hazır ekmek
yiyicilerinin azaltılması için çalıştığını düşündü.
“Doktor Bey, ben kocamdan ne hayır gördüm ki
çocuklarımdan göreyim.” dedi.
Doktor reçeteyi yazarken, “Her nereye
giderseniz gidin, burasından daha iyidir.” dedi.
Kadın reçeteyi aldı ve kalktı. Doktor dosyayı
kapattı ve diğer masadaki dosya yığınlarının
üzerine attı. Sonra yüksek bir sesle “Sonraki.”
diye bağırdı. Kadın dışarı çıktı ve sonraki hasta
geldi. Utangaçlığından yüzünü başörtüsüyle
kapatan, çirkin yüzlü bir genç kızdı. Hemşireler
bahçede, Golistanpur hanımın boyun ipini
ağaçtan çözüyorlardı. Kadın ise, ilacını almak
için eczanenin kenarında bekliyordu.
Oda arkadaşı Puran, yanına geldi ve “Sana,
ne dedi?” dedi. “Sen sağlıklısın, herkesten daha
iyisin. Buradan git.” dedi. Kadın başını salladı.
Puran; “Her zaman aynı şeyi söylüyor. Bana da,
git, evlen diyordu. Fakat koca nerde? Kadın
cevap vermedi. Puran; “Senin de kocan az
değildi, hani. Celal Bey, Berzuhan, o marangoz,
teyzenin oğlu. Allah göstermesin, yeniden
gitmeyi düşünüyor musun? Doğruyu söyle.”
dedi. Kadın tekrar cevap vermedi. Hemşireler
Golistanpur Hanım’ın kollarından tutmuşlar, onu
odasına götürüyorlardı.
Kadınlar, hep beraber gösteri salonuna
gidiyorlardı. Akşam yemeğinden sonra, acemi
bir grup gencin,musiki icra etmek için gelmeleri
bekleniyordu. Ayda bir gelirler ve ücretsiz
program düzenlerlerdi. Ayaktaki hastalar yardım
için gelmişlerdi. Fettane, ilaç torbasını pencerenin kenarına bırakmış ve sandalyeleri aynı
hizada dizerken, birkaç defa Puran’a tekrarladı:
“Her ne yaptıysa, beni düşünmeden yaptı.
İnatçılık etti. Birkaç tane iyi görücüm vardı.
Hepsi birbirinden iyiydi. Teyzemin oğlu, çok
yakışıklı ve cüsseliydi. Şimdi de öyle. Beni çok
istiyordu. Bir gün teyzemin kızıyla parka
gitmiştik. Üzerinde askeri üniforma olan birini
gördük. Ertesi gün istemeye geldi. Peşimizden
gelmiş ve evi öğrenmişti. Teyzemin kızı anneme;
“Eğer Fettane’yi erkek kardeşime vermiyorsanız,
hiç olmazsa bu askere verin. Hem yakışıklı, hem
de maaşı var.” dedi. Annem inatçılık yaptı.
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Annem, her kim geldiyse, süt hakkı olarak yirmi
bin tuman istedi. Fakat, kendi bulduğu,
Celal’den hiçbir şey istemedi, ağzını kapattı. Kız
kardeşimin kocası, onu soruşturmaya mahalleye
gitti. Komşuları, iyi insan olduklarını söylediler.
Sonraları, Celal’in kendisinin ve erkek kardeşlerinin, hepsinin esrarkeş olduklarını anladım.
Boşanmadan bir gün önce komşularının yanına
gittim ve “Beni iki tane çocukla ateşe attınız,
buna hakkınız var mı?” dedim. Celal’in mahalle
soruşturmasından bir gün önce, bıçakla kapılarına dayanıp, eğer çok konuşurlarsa, onları
öldüreceğini söylediğine, yemin ettiler. Kız
kardeşimin kocası, beni ateşe attı.
Puran; “Hiç olmazsa, bu çocukları seviyorsun. Artık büyüdüler, kendi ayakları üzerinde
durabilirler. Fettane; “Biliyor musun, kaç yıldır
onları görmüyorum. Sadece mektup, bazen de
telefon.” dedi. Puran; “Herkes köyden geliyor
Tahran’a, adam oluyor ve iş, güç buluyorlar.
Senin çocukların Tahran’dan kasabaya gittiler.”
dedi.
Fettane; “Esas Tahranlılar ya kebapçı ya
ciğerci ya da sokak köşesinin esrarkeşi olurlar.
Adam gibi adam, doğru dürüst olmazlar, biri de
Celal’in kendisi. Bunlar ki, kasabadan gelirler ve
sonları çok iyi olur. Her işi yaparlar, zahmet
çekerler. Tıpkı Levasani Bey gibi. Kendisi, üç
karısı olduğunu söylüyordu. İnsanın, gözünü
açması lazım. Bu Levasani Bey’in küçük bir
mağazası vardı. Fakat mağazasının üç katı kadar,
eve eşya deposu yaptı. İlk karısının bizi depoda
yakaladığı o gün, Levasani Bey tabanlara kuvvet
kaçtı ve ortadan kayboldu. Daha iyi oldu. Gözüm
açıldı. Her ne kadar düşündüysem de hayır,
bunun bana fayda getirmeyeceğini gördüm.
İnsanların içine onu çıkarıp, ona kocam
diyemem. İlk görücüm daha iyiydi. Bankada
çalışıyordu. Çocukları yurt dışındaydı ve karısı
da ölmüştü. İyiydi, kısa boyluydu, ben onun
göğsüne kadar geliyordum. Koyu mavi takım
elbise, güzel ve şık bir ayakkabı giyerdi. Beni
gördüğünde; “Seni beğendim, fakat evim yok.”
dedi. “Peki, bir oda kirala, fakat büyük bir
deposu veya mutfağı olsun ki eşya koyarız.”
dedim. “Tamam.” dedi. O günden sonra ondan
bir haber çıkmadı. Çok iyiydi. Maaşı da vardı.
Eğer olsaydı, yüzyıl geçse de Levasani Bey’in
karısı olmazdım. Kötü ahlaklıydı. Fakat her ne
kadar ölçüp, tarttıysam da, kiracılığın çok zor
olduğunu gördüm. Kiracılığın sonu yok.
Levasani Bey’in ahlakı olmasa da, en azından

dört duvarı olduğu için, onun karısı oldum. Eğer
karısı beni yakalamasaydı, belki de şimdiye
kadar onunla olacaktım. Ertesi gün oğlu geldi,
annesinin pasaportunu götürdü. Levasani Bey;
“Fettane, sokağın başındaki parka git, ben öğlen
yanına gelene kadar da orada kal. Ben, seni
alacağım” dedi. Orada çok düşündüm. Daha
sonra da erkek kardeşimin evine gittim. Erkek
kardeşlerim yavaş yavaş
koca bulduğumu
anlamışlardı. Küçük erkek kardeşim, ayaklarıyla
karnımı tekmeledi. Sanki çiçek tekmeliyor.
Sonunda da beni evden dışarı attı. İlaç torbam da
oracığa düştü. Geri döndüm ve kapıyı çaldım.
Kızı kapıyı açtı.“İlaç torbam düşmüş, gece
uyuyamam. Eğer ilacımı içmezsem,
kötü
olurum.” dedim. Gitti ve torbayı getirdi. Beni
dövdüğü zaman karısı da durmuş, seyrediyordu.
“Yapma, vurma!” demiyordu. En azından elini
tutabilirdi. Durmuş, gülüyordu. Ama ondan
nefret edemiyorum, her ne olursa olsun, erkek
kardeşim. Karısı öğretmişti ona, biliyorum, o
anda anladım. O gece sokağın kenarında
oturdum. Çok da kötü değildim, fakat oracığa
uzandım. İnsanlar toplandılar, kimim kimsem
var mı diye sordular. “Hayır.” dedim. Sonra
buranın adresini verdim. Beni buraya getirdiler.
Kendimi şuursuzluğa vurdum. Burası da bana
bugüne kadar baktı.” dedi.
Henüz güneş batmamıştı, fakat akşam
yemeğini yiyen hastalar, tek tek geliyor ve
yerlerini alıyorlardı. Hepsi, daha ön sıralarda
olmak istiyorlardı. İlk sırayı yöneticiler ve
doktorlar için boş bırakmışlardı. Fettane ve
Puran, akşam yemeği için gitmişlerdi. Yaşlı bir
kadın, koridorun kenarına oturmuştu. Fettane’ye;
“İki gündür su içmiyorum. Bana bir bardak su
getirecek kimse yok.” dedi. Fettane mutfağa gitti
ve yaşlı kadına bir bardak su getirdi. Yaşlı kadın,
bardağı aldı ve kendi yanına yere bıraktı.
Puran; “Onun da benim gibi kimsesi yok.
El eman kimsesizlikten. Neyse, en azından senin
çocuğun var.” dedi. Fettane; “Büyük kızım telefonla her aradığında, “Anneciğim kız kardeşimi
ne zaman görebileceğim?” diye sorar. Kız kardeşi var, fakat birbirlerini henüz görmediler. Sadece birbirlerini onlara gönderdiğim fotoğraflardan
tanıyorlar. Güldane’yi görmelisin, kız kardeşinden daha da güzelleşti. Babası da yakışıklıydı.
Celal’den ayrıldığımda annemin yanına gitmedim. Onu sevmiyordum. Şiraz’a, teyzemin yanına gittim, orada işçi birinin karısı oldum. Çok
fakir ve yoksuldu, fakat çok saftı. Ömrümün en
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güzel yılları orada geçti. Güldane orada dünyaya
geldi. Durumumuz iyileştiğinde, annesi eziyet
etmeye başladı. “Oğlum neden dul bir kadın
aldı?” diyordu. “Sen delisin. Eğer sağlıklı
olsaydın, çocuklarını bırakmazdın ve kendinden
daha genç bir adamın karısı olmazdın.” diyordu.
O kadar uğraştı ki sonunda boşandım. Tahran’a
geldim. Güldane’nin babası da evlendi. Karısı da
ard arda doğurdu. Bütün çocuklarını benim
Güldane büyüttü. Telefonda , “Anneciğim, hem
ders çalışıyorum, hem de çocuk bakıyorum.”
diyordu. İçim yanıyordu. Güldane’yi en son
gördüğümde, üvey annesiyle Tahran’a gelmişti.
Erkek kardeşimin evine davet ettim. Güldane’ye
dört bin tuman verdim. “Kendine bir şey al.”
dedim. “Anneciğim, sende kalsın, daha iyi.”
dedi. Ben de halının altına bıraktım. Üvey annesi
geldiği zaman, şöyle bir gezindi ve gitti. Ertesi
gün para yoktu. Her ne kadar aradıysam da
bulamadım. Erkek kardeşimin karısına; “Odayı
süpürdün mü?” diye sordum. “Hayır.” dedi. Ben
de paranın kaybolduğunu söylemedim, çünkü
kötü olurdu. Fakat bunun, Güldane’nin üvey
annesinin işi olduğunu biliyordum. Erkek
kardeşimin karısı, bu birkaç yıl onun imtihanını
geçmişti. Eğer Şiraz’a gidersem, ona ;“Sen
hırsızsın, hırsızlık yaptın.” diyeceğim. Zavallı
kızım, onun elinden ne çeker. Kızımın üvey
kardeşleri, çok ahlaksızdılar. Sabahları, odanın
herhangi bir tarafına otururlar, ekmek ve yağı
diğer tarafa fırlatırlardı. Güldane; “Anneciğim,
bana Tahran’da göz kulak ol. Şiraz’a gitmeyeceğim. Büyükannem beni dövüyor. Üvey annem
beni dövüyor. Çocukları bana eziyet ediyorlar.”
diyordu. Yazık oldu ki babası öldü. İyi adamdı.
Güldane’yi koruyordu. Onun tarafını tutuyordu.
O yaşadığı sürece, ben Güldane’nin sıkıntısını
çekmiyordum. İçim rahattı. Yani bir gün tekrar,
hep beraber olabilirdik. Ben ve çocuklarım.
Puran üzüntüyle; “O bahsettiğin yaşlı adam
kimdi? Kimi kimsesi, işi yok muydu?” diye
sordu. Fettane; “Tabi ki, var. Kendisi marangoz
ustası. Şiraz’dan geldiğimde, karısı oldum. O da
üç kağıtçı çıktı. Bana söz verdi. “Evi senin
üzerine yapacağım. Bütün malım, senin diyordu.
Maaşı yoktu. Üç kağıtçı idi. Öldüğünde, kızı ve
oğlu geldi. Kırkı dolmadan, beni kovdular. Her
neyi varsa, götürdüler. Kendi evimin eşyasını
bile götürdüler. Usta; daima bana; “Hanım!
Hanım! Zahmet olmazsa, şu işi yap. Hanım!
Zahmet olmazsa, elime bir kase su getir.” derdi.
Fakat, Levasani Bey daima sinirliydi. Hep
bağırırdı. Her ilaç içtiğimde bana; “Deli!”
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diyordu. İsmimi ‘deli’ koymuştu. Kendisi hepsinden kötüydü. “İlaç şişemi kim aldı?” diyordu.
“Ben aldım, içine haplarımı boşalttım.” Diyordum. “Yüz tuman ediyordu.” diyordu. “Boş bir
şişe, yüz tuman ediyor. Levasani Bey, bir işe
yaramıyor.” derdim. Dilenci sıfatlıydı. Karısı,
pijama ve çantamı bulduğu o gün ona; “Yine
kadın mı getirdin ?” dedi. “Hayır.” dedi. “O
zaman bu kimin?” dedi. “Kimin olduğunu
bilmiyorum. Belki senin olabilir” dedi. Karısı,
beni bulabilmek için o kadar gezdi ki, sonunda
kendim de vazgeçtim. Bir işe yaramıyor. Bir
adam, kadın hakkını korumalı. En iyisi idare
edici olmalı.
Kadınlar, akşam yemeklerini yediler ve
Puran yemek tabaklarını mutfağa götürüp geldi.
Fettane saçlarını taradı ve güzel başörtüsünü
başına taktı. Kendisine aynada bakıyor ve şarkı
söylüyordu. Puran yatağın üzerine oturmuş,
beraber salona gitmeyi bekliyordu. Fettane’nin
hala genç ve güzel olan yüzüne bakarken,
“Gideceğini zannettiğim için çok korktum ve
hala da bir gün çekip gideceğinden çok korkuyorum.” dedi. Fettane; “Her nereye gidersem
tekrar geri dönerim,merak etme! Bende şans yok
ki.” dedi. Puran; “Eğer bir gün aşık olursan veya
gidip de dönmezsen ne olacak? Ben yalnız
kalacağım.” dedi. Fettane; “Korkma, ben daima
buradayım. Hiç bir şeyden hayır görmedim. İlk
bahtım, altın tahtım.” dedi. Puran; “Yani, sen
hala Celal’i mi düşünüyorsun? Onu seviyor
musun?” dedi. Fettane; “Hayır, fakat onun için
içim sızlıyor. Bir gün Usta; “Fettane Hanım bir
şey söylemek istiyorum, rahatsız olmayın.” dedi.
“Söyle!” dedim. “Celal hakkında.” dedi. “Canı
cehenneme! Ölüm haberi gelsin, inşallah!”
dedim. “Böyle konuşma, çocuklarının babası.”
dedi. “Ne bana kocalık, ne de çocuklarıma
babalık yaptı.” dedim. Usta; “Hanım, her ne
olduysa, artık geçti. Durumu iyi değil. Hastanede
yatıyormuş, seni görmek istiyormuş.” dedi. O
gün onu görmeye gittim. İçim yandı. Zorunlu
olarak hastanede üç gün daha kaldı, fakat kalbi
ve bağırsakları ezilmişti. Çocukları görmek için
son kez gittiğimde, kendisi; “Kendimi öldürmek
istiyorum.” dedi. İnanasım gelmiyordu. Yine
palavra atıyor zannettim. Ona; “Bu işi yapma.
Sen ki, çok zorluk çektin. Çocukları büyüttün.
Evlenmedin, çocuklarının başında durdun, fakat
ben hata yaptım. Evlendim. Şimdi kızım Şiraz’da
üvey annesinin baskısı altında. Bense burada
yaşlı, hasta bir adamın esiriyim. Aklımda bin bir
türlü şey var. “Artık takatim kalmadı, yoruldum.
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Uyuşturucu bağımlılığı onu perişan etti.”dedi.
“Sabırlı ol! Her şey yoluna girecek. Oğlum iki
yıla kadar diploma alacak ve kızım da okulunu
bitirip ya öğretmen ya hemşire olup, maaş
alacak.” dedim. Fakat Celal sabır göstermedi ve
intihar etti. “Çocuklar ne olacak?” demedi. Onlar
da derslerini bıraktılar. Kızım gitti, Benderabbas’da şoför karısı oldu. Oğlum da okulunu
bıraktı ve askere gitti. Sonra da kız kardeşinin
peşine Benderabbas’a gitti. Orada iş buldu ve
oraya yerleşti.
Puran dikkatle dinliyordu. Sanki bu sözleri
ilk kez duyuyor gibiydi. “Neyse, en azından
senin çocuğun var, ailen var. Kocan da vardı,
Celal Bey, Berzuhan, o marangoz, teyzenin oğlu.
Tekrar gitmek istemenden korkuyorum.” dedi.
Fettane; “Annem, her ne yaptıysa beni düşünmeden yaptı. İnatçılık yaptı. Birkaç tane iyi görücüm vardı. Hepsi birbirinden iyiydi. Teyzemin
oğlu vardı, beni çok istiyordu….” dedi.
Hastanenin koridorunda yaşlı kadından
başka kimse yoktu. Oracıkta, duvarın kenarında
oturmuştu. Herkes, gösteri salonuna gitmişti.
Yaşlı kadın, kadınları görünce; “Bu su bardağı
üç gün boyunca burada kalmış, alacak kimse yok
mu?” dedi. Kadınlar güldüler, Fettane su
bardağını aldı ve mutfağa götürdü.
Şimdi her iki kadın, Şad ve Şengül son
sıraya oturmuş, alkış tutuyorlardı. Gülme ve
alkış sesleri yükseliyor ve salonu kaplıyordu.
Durumu kötü olan hastaları sıranın sonuna
getirmişler ve en arka koltuklara oturtmuşlardı.
Hemşireler, ayakta dikilmiş, alkış tutuyorlardı.
Sahnede acemi gençler, gitar ve org çalıyor ve
şarkı söylüyorlardı. Hastalar bir baştan bir başa
oturmuşlar, yanaklarında güller açıyordu. Genç
oğlan, yüksek bir sesle, elinde gitar şarkı
söylüyor ve hastalar da tekrar ediyorlardı:
“Burayı kırsam! Yarim şikayet ediyor. Ah
canım! Ah canım! Orayı kırsam! Yarim şikayet
ediyor. Ah canım! Ah canım! Bu adamın tuhaf
bir sabrı var. Ah canım! Ah canım!
Bahçede, Golistanpur Hanım, telefon
elinde kendi etrafında dönüp duruyordu. İp
bulamamıştı. Siyah telefonun uzatma kablosunu
getirmiş, ağaca düğümlemişti. Kablonun bir
ucunu da kendi boynuna bağlamıştı. Büyük ve
anlamsız bir gürültü ve kargaşa sesleri bahçede
yankılanıyordu ve intihar etmek için ağacın
etrafında gezinen Golistanpur Hanım, dudak
altından “Ah canım! Ah canım!” diye
mırıldanıyordu.

İllüstrasyonlar: Üzeyir Lokman Çaycı
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Tacik Masalı:
KONUŞAN KABAK
Çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar
Bir zamanlar ak saçlı bir adam, bu adamın
akıllı mı akıllı, yürekli mi yürekli bir oğlu
vardı. Bu çocuğun adı Bahtiyar’dı.
Bahtiyar her gün dere tepe dolaşır, avlanır
sonra da evine gelirdi.
Bir gün yine dolaşmaya çıkmıştı ki
karşısına bir çakal çıkıverdi. Çakal
gözlerini bir o yana bir bu yana devirerek
kulaklarını dikti, kuyruğunu salladı. Sonra
Bahtiyar’a yaklaşarak:
-Hey çocuk! Yiyeceğim seni! dedi.
-Yeme beni. Ben cılız bir çocuğum.
Karnını doyuracak çok etim yok. Şimdi
sana keklik, kuş avlar getiririm. Birlikte
oturur yeriz, dedi Bahtiyar.
Çakal razı oldu. Bahtiyar vedalaşıp
yoluna devam etti. Derken karşısında aç
bir kurt belirdi. Kurt gözlerini bir yukarı
bir aşağı çevirdikten sonra keskin dişlerini
gösterdi. Bahtiyar’a yaklaşıp:
-Hey, çocuk! Hazır ol, şimdi
yiyeceğim seni! dedi.
- Dostum, yeme beni. Beni yemekle
hiçbir şey kazanmazsın. Dişinin kovuğuna
bile gitmem. Çünkü bir deri bir kemiğim.
Şimdi keklik, kuzu, keçi avlar getiririm
sana. Oturup keyifle yeriz, dedi Bahtiyar.
Kurt razı oldu. Bahtiyar da tekrar
yürümeye başladı. Bu kez de pençelerini
açmış, dişlerini gıcırdatan, kükreyen,
heybetli bir arslan çıktı karşısına.
-Hey , çocuk! Yiyeceğim seni!
-Ey hayvanların kralı! Beni yeyip de
ne yapacaksın? Ben ufacık bir çocuğum.
Bırak beni, Şimdi keklik, kuş, koyun, keçi
avlayıp getireyim sana. Ağız tadıyla yersin
bari, dedi Bahtiyar.
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Arslan da Bahtiyar’ı serbest bıraktı.
Bahtiyar avlayacaklarını avladı.
Dönerken bir bağa rastladı. Olgunlaşmış,
sapsarı, kocaman kabaklar gördü bağda.
Sevinç içinde hemen kabaklardan birini
koparıp içini oydu. Sonra da içine girip
çıktı
bahçeden.
Yürürken
yeleleri
kabarmış, öfkeli arslanla karşı karşıya
geldi.
Arslan: - Kabak! Kabak!
- Buyrun.
- Bir çocuk gördün mü, kabak?
-Kabak sana kurban! Çocuğu nerden
görsün kabak? dedi Bahtiyar ve sallana
sallana yürümeye başladı.
Yolda aç kurda rastladı. Dişlerini
gıcırdatan kurt kabağı görünce sordu:
- Kabak! Kabak!
- Buyrun.
- Bir çocuk gördün mü, kabak?
- Kabak sana kurban! Çocuğu nerden
görsün kabak? dedi Bahtiyar ve tekrar
yürümeye başladı.
Evine yaklaşmıştı ki bu kez çakalı
gördü. Çakal kuyruğunu sallıyor, kuş ve
keklik umuduyla ağzından sular akıyordu.
Kabağı görünce seslendi:
- Kabak! Kabak!
- Buyrun.
- Bir çocuk gördün mü kabak?
- Kabak sana kurban. Çocuğu nerden
görsün kabak? dedi Bahtiyar ve evine
girdi. Kabağı yarıp içinden çıktı ve
mutluluk içinde yaşamına devam etti.
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ÇAĞDAŞ İRAN ŞİİRİNDE YENİLEŞME
TARZLARI ÜZERİNE
Prof. Dr. Kâvûs HASENLÎ
Çeviren: Kadir TURGUT
“Tekrar ediyorum; edebiyatımız her yönüyle değişmeli. Yeni temalar yeterli
değildir; mazmunları genişletip yeni bir
tarzda ifade etmek de yetmez. Kafiyeleri
ileri geri almakla, mısraları uzatıp kısaltmakla ve başka yollarla yeni formlar kurmamız da yetmez. Aslolan yazma tarzının
değişmesidir. Bilinçli insanların dünyasındaki o tasvir ve tahkiye modelini şiire sokmalıyız. Bu olmadıkça hiçbir değişim hedefine varmayacaktır. Önümüzde geniş bir
alan yok, laf pazarından yada üçüncü kattan
yardım alacak değiliz. Arkaik kelimeleri de
eğlenceyle, restorasyonla düzeltip, yumuşatıp kullanışlı yapamayız. Bu olmadıkça
hiçbir şey yapılmış olmaz.”1
Nîmâ Yûşîc2
Kendine özel şartları olan geçmişteki İran
toplumunun kendine mahsus estetik anlayışı vardı
ve kendine has edebiyat üretiyordu. Ancak o toplumun yapısı, kurgusu, tarzı bugün artık değişti
ve ardından yepyeni şartlar ortaya çıktı. Birçoğu
toplumun farklı alanlarında görülen bu yeni şartlar kendine mahsus kültürü, sanatı ve edebiyatı
da beraberinde getirdi. Şüphesiz bu yeni ürünler
geçmişin değer ve ölçüleriyle değerlendirilemez.
Eski Fars şiiri şairin kendinden öncekilerden öğrenilen ve tekrarlanıp duran tecrübeler
alanıdır. Bu tecrübeler de sonsuz, ezeli ve ebedi
anlam dünyası içerisinde sınırlıdır. Nîmâ’nın
ifadesiyle “Eski şiirimiz subjektiftir, yani içle ve
içe dönük hallerle ilgilenir. Görünüşteki eylem
ve tepki yazanın içinde gerçekleşir. Dışarıda olan
şeylere yönelmek istemez.”3



Bu makale, yazarın Gûnehâ-yi Nov-âverî Der Şi’r-i
Muasır-i Îran, (Tahran: Neşr-i Salis, 1386) adlı kitabının
girişinde yer almaktadır.

Şiraz Üniversitesi (İran) Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğretim Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri
ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı
1
Nîmâ Yûşîc, Der-bâre-i Şi’r ve Şâirî, haz. Sîrûs Tâhbâz,
1368, s.95.
2
Nîmâ Yûşîc (1896-1960), çağdaş İran şiirinin kurucusu
kabul edilen şair. Asıl adı Ali İsfendiyârî’dir.
3
Nîmâ Yûşîc, Der-bâre-i Şi’r ve Şâirî, s.88.

Eski şiir genel olarak resmi ve övgü diline,
ifadelerine meyyaldir. Bir çok kelime ve dil
yapısı ‘şairane olmamak’ kabahati yüzünden şaire
yaklaşamaz. Bu yüzden de doğal ifadeden ve normal dilden ayrılmıştır. Vezin ve kafiyenin sebep
olduğu darlığın da bu ayrılmada büyük payı
vardır. Bırakalım yığınla taklitçi şairi, görüyoruz
ki Fars şiirinin gurur veren zirvelerindekiler bile
ya kendi dönemlerini yeterince kavrayamamışlar
yada ogün düşündüklerinin günümüz toplumunun şartlarında geçerliliği yok.
Çağdaş Fars şiiri, yüz yıl önce bir çok
değişim geçirmiş ve yenileşme yolunda çeşitli
üslüpları tecrübe etmiştir. Bu yenilikler farklı
alanlarda (düşünce, tahayyül, dil, şiir formu vd.)
olmuştur.
Günümüzde şiirle ilgilenenlerden birçoğu
bu yenilikleşmelerden yeterince haberdar değildir. Bu satırların yazarı -ki gençliğinden beri durmadan çağdaş şiirle yaşamış, bütün akımlarını
bütün varlığıyla takip etmiş ve tekrar tekrar
okumuştur- bu çalışmada hiçbir iddiası olmadan
kendi bildiği ve öğrendiği ölçüde çağdaş İran
şiirindeki yeni üslüpları incelemeye çalışmıştır.
Çağdaş İran şiirindeki yenilikleri inceleyip
göstermek illa bütün bu yenilikleri onaylamak
anlamına gelmez. Bu tabu yıkışların, yenileştirmelerin her birinin ne ölçüde doğru ve uygun
olduğu ayrı bir bahis olup yenileştirme çabalarının eleştirisine ayrıca daha geniş yer verilmeli.
Ne kadar çok yeni unsur var ki estetiğin en basit
ilkeleriyle bile ters düşmekte, bunlarda hiç bir
sanat izine rastlanamamakta.
Auden4 doğru söylüyordu:
“(Yalancı) yenileşme her türlü tutuculuktan daha tahripkardır, çaresi de daha zor...”5
Bir edebi eserin unsurları birlikte değerlendirildiğinde gerçek değerini bulur. Bir şiirin farklı
unsurlarını (dil, metafor, mazmun, şekil, vd) ayrı
ayrı incelemenin o şiirin de, o unsurların da
gerçek değerini ortaya çıkaramayacağına inanıyorum. Bir şiiri layıkıyla tahlil edebilmek için
bütün bu unsurlar birlikte incelenip değerlendirilmelidir. Fakat bu yazdıklarımızın amacı farklı
unsurlardan oluşan bir edebi eserin tahlil ve
tenkidi değildir. Bilakis, çağdaş İran şiirinin
4

Wystan Hugh Auden (1907-1973), İngiliz kökenli
Amerikalı şair.
5
Alipûr, Mustafa, Sâhtâr-i Zebân-i Şi’r-i İmrûz, 1378,
s.103. Tovlîd-i Şi’r, (Henry Miller ve Diğerleri, Farsçaya
çev. Minuçihr Kâşif) kitabından naklen s.177.
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yenilik unsurlarını incelemek istiyoruz; bu incelemenin esası da Nîmâ’dan sonraki Fars şiiridir.
Nîmâ’dan sonra çağdaş şiirden bir kısmı romantik tasvirlere ve dramatizme dalmıştır. Bu şiirler,
kişisel acıları, karşı cinsle ilişkileri, yüzeysel
dövünme ve övünmeleri anlatıyor, vefasız felek,
taş kalpli sevgili bahsini tekrar ediyor. Bu tür
şiirlerde ne bir macera arayışı ve gelenekle
mücadele görülür, ne de derin sosyal acılardan,
geniş toplumsal yaralardan eser vardır. Bu tür
şiirler, çağdaş şiir içerisinde bir yekun tutuyor
olmalarına rağmen, apaçık zaafları yüzünden ne
mutlu ki çağdaş şiirin ana çizgisinde çok da etkili
değildir. Biz de bu çalışmada bu tarz şiirler
üzerinde çok durmadık.
Nîmâ’dan sonra çağdaş İran şiiri bir kaç
cereyana şahit olmuştur. Bunlar:
- Bazı şairler sosyal, siyasi temalara yöneldiler; şiirlerinin ana ekseni bu yöndeydi. Ahmedi Şâmlû, Mehdî Ehevân-i Sâlis, Siyâveş-i Kisrâyî
gibi şairler.
- Bazı çağdaş şairler daha çok dil ve
tekniğe ilgi gösterdiler, yeniliklerini bu alanda
yoğunlaştırdılar. Hûşeng-i Îrânî, Ahmed Rızâ
Ahmedî, Yedullah Ru’yâyî gibi şairler.
- Bazı şairler, isyankar ve devrimci şiirler
yazmaya yöneldiler; sözleri sanattan çok mücadele ifade ediyordu. Husrev-i Gulsorhî, Said-i
Sultanpûr gibileri.
- Bazı şairler duygusal ve romantik şiir
yazmakla meşgul ve bu sınırlarda kalmaya razı
oldular. Nâdir-i Nâdirpûr, Fereydûn-i Tevellelî
gibi şairler.
- Sohrâb-i Sipihrî gibi bazıları da doğa
üzerinde durup bir tür tasavvufa yöneldiler, kendilerine mahsus bakış açısını yansıttılar.
Bir eserin -şiirin- yeni ve çağdaş oluşu, zamanının ve yerinin anlaşılmasına, bu zamanla ve
bu mekanla, ‘bura’yla ve ‘şimdi’yle irtibatlı olmasına bağlıdır. Böylece, kinaye, örnekleme, duygu,
hayal bu anlayış ölçütünden geçirilir. Bir eserin
çağdaş oluşunda iyi işlenmiş olsa bile bir siyasi,
sosyal kavramın yada betimlemenin katılmasına
bakılmaz. Aksine bu unsur ve diğer unsurların
dil alanında yeni bir tarzda bulunuşu, ifade tarzında alışılmışın dışına çıkış, bir eserin ne oranda
yeni ve çağdaş olduğunu gösterir. Şairin, aşk
gibi, ölüm gibi her zaman geçerli duygulara dair
buluşu da zaman, yer ve değişen dil yatağında
şekillenmezse nasıl yeni ve çağdaş olarak adlandırılabilir ki?1

Güçlü ve gelişen her yazar ve şair, sürekli
yeni ve güzel şeyler yaratma peşindedir. Her ne
kadar yeni düşünceleri alışılmış, geleneksel dil
kalıplarıyla anlatmak ve anlamak mümkünse de
doğrusu yeni düşünceleri dilde hiç bir yenilik
olmadan gereği gibi ifade etmek zordur.
Dilde hep macerasız, olaysız, kargaşasız,
kalıpları kırmaksızın yalnızca meseleyi tekrar
edip durursak, başta dil olmak üzere, resmi
imkanlardan yararlanmışızdır. Bu kullanımda, dil
yalnızca amacı anlatmak için bir araç olmakta,
böylece kendimizi saklı imkanlardan ve dilin
sanatsal işlevlerinden mahrum etmekteyiz. Maalesef, eski ve yeni şiirin önemli bir kısmı bu mahrumiyete düşmüştür.
Edebiyatçılarımızın ve şairlerimizin çoğu,
yalnızca düşünce ve hayalle yenilik yapılabileceğini sanmışlar, bunların karşısında bazıları
da şiirin, boş ve haddinden fazla dil ve söz oyunlarıyla ortaya konacağını zannetmişlerdir.
“Yeni şiir aslında, yeni bir bakışın ürünüdür, her halde ve her şeye; hatta geçmişte az çok,
şu yada bu şekilde var olana. Yoksa sırf vezin,
kafiye, ahenk, yeni form, yeni kelimeler, yada en
nihayet yeni betimlemeler ve bunun gibi şeyler
değil. Yeni şiire yalnızca bir yada birkaç açıyla,
hatta hepsiyle fakat yeni bakış olmadan gerçek
anlama ve sözcüğün kapsamına bakanlar, bir
yere varamadıklarını gördüler. Yani yalnızca
görünüşte yenilik yaptılar. …”2
Modern oluşun farklı görünümleri vardır:
Bazı şairler biraz modern, bazıları şöyle böyle
modern, bazıları da çok modern. Bütün zamanlarda ve alanlarda alışılmışı bozan, yenilik yapan
herkes başkalarından daha çağdaştır. Çağdaş
şiirlerden bir kısmı, toplumun ‘ölçüsüz’ gelişiminden bağımsız değildir. Toplum yalnızca ekonomik olarak gelişir, kültürel gelişim olmazsa,
yada siyasi alanda gelişir ekonomik gelişme
olmazsa, ve eğer toplumda bazı unsurlar ilerlerken bazı unsurlar geri kalırsa o toplumda kriz
çıkar. Doğru yenileşme için bütün unsurları uyum
içinde şiir de değişmelidir, söz karikatürüne benzememesi için.
Yeniliğe, yenileşmeye düşkünlük çok
gerekli ve makbul olsa da, ham düşüncelerle ve
köksüz olursa nafile ve hatta tehlikeli olur. Bu,
günümüz İran şiirinde de açıkça görülmektedir;
2

1

Babaçâhî, Ali, Guzârehâ-yi Munferid, 1377, s. 230.
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öyle ki günümüz Fars şiirinin en ciddi savunucularından biri, kızgın bir edayla bu grup gençlerden şikayet ediyor:
“Yenilik, birkaç kişinin bilgisizliğini,
görgüsüzlüğünü, akılsızlığını örtmeye bahane
oldu. Edebiyatta gerçek yenilik için şu kapıyı bu
kapıyı çalmak gerekmez. Oturmak, ömür tüketmek, okumak ve yazmak gerekir. Ama bütün
Dünya eleştirmenlerinin ve şairlerinin, ‘Bir şiiri
yalnızca bir şair yazmaz; bilakis daha önceki ve
şimdiki bütün şairler, hatta şiirin bütün okuyucuları oluşumunda ortaktırlar. Böyle olmadığı
takdirde şiir olmaz.’ Dediği bir dönemde bizim
bu gençlerimizin yaptıkları gerçekten aptalca. Bu
gençlerimiz daha analarının sütünü emerken
‘Benim şiirim şöyle, benim şiirim böyle.’ diye
kalem eskitiyorlar. İşte bu ‘benim şiirim’ demeler, insanın gözlerini kapatıp şöyle demesine sebep
oluyor: Bir genç ya şiir yazmamalı; yada eğer bir
yanlışlık yaptı yazdıysa gözü kör olmalı, mitoloji, tarih, duyu ve sembol adına ne varsa hepsini görmüş olmalı, türlü yazı çeşitlerini de tecrübe etmiş
olmalı ki kelimeyi özel bir tarzda yazsın da daha
tecrübeliler ‘işte aradığımız buydu’ desinler.”1
Öte yandan her yeni çıkana suizanla, hatta
hala İran serbest şiir formunun Avrupa’dan
etkilenişine de affedilemez bir suç gözüyle bakan
bazı gelenekçi düşünceler, çağdaş şiir akımlarında emperyalizm izleri aramaktalar. Oysa Fars
şiirinin klasik formlarından kurtulup serbest
form ve türlere yönelim, modern dünyanın bir
zorunluluğudur ve bu hemen bütün dillerde ve
Dünyanın her yerinde olmuştur.
Dini ve sosyal eğilimli şairlerden Tâhire-i
Saffârzâde, bu görüşe katılarak diyor ki:
“Klasik formların bugünkü yaşamı
kapsama imkanının olmadığı fikri, Avrupa’nın
özgürlükçü hareketleriyle yirminci yüzyılın
başlarında ortaya çıktı. Esasen hiçbir sömürü,
saldırı amacı yoktu. Dünyanın güçlü şiirleri,
Latin Amerika şiiri, Afrika şiiri, Arap şiiri,
İspanya şiiri, bunun değerini hep kabul
etmişlerdir. En iyi devrimci ve toplumcu şiirler,
her şairin şiirin içeriğine uygun olarak icat ve
inşa ettiği yeni formlarda yazılmıştır. Aruz
vezinlerine ilgiyle belirli, sınırlı kalıpların dışına
çıkma korkusu hem şairin duygu ve
düşüncelerinin akışını durduruyor, hem de
orjinalitesine, yaratıcılığına, güncel, gerçek,
insani temalara değinmesine mani oluyor.”2
1
2

***
Yıllardan
beri
şairler,
öğrenciler,
üniversiteden meslektaşlar ve başkaları benden
sürekli, modern şiirin yenileşmesi ve niteliği
hakkında sorup açıklama istiyorlar. Bu ısrarlı
sorular nihayet beni notlarımı düzenlemeye,
cevaplarımı yazılı hale getirmeye ve bu kitapta
gördüğünüz şekilde yeniden yazmaya teşvik etti.
Bu kitabı yazmak için iki yıl önce modern şiir
hakkında yazılmış hemen hemen bütün kitapları
bir kez daha okudum. Bu kitapta da eski adetim
olduğu üzere lafı uzatmaktan, uzun uzadıya
izahlardan kaçındım. Kitabı daha genele -en
azından edebiyat öğrencileri seviyesine- hitap
eder hale getirmek için, muhatapların bu
durumlarını göz önüne alarak bazı konuları biraz
daha açmaya mecbur oldum. Çağdaş şiirin üslup
ve biçimindeki ihtilaf ve çeşitlilik o halde ki
bazıları bazılarını tamamen saçma ve değersiz
sayıyor, bazıları diğerlerini köhne ve işe yaramaz
kabul ediyorlar. (Örneğin son yirmi yılın
kendilerini öncü sayan bazı şairleri İhvan-i Salis,
Şamlu, Füruğ, Rüyayi vd. şairlerin şiirlerini eski
sayıyor ve bunları günümüz toplumunun
şartlarına uygun bulmuyorlar.) Bu farklılıklar
içerisinde bir biriyle karşıt ve uyumlu konuları
bir arada toplayan bir eser ortaya koymak kolay
değil.
Umuyorum ki kitabın okuyucuları,
sorularının bir kısmının cevabını bu yazılarda
bulurlar ve düşünce ve bilgi sahipleri de
rehberliklerini esirgemezler.
Başka bir şey de okuyucu bu kitapta
nakledilen farklı farklı ifadelerle –ki hepsi
kaynak belirtilerek alıntılanmıştır- karşılaşacak.
Bunun nedeni şu, konuyu açıklamak istediğim
her an, benden önce başka birinin bunu hakkıyla
ifade etmiş olduğunu görüp haklarını teslim
etmek için ifadelerini kendi adlarıyla metinde
aktardım ki günümüzün birçok yazar ve
araştırmacı gibi başkasının görüşünü kendi
adımla vermiş olmayayım.
Bu kitapta görüleceği gibi Çağdaş İran
Şiirinde yenileşme şekilleri bence dört bölümde
araştırılıp incelenebilir: Dil, tasvir, yapı ve
içerik. Bu nedenle de bu kitap bu dört ayak
üzerine kuruldu. Bunlardan sonra sonuç
bölümünde geleneksel şiir şekillerindeki yeniliği
de ekledim.

Berâhenî, Rızâ, Telâ der Mis, 1371 c.3, s.1411.
Saffârzâde, Tâhire, Merdân-i Munhanî, 1366, s.113-114.
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İOSİF ALEKSANDROVİÇ BRODSKİY’NİN
DEHA-TRAJİK KİMLİĞİ
Badegül CAN1
ÖZET
İ.A.Brodskiy 1987 Nobel Edebiyat Ödüllü RusAmerikan şair ve deneme yazarıdır. Yahudi bir ailenin
çocuğu olarak dünyaya gelen yazarın yaşamı
irdelendiğinde bazı trajik unsurlar taşıdığı görülür. Fakat
yazarın yaşam trajedisi edebi kimliğinin derinleşmesine
mani olmaz, aksine yaşamındaki bu trajik unsurlar onun
deha kimliğinin sırrı olarak düşünülebilir. Bu çalışma
sanatını kıtalara sığdırmayan İ.A.Brodskiy’nin yaşam
trajedisinin deha kimliği üzerindeki rolünü belirleme ve
dehalığın aslında bilimle ilişkili olmadığını ortaya koyma
amacı taşımaktadır.
Anahtar Sözcükler: İ.A.Brodskiy, Trajik kimlik,
Deha, Edebiyat
IOSIF ALEKSANDROVICH BRODSKY’S
GENIOUS AND TRAGIC IDENTITY
ABSTRACT
I.A. Brodsky is Russian American poet essayist and
1987 Nobel laureate in literature. When the essayist’s life
scrutinized,who was born into a jewish family ,it is seen
that it bears some tragic elements. But his life tragedy
doesn’t prevent his literary identity from deepening,rather
these tragic elements can be thought as the secret of his
genius identity. This study aims to determine the role of
I.A. Brodsky’s life tragedy on his genius identity and to
indicate that in fact it’s not related to the science.
Key words: I.A.Brodsky, tragic identity, genius,
literature

İOSİF ALEKSANDROVİÇ BRODSKİY’NİN
DEHA-TRAJİK KİMLİĞİ
İosif Brodskiy (
,1940–1996) 1987 Nobel Edebiyat
Ödüllü Rus-Amerikan şair ve deneme yazarı
olarak tanınır. 1987 Nobel Edebiyat ödülünü
alan şair, “toplumsal asalaklık” suçuyla vatanından sürülmüş bir şiir dehası olarak karşımıza
çıkıyor. Olağanüstü bir edebiyat kariyeri, kendi
tutkulu şiir mizacı ile farklı ve trajik bir portre
çiziyor. Biz bu çalışmamızla İ.Brodskiy’nin
trajik yaşamını ve bu yaşamın yazar kimliği
üzerindeki rolünü irdelemeye çalışacağız.
Öncelikli olarak Brodskiy’nin trajik yaşamına uzanalım: Leningrad’da Yahudi bir ailenin
çocuğu olarak dünyaya gelen Brodskiy’nin
babası Sovyet Donanması’nda profesyonel bir
fotoğrafçıdır; annesi ise profesyonel bir tercümandır. Onlar toplu dairelerde, yoksulluk içinde
1

Arş.Gör.; Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü.
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yaşamışlardır. Çocukluğunun erken dönemlerinde Brodskiy, Leningrad kuşatmasını yaşamıştır,
o dönemde ailesi neredeyse açlıktan ölecek durumdadır ve ciddî sağlık sorunları atlatmışlardır.
Buradan hareketle daha erken yaşlarda Brodskiy’nin yaşamının trajik unsurlar taşıdığını
görüyoruz. Brodskiy öğrenciliği sırasında öğretmenlerinin çoğunun anti-semitic2 yönünü eleştirmiş ve öğretmenlerinin bu tavırları sebebiyle
daha küçük yaşlarda kendini bir muhalif gibi
hissetmiştir. Bu da onun yaşamında görülen
başka bir trajedi olarak değerlendirilebilir.
Brodskiy’nin konuyla ilgili şu sözleri dikkat
çekicidir: “ben daha birinci sınıfta iken Lenin’i
aşağılamaya başladım, sadece siyaset felsefesi
ve bu felsefeyi uygulama şekli sebebiyle değil,
aynı zamanda her zaman her yerde var olan
görüntüsü yüzünden.”3 Bunların dışında trajik
yaşamına uzanmaya devam ettiğimizde, Brodskiy’de başarılı bir eğitim hayatı göremiyoruz.
Brodskiy başarısızlık sebebiyle 15 yaşında okulu
bırakmış, sonrasında dalgıç okuluna kayıt yaptırmaya çalışmıştır ve kendisini freze makinesi
oparötörü olarak çalışırken bulmuştur. Hekim
olmaya karar verdikten sonra ise, bir cezaevi
morgunda organları kesip dikmiştir. Sonradan
hastane işlerinin düzenlenmesinde, bir geminin
kazan dairesinde, jeolojik seferleri üzerindeki
çalışmalarda yer almıştır. Brodskiy böyle değişik
işlerde yer alırken deha kimliği devreye girmiş
olacak ki Broskiy kendine bir eğitim programı
düzenlemiştir. Polonya dilini öğrenmiş ve bu
sayede Czesław Miłosz4 (1914–2004) gibi Polonyalı şairlerin eserlerini tercüme edebilmiştir.
İngilizce öğrenmiş ve bu sayede klâsik felsefe,
din ve mitoloji üzerine derin bir alâka gösteren
John Donne’nin (1572–1631)5 diğer İngiliz ve
Amerikan şairlerin eserlerini çevirebilmiştir.
2

Anti-semitizm: Yahudilik dinine, ırkına, kültürüne veya
milletine karşı duyulan düşmanlık anlamına gelir. Her ne
kadar etimolojisi antisemitizmin tüm Sami halklarına
yönelik olabileceğini ima etse de, terim ortaya çıkışından
itibaren sadece Yahudilere yönelik saldırganlığı belirtmek
için kullanılmıştır. Anti-semitic ise bu düşmanlığı sürdüren
kişi
için
kullanılan
bir
terimdri.
Bkz:
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antisemitizm / 20.06.2011
3
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Brodsky /15.06.2011
4
1980 Nobel Edebiyat Ödüllü Polonyalı şair ve deneme
yazarıdır.
Bkz:
http://tr.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Mi%C5%82
osz /20.06.2011.
5
İngiliz şair ve vaizdir. Metafizik şiirini kurmuş ve en
önemli temsilcisi olmuştur.
Bkz: http://tr.wikipedia.org/wiki/John_Donne/ 20.06.2011.
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Artık deha kimliği kabına sığmıyor olacak
ki,1955 yılından itibaren Brodskiy kendi şiirlerini yazmaya başlamıştır ve edebi çeviriler
üretmiştir. Bunlardan bazıları yer altı dergisi
“sintaksis” tarafından yayınlanmıştır. Onun yazılarının politik bir etkisi de yoktur. Bu deha-trajik
kimliğin yaşamının en güzel sahnesi 1960
yılında Gümüş Çağ’ın en büyük şairi Anna
Ahmatova(1889–1966) ile tanışmasıdır diyebiliriz. Çünkü Ahmatova onu çalışmalarında teşvik
etmiş ve edebi yaşamı süresince ona akıl hocalığı
yapmaya devam etmiştir. Brodskiy 1958 yılı
itibarîyle “Leningrad Yakınlarında Yahudi
Mezarlığı” (Е
б щ
Л
г
, 1958) “Seyyahlar” (П
гмы,1958) adlı şiirleriyle edebi çevrede
tanınmaya başlamıştır. Deha kimliği kendini
göstermeye başladıktan sonra, şaire şiirle ilk
tanışması sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:
1959 yılında Yakutsk’da, “bu müthiş şehrin
sokaklarında yürürken bir kitapçıya girdim.
Baratınskiy
şiirlerinden
birine
takıldım.
Okuyacak hiçbir şey yoktu. Bu yüzden ben bu
kitabı okudum ve hayatta ne yapmak zorunda
olduğumu anladım. Ya da en azından çok
heyecanlandım. Bir şekilde Yevgeniy Abramoviç
Baratınskiy sanatımın sorumludur.”1
1965 yılında Sankt- Peterburg’da Anna
Ahmatova, Brodskiy’i ressam Marina Basmanova ile tanıştırmıştır ve bu tanışmanın ardından
şairin yaşamının başka bir trajedisi boy vermiştir. Tanıştıkları yıldan 1973 yılındaki sürgüne
kadar ara sıra bir araya gelen birer hayat arkadaşı
olmuşlardır ve Andrey adında bir oğulları
olmuştur (1990 yılında Brodskiy oğlu Andrey’i
Newyork’a davet edecek ve onlar Brodskiy’nin
ölümüne kadar baba oğul ilişkisi içinde
olacaklardır). 1963 yılının yeni yılı arifesinde,
Brodskiy’nin tutuklanmamak için Moskova’ya
kaçışıyla birlikte çiftin ilişkileri bozulmaya
başlamıştır. Basmanova bu sırada Brodskiy’ nin
şair arkadaşı Dmitriy Bobışyev(1936-) ile
birlikte olmuştur. Brodskiy bunu duyduğu zaman
çok incinmiştir, hemen Peterburg’a dönmüş,
onlarla karşı karşıya gelmiştir. Bobışyev’le olan
münasebetini kesmiştir. Görüldüğü gibi burada
başka bir trajedi vardır. Brodskiy ve Bobışyev
yakın arkadaşlardır, Leningrad’ta sık sık beraber
görülmüşlerdir. İkisi de yetenek vaat eden genç
şairlerdir ve Anna Ahmatova tarafından “sihirli
koro” olarak isimlendirilmişlerdir.2 Onlar
1

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Brodsky
/
14.06.2011.
2
http://www.newyorker.com/arts/critics/atlarge/2011/05/23
/110523crat_atlarge_gessen /16.06.2011

Stalin’in karanlık perdesinin kalkmasının ardından şiirdeki gençleşmenin temsilcisi olmuşlardır.
Ahmatova’ya en beğendiği genç şairler sorulduğunda yalnızca iki isim vermiştir: Brodskiy ve
Bobışyev. Oysa şimdi genç şair Dmitriy
Bobışyev onun kız arkadaşını çalmıştır. Özel
yaşamındaki bu trajik tecrübeden sonra Brodskiy
Fransa’da edebiyat dersleri verirken, öğrencisi
Rus-İtalyan geçmişe sahip Maria Sozzani’ye âşık
olmuştur
ve
yaşça kendisinden oldukça küçük bir kadına
duyduğu bu aşk
Brodskiy’nin
trajedisinin
başka bir portresidir;
ancak
Brodskiy zorda
olsa onunla evlenmeyi başarmıştır ve Anna
adında bir kızları olmuştur. Görüldüğü
gibi
şairin hayatında büyük aşkla sevdiği iki kadın
olmuştur.
Görsel
açıdan
birbirlerine
benzettiğimiz bu kadınları temsilen yandaki
portreye yer vermek istedik. Bu portre Brodskiy’nin trajik aşk yaşamını temsil etmektedir.
1963 yılında Brodskiy’nin şiirleri Leningrad Gazetesi tarafından “Müstehcen ve Sovyet
Karşıtı” olduğu gerekçesiyle kınanmıştır. Sorguya çekilmiş, iki kez akıl hastanesine konulmuş ve
tutuklanmıştır. 1964 yılında yapılan gizli bir
mahkemeyle Sovyet yetkililerince “toplumsal
asalaklıkla” suçlanmış, bir şair olarak aldığı
rolün ve yaptığı diğer ufak tefek işlerin topluma
bir katkısı olmadığı belirtilmiştir. Onu vatanın
iyiliği için dürüstçe çalışma vazifesinde başarısız
olan sözde bir şair olarak nitelendirmişlerdir. Bir
şair için, sanatçı için belki de en derin trajedi
budur. Bu mahkemenin ardından Brodskiy üç yıl
kürek ve 18 ay hapse mahkûm edilmiştir. Onun
mahkûmiyeti yerli-yabancı birçok aydının
(Y.Yevtuşenko, Jean-Paul Sartre, A.Ahmatova)
protestosundan sonra kaldırılmıştır. Mevcut
trajik günlerin ardından Brodsky Leningrad’a
dönmüş ve gelecek yedi yıl için yazmaya devam
etmiştir. Dâhiliğinin yeniden devreye girdiği bu
günlerde çalışmalarının çoğu İngilizce, Almanca,
Fransızcaya çevrilip yurt dışında yayınlanmaya
devam etmiştir. Onun yaşamının ayrı bir trajedisi
şiirlerinin yalnızca dört tanesinin 1966–1967
yıllarında Leningrad antolojisinde yayınlanması,
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DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 4, SAYI: 6, SONBAHAR-KIŞ 2011

çalışmalarının çoğunun yurt dışında yayınlanmış
ya da 1987’ e kadar gizlice basılmış olmasıdır.
1972 yılında Brodskiy’nin sürgünü düşünüldüğünde zihin hastalıkları uzmanına danışılmıştır.
Brodskiy’nin şizofren olabileceği kanısına
varılmıştır. Bu nokta başka bir trajedidir.
1971 yılında iki kez İsrail’e göç etme
daveti almış, ancak bu davetleri geri çevirmiştir.
1972 yılında İç İşleri Bakanlığına davet edildiği
ve niçin kabul etmediği sorulduğu zaman, ülkede
kalmak istediğini ifade etmiştir. 10 gün içinde
yetkililer evini basmış, onun yazılarını almışlar
ve 4 Haziran 1972 yılında Viyana’ya gitmek
üzere uçağa yerleştirmişlerdir ve bu şairin “sosyal asalaklık” iddiası ile Sovyetler Birliği’nden
sürgün edilişidir. Belki de bir vatandaş olarak
şairin yaşamındaki en büyük trajedi bu vatanından sürülüş olmuştur. Şairin “Sürgün şair, bir
roketin içinde uzaya fırlatılan bir köpek
gibidir’’1 sözlerini buna örnek gösterebiliriz.
Viyana’ya vardığında duygularını şöyle ifade
etmiştir: “ Ben iyiliğim için ülkemden ayrıldığımı
biliyordum, ama nereye, hiçbir fikrim yoktu.
İsrail’e gitmek istemediğim de açık bir şeydi.
Onların bunun için bana izin vereceklerine de
asla inanmadım. Onların beni asla bir uçağa
koyacaklarına da inanmadım. Ve ben bu uçak
doğuya mı gidecek Batıya mı bilmiyordum.
İngiltere’de Sovyet
Güvenlik
Servisi’nin
hakkımda bıraktığı şey ile tanınmak istemedim.
Bu yüzden bu devlete geldim.” 2 Sovyetler Birliğinin çöküşünden sonra Rusya’ya tekrar davet
edilmesine rağmen bir daha asla dönmemiştir.
“Ülkesine bir daha dönmeden ölmek” bu da
karşımıza çıkan ayrı bir trajedidir tâbii ki.
Viyana’da kısa bir süre kaldıktan sonra, arkadaşları yardımıyla Michagan’a yerleşmiştir ve
burada üniversitede bir yıl kadar şair olarak yer
almıştır. Queens College, Smith College, Columbia Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi gibi
çeşitli üniversitelerde misafir profesör olarak yer
aldıktan sonra tekrar Michagan Üniversitesi’ne
dönmüştür. 1980 yılında Newyork’a taşınmış ve
1981 yılında John D. Ve Catherine T. Mac
Arthur vakfı “deha” ödülünü almıştır. Bu ödül
yazarın dehalığının resmi bir kabulü olmuştur.
Bir röportajında “Rus dili şairi ödülü alan
bir Amerikan vatandaşısınız. Siz kimsiniz, Ameri1

Şair
Özkan
Mert,
aramızda,
http://web.itu.edu.tr/calkivik/ozkanmert.htm /16.06.2011.
2
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Brodsky
/
14.06.2011.
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kalı ya da Rus mu?” sorusuna “ Ben Yahudi’yimbir Rus şair ve İngiliz denemeci.”3 diye cevap
veren şair, 1987 yılında da Nobel Edebiyat
Ödülünü kazanan 5. Rus yazar olmuştur. Ödül
şaire "Düşüncelerinin açıklığı ve şiirsel bir yoğunluk ile doldurulmuş, kapsamlı yazarlığı için”4
sözleriyle verilmiştir. Nitekim “yüksek otoriter
şiir sesi Brodskiy’ e dâhiliği vermiştir.”5 Ben
sizin deha ve trajedi arasındaki ilişkiye dikkat
etmenizi istiyorum. James Joyce’a göre Tolstoy,
Dostoyevski’nin edebi kabiliyetine değil kalbine
hayrandır. Ona göre delilik Dostoyevski’nin
dehasının sırrıdır. Biz bu noktadan hareketle
Brodskiy’nin trajik yaşamı ve bu yaşamın
verdiği coşku Brodskiy’nin dehasının sırrıdır,
Brodskiy dehasını trajik yaşamına borçludur
diyebiliriz. Çünkü Brodskiy yaşamının trajik
yönlerine yenik düşüp köşesine çekilmemiştir,
korkup yılmamıştır. Bu cesaret ve hırs onu
dehalığa taşımıştır. “Trajedi, bilindiği gibi her
zaman olmuş bitmiş bir iştir; o zaman korku her
zaman beklentiyle alâkalıdır, kişinin kendi olumsuz potansiyeli tanımasıyla, onun yetenekli olduğunun farkında oluşuyla. Brodskiy’nin güçlü
yönü şöyle oldu diye düşünüyoruz. Şairliğini
kıtalara sığdırmadı. Vatanından sürüldüğünde
de yazmaya devam etti. Bu bize göre onun en
usta dehalıydı.”6
Evet, Brodskiy’î deha yapacak kehanetleri,
buluşları yoktur. “Doğrusu Brodskiy asla kehanetlerde bulunmadı. Brodskiy iyilikle kötülüğün,
gerçekle yalanın, güzellikle çirkinliğin savaşını
yazdı.7 Brodskiy’nin çalışmalarında yenilenen
tema şair ve toplum arasındaki ilişkidir. Şair
özellikle izleyiciler üzerinde olumlu etki kurmada ve bulunduğu dil ve kültürü geliştirmede
edebiyatın rolünü vurgulamıştır. Ona göre
Nazizm, Komünizm, dünya savaşları gibi 20.
yüzyılın geçirdiği felâketlerin üstesinden gelinmesinde batı edebiyat geleneği kısmen sorumludur. İnsanları duyarlı olmaya davet ettiği şu
şiirine baktığımızda yazarın toplum üzerinde
oynamak istediği eğitici rolü daha iyi görebiliriz.

3

A.g.k / 14.06.2011
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nobel_Edebiyat_%C3%96d%
C3%BCl%C3%BC_sahipleri_listesi/ 19.06.2011.
5
Losev Lev; İosif Brodskiy, Opıt Literaturnoy Biografii,
Moskva Molodaya Gvardiya, 2010, s.6.
6
İosif
Brodskiy,
Skorb’
i
Razum;
http://br00.narod.ru/10640088.htm /16.06.2011
7
Losev Lev; İosif Brodskiy, Opıt Literaturnoy Biografii,
Moskva Molodaya Gvardiya, 2010.s.6.
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“Sen bardağına içki doldurur
bir böceği ezer ya da saatine bakarken
parmakların kravatını düzeltirken
insanlar ölüyor.
Acayip isimli kasabalarda,
kurşunlarla delik deşik, alevler içinde
nedenini niçinini bilmeden çoğu kez
insanlar ölüyor”1
Şiirden de anlaşılacağı gibi, onun için şiir
bir eğlence biçimi değildir, belli bir dokuda sanatın bir türü de değildir, fakat bizim antropolojik
(insan bilimsel), genetik rolümüz, evrimiz ve
dilsel işaretimizdir. Bu duygu onun çalışmaları
boyunca yankı bulur. Şiir sanat değil, sanatın bir
dalı değil, daha başka bir şey : “Şair Tanrı’dan
korkmalı, ülkesini ve ana dilini sevmeli, gelenekleri yıkmak için değil, kötü ittifakı önlemek için
kendi vicdanına sığınmalı.”2
Tüm bunlara baktığımızda aslında dehalığın bilimle ilişkisi olmadığını görüyoruz. “Dehalığı bilimle belirlemek mümkün değildir, ancak
böyle girişimler yapıldı.3 Bilim adamları belli
psiko-fizyolojik özellikleri, ayrıca sanatçılarda
çıkan kendine özgülükleri tanımlayabilirlerse de,
yine de bunlar kendi başlarına yaratıcının başarısına garanti değildir. O halde dahi kimdir? Sorusuna yanıt aramak gerekir.“dahi: ilk olarak
önsezinin en yükseğinden mesuldür, ikinci olarak
da bu önseziyle doğruluktan sorumludur. Yüksek
derecede ruh sakinliği ve hafızayla mesuldür.
Daha yüksek çaba ve verimle mesuldür.”4 Rus
şiirinin önemli halkalarından M.Tsvetayeva
(1892–1941) “Vicdan Işığında Sanat” adlı
makalesinde şöyle der: “ Büyük Şair. Ulu Şair.
Yüce Şair. Büyük şair herhangi biri olabilirBüyük Şair. Büyük bir şair için büyük bir şiirsel
hediye yeterlidir. Büyük-küçük bir hediye için eş
değer bir kişilik hediyesi gereklidir: akıl, ruh,
irade ve belli bir amaca doğru bu bütünün özlenmesi, ya da bu bütünün düzenlenmesi gerekir.
Yüce bir şair olunabilir ya da küçük bir şair. En
mütevazı hediyenin taşıyıcısı… Güç bizim
şairlerin günah çıkarmasını sağlayan yalnızca
içsel bir değerdir.”5 Evet, dâhilik yaratıcıdan
gelen bir lütuftur, ancak sanatçıyı dehaya yapan
şey kendine yaratılıştan verilen bu hediyeyi en

iyi şekilde kullanmak, içinde bir yerlerde gömülü
unutup yok oluşa mahkûm bırakmamaktır.
Brodskiy’i dahi yapan şeylerden biri de bu
olmuştur, Brodskiy bu yaratılış hediyesini en iyi
şekilde kullanma çabası içinde olmuştur.
“Dâhilik kişisel bir başarı değildir, bu yüzden o
belli doğuştan niteliklerle olduğu için bir “lütuf”
tur. Biz şaire bizim gibi doğmadığı için saygı
göstermeyiz, kendi “hediyesine” ekleme iradesi
için saygı duyarız. Brodskiy’nin kendi hediyesi
ile gurur duymak gibi bir hakkı vardı “ ne
gömdü, ne çentikledi”.6 Yazarın dil üzerine
söylediği şu sözler onun yaratıcı hediyesine
ekleme iradesinin bir ifadesidir: “Dil azalmadan
öğrenmeli, incelenmeli. Harf, harfler azamî
ölçüde onun zenginliğini, çeşitliliğini, ifadenin
çok sesliliğini yansıtmalı. Harfler pay olmalı,
dilin paydası değil. Dil büyük, yol büyük,
günümüzü kasmaya gerek yok.”7 Çizdiği bu
yaşam çizgisi sebebiyle deha-trajik kimliği ile
öne çıkan Brodskiy Newyork’da 1996 yılında bir
kalp krizi neticesinde ölmüştür. Deha-trajik
kimlik son trajedisine Venedik’te uğurlanmıştır.
Sonuç olarak Brodskiy gerek özel, gerekse
sosyal yaşamı ile deha-trajik bir kimlik çizmiştir.
Yaşamının trajik boyutu Tanrı’nın doğuştan
kendisine verdiği hediyenin ışıltısını söndürmemiştir, aksine Brodskiy bu hediyenin üzerine
yeni parıltılar koymasını bilmiştir. Doğduğu
topraklarla sınırlı kalmayan Brodskiy’nin sanatı
toplumu eğitmede bir kalkan vazifesi görme
amacı taşımıştır.
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Arap Göç Edebiyatının İyimser Şairi
İLİYYÂ EBÛ MÂDÎ
Nuriye KAPLAN1
On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından
itibaren Lübnan, Suriye ve Mısır gibi Arap
ülkelerinden Kuzey ve Güney Amerika’ya göç
eden ve çoğunluğu Hıristiyan Araplardan oluşan
insanların, gittikleri ülkelerde ortaya koydukları
edebiyat faaliyetlerine Mehcer Edebiyatı (Göç
Edebiyatı) adı verilir. Bu göçlerin, Lübnan’daki
Marunî-Dürzî çatışmasının yanı sıra siyasî, sosyal, ekonomik ve dinî sebepleri vardır. Mehcer
edebiyatçıları bireysel olarak göç ettikleri bu
ülkelerde, daha sonra bir araya gelip Râbıtatu’lKalem, el-Usbetu’l-Endelusiyye ve Râbıtatu’sSûriyyîn gibi edebî dernekler kurdular. Bu derneklerin çatısı altında çeşitli gazeteler ve dergiler
çıkardılar. Gerek bu tür faaliyetleriyle gerekse
ilk defa ortaya koydukları roman, hikâye ve klasik
şiir dışında yazılmış şiir gibi edebî ürünlerle, Arap
edebiyatının gelişmesine ve zenginleşmesine katkıda bulundular. İliyyâ Ebû Mâdî de Mehcer
edebiyatının önde gelen isimlerinden biridir.
İliyyâ Ebû Mâdî, 1889’da Lübnan’ın kuzeyinde el-Metn bölgesinde bulunan el-Muhaydise
köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. 1900
yılında ticaret amacıyla Mısır’ın İskenderiye
kentine gitti. Burada bir yandan amcasının dükkânında sigara satarken bir yandan da boş vakitlerini kitap okuyarak ve şiir yazarak değerlendiriyordu. Bu sıralarda, Antuân el-Cumayyel onu
dükkânda şiir yazarken görmüş ve şiirini çok
beğenerek ez-Zuhûr dergisinde yayınlamıştır.
İliyyâ Ebû Mâdî, o dönemin meşhur şairlerinden
Mahmûd Sâmî el-Bârûdî (1838-1904), Halîl
Mutrân (1872-1949), Ahmed Şevkî (1868-1932)
ve Nil şairi Hâfız İbrâhîm’in (1871-1932) şiirlerini okudu. İlk divanı olan Tizkârü’l-Mâdî’yi
1911 yılında İskenderiye’de yayınlandı. İliyyâ
Ebû Mâdî, Mısır’daki hayatı konusunda ketûm
davranmış, fazla bilgi vermemiştir. Şiirlerinden
orada kaldığı süre boyunca çok sıkıldığını ve
birçok zorluklarla karşılaştığını öğreniyoruz:
“Zulümden kaçarcasına uzaklaştı Mısır’dan
Tutulmuştu doluya, kaçmak isterken yağmurdan”
İliyyâ Ebû Mâdî, Mısır’daki siyasî karışıklıklar nedeniyle, 1911 yılında Amerika’nın Ohio
eyaletinin Cincinati kentine göç etti. Burada
kaldığı dört yıl boyunca kardeşi Murâd ile birlikte ticaretle uğraştı, fakat şiirden de kopmadı. Bu
sırada yazdığı şiirlerini Mir’atu’l-garb gazetesinde yayınlıyordu. Mir’atu’l-garb’da çalıştığı sıra1

Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 4.sınıf öğrencisi

28

larda gazetenin sahibi Necîb Diyâb’ın kızı
Dorothy’le evlendi. Mısır’da kaldığı süre içerisinde birçok edebiyatçının toplantılarına katılırken, Cincinati şehrinde edebiyat dünyasından
uzak kalması, kendisini yalnız hissetmesine sebep
olmuş ve bunun şairliği üzerinde de büyük etkisi
olmuştur.
1916 yılında Filistinli gençlerin çıkardığı
el-Mecelletu’l-Arabiyye’nin editörlüğünü üstlenmesi için yaptıkları daveti kabul ederek, Arap
şair ve edebiyatçılarının yaşadığı New York şehrine gitti. İliyyâ Ebû Mâdî, el-Mecelletu’l-Arabiyye’den sonra 1917 yılında Rihletu’l-Fetâ
gazetesinde yazarlık yaptı. 1918-1928 yılları
arasında Mir’atu’l-garb gazetesinin müdürlüğünü yaptı. 1928’de buradan da ayrılarak 1936
yılında gazete haline getirdiği es-Semîr dergisini
çıkardı. Güney Amerika’da yaşayan bazı göçmen
şairler şiirlerini bu gazetede yayınlıyorlardı.
Böylece es-Semîr gazetesi göçmen edebiyatında
önemli bir rol üstlenmiş oluyordu.
İliyyâ Ebû Mâdî’nin hayatında 1920
yılında Cibrân Halîl Cibrân’ın (1883-1931)
önderliğinde kurulan er-Rabıtatu’l-kalemiyye
(Kalem Grubu) adlı edebî derneğe katılmasıyla
yeni bir dönem başladı. Derneğin kurulmasında
büyük çaba gösteren İliyyâ, burada Cibrân’ın
yanı sıra, Mîhâîl Nu’ayme (1889-1988), Nesîb
Arîda (1887-1946), Reşîd Eyyûb (1871-1941),
Nedret Haddâd (1881-1950) ve Kalem Grubu’na
katılmayan Emîn er-Reyhânî ile tanışıp dostluk
kurdu. 1948 yılında Mehcer’deki Arap
gazeteciliğinin temsilcisi olarak, Brezilya’da
çıkan el-Usbe dergisinin yazı işleri müdürü
Habîb Mes’ûd ile birlikte UNESCO’nun
davetlisi olarak Beyrut’ta yapılan bir kongreye
katıldı. Bu vesileyle 36 yıl aradan sonra çok
sevdiği ve devamlı özlem duyduğu vatanını
ziyaret etme imkânı buldu. Lübnan’a gelişi
büyük ilgi gördü ve günlerce basın-yayın
organlarınca işlendi. Burada Lübnan hükümeti
tarafından kendisine 1949 yılında bir onur nişanı
verildi. Bu ziyaretinden sonra tekrar Amerika’ya
dönen İliyyâ Ebû Mâdî, 1957 yılında geçirdiği
kalp krizi sonucu burada vefat etti.
İliyyâ Ebû Mâdî, aldığı sınırlı eğitime
rağmen kendi kendini yetiştirmiş, çok erken yaşlarda şiir yazmaya başlamıştır. İlk yayınladığı
divanı Tizkâru’l-Mâdî, onun geçiş dönemi eseridir. Bu dönemde henüz edebî kişiliği oturmamış ve taklitten kurtulamamıştır. Bu divanının
ikinci bölümünde ise eski ile yeni arasında bocaladığı görülmektedir. İliyyâ Ebû Mâdî’yi asıl
ününe kavuşturan ve mehcer edebiyatında önemli bir yere taşıyan el-Cedâvil (Pınarlar) adlı divanıdır. Bu divanıyla edebî hayatının ikinci devresi
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olan olgunluk dönemi başlar. Artık kendine özgü
üslubunu, yaratıcı ve yenilikçi kimliğini bulmuştur. Bu divanında klasik şiirin konularını bırakmış
yeni, orijinal temaları işlemeye başlamıştır. elHamâil (Koru) adlı divanı üslup ve teknik
bakımından el-Cedâvil ile aynıdır. el-Hamail ile
Emîru’ş-şu’ara’i’l-Arab fi’l-Mehcer (Arap Mehcer şairlerinin emiri) lakabını almıştır.
İliyyâ Ebû Mâdî’nin hayat felsefesini
Felsefetu’l-hayât (Hayatın Felsefesi) adlı şiirinde
bulmak mümkündür. Diğer Mehcer şairlerinin
aksine İliyyâ hayata iyimser bakar. Ona göre
yaşam güzeldir ve bunu güzel nefis sahibi insanlar anlayabilirler. Kötü nefisli insanlar ise yaşamın
güzelliğini algılayamayacak kadar kördürler.
Yaşama kötümser bakarlar, gülü değil ancak
dikenini görebilirler. Felsefetu’l-hayât şiirindeki
“İyi ol ki her şeyi güzel göresin” sözü onun
iyimserliğini çok güzel bir şekilde özetler.
İliyyâ’ya göre insan sadece güzellik için yaşamalı ve yarınına bakmadan içinde bulunduğu andan
zevk alarak yaşamalıdır. Bu yüzden onun için
aydınlığın ve umudun şairi denmiştir. İbtesim
(Gülümse), Kun Belsemen (Hep Gülümse) gibi
şiirlerinde olduğu gibi insanları gülümsemeye ve
mutlu olmaya davet etmiştir.
İliyyâ Ebû Mâdî doğaya âşık bir şairdir.
Doğa ona göre güzelliklerle doludur. İnsan
doğaya bakmalı ve her şeyi ondan öğrenmelidir.
Kendisi de sevgi, hoşgörü, eşitlik, adalet gibi
kavramları doğadan öğrenmiştir. Bu özelliğinden
dolayı kendisine ‘Doğa şairlerinin filozofu’
denilmiştir. Mehcer şairlerinin ortak teması olan
vatana özlem onun şiirlerinde de görülür.
Amerika’da bulunduğu süre boyunca devamlı
vatanına yani Lübnan’a özlem duymuştur.
Lübnan hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak eşsiz
güzellikte bir yerdir. Suyu, gökyüzü havası,
kısaca her şeyi farklıdır. Lubnân, Vatanu’nnucûm (Yıldızlar Diyarı Lübnan), Bilâdî
(Vatanım), Yâ bilâdî (Ey Vatanım) gibi
şiirleriyle vatana özlemini; “Bedenim New
York’ta, ama ruhum Doğu’da /Dolaşmaktadır o
tepelerin doruğunda” dizeleriyle de ruhen
Doğu’da yaşadığını ifade etmektedir.
Mehcer şairleri arsında epik şiiri en çok ele
alan şair, İliyyâ Ebû Mâdî olmuştur. elUsturetu’l-ezeliyye (Ezeli Destan), eş-Şâir ve’lmeliku’l-hâir (Şair ve Şaşkın Kral), eş-Şâir fi’ssemâ (Gökyüzündeki Şair) ve ed-Defâdi’ ve’nnucûm (Kurbağalar ve Yıldızlar) adlı şiirleri
bunlar arasındadır. Bazı konularda Mehcer şairlerinden farklı düşünmüştür. Örneğin Cibrân’ın
öncülük ettiği tenasüh görüşüne katılmamıştır.
Yaşama ve ölüme bakış açısını el-Cedâvil’de
bulunan et-Talâsim (Tılsımlar) adlı şiirinde

görebiliriz. “Geldim; bilmiyorum nereden, ama
geldim / Önümde bir yol gördüm, yürüdüm / İstesem de istemesem de yürümeyi sürdüreceğim /
Nasıl geldim, nasıl gördüm yolumu / Bilmiyorum” dizeleriyle başlayan bu şiirinde, hayatı,
ölümü ve ölümden sonraki hayatı sorgular.
Diğer Mehcer şairleri gibi, şiirlerinde
felsefi düşünceye de yer vermiştir. Ayrıca yine
diğer Mehcer şairleri gibi kelimelerden çok
manaya önem vermiş, hatta bu yüzden gramer
hataları yaptığı da olmuştur.
İliyyâ Ebû Mâdî’nin es-Semîr gibi bazı
gazetelerde ekonomik ve toplumsal problemlerle
ilgili makaleleri de yayınlanmıştır. Osmanlılarda
ortaya çıkan siyasî olaylarla da ilgilenmiş ve bu
konuda Abdulhamîd ba’de i’lâni’d-dustûr (Anayasanın ilanından sonra Abdülhamid) ve Sukûtu
Erzurum (Erzurum’un İşgali) adlı şiirlerini
yazmıştır.
Çoğu edebiyatçıya göre Mehcer edebiyatçıları arasında bir değerlendirme yapıldığı takdirde, en büyük nesir yazarı Cibrân Halîl Cibrân, en
büyük eleştirmen Mîhâîl Nuayme ve en büyük
şair ise İliyyâ Ebû Mâdî olmaktadır. İliyyâ Ebû
Mâdî, hiçbir eğitim almamasına rağmen kendi
kendini yetiştirmiş, kısa bir bocalama ve taklit
döneminden sonra kendi üslubunu ve tarzını
oturtmuştur. Klasik Arap şiiri kalıplarından çıkıp
yeni konulara değinmiştir. Düşünceleriyle, modern
Arap şiirine önemli katkıları olmuş ve birçok
edebiyatçıya da örnek olmuştur. Bu sebeple
İliyyâ Ebû Mâdî’nin, modern Arap edebiyatında
önemli bir yeri bulunmaktadır.
Eserleri:
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2. Divânu İliyyâ Ebû Mâdî, New York
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3. el-Cedâvil (Pınarlar), New York 1927
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Sâmî ed-Dehhân onun bütün şiirlerini
derleyerek, Cibrân Halîl Cibrân’ın bir
değerlendirme yazısıyla, Divânu İliyyâ Ebû Mâdî
Şâiru’l-Mehceri’l-Ekber adıyla yayınlamıştır.
Ayrıca George Dimitri Selîm de onun bazı
şiirlerini bir araya toplayarak yayınlamıştır.
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ÎLİYYÂ EBÛ MÂDÎ'NİN ''et-TALÂSIM''
ŞİİRİ ÜZERİNE BİR DENEME
Cemile Tuncel
Kâinata ve hayata şairane bir gözle bakan
şairler, duygu mevsiminde hassasiyet iklimi
yaşarlar ve kelimelerle ruhlarını resmederler.
Mısralarını oluşturan kelimelerin derin manaları
arasında, duygu ve düşüncelerini yansıtırlar.
Şair, derin düşünceler arasında uzağı görebilen,
ince anlayış sahibi kimsedir, öyle ki eserlerinde
anlatmak istediğini, aynaya yansıyan kadarıyla
okura bırakır ve kendisi dışında bir başkasının
bunu birebir tam olarak anlaması mümkün
olmayabilir. Bunun için ''mana şairin karnındadır'' denilmiştir.
Edebî türler içinde, insanın duygularını en
çok gizleyen türün şiir olduğu ve şiirin nesir
kadar açık anlamlar taşımadığı düşünülürse,
İliyyâ Ebû Mâdî ve şiirini değerlendirirken, onun
sosyal çevresini ve içinde bulunduğu ruh halini
çok iyi analiz etmek gerekir.
Her yazar, şair yahut sanatçı eserinde
yaşadığı dönemin özelliklerini yansıtır. Zira
hiçbir yazar, şair ve sanatçı yaşadığı toplumdan
ayrı düşünülemez. Nitekim Îliyyâ Ebû Mâdî de,
on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Lübnan, Suriye, Filistin ve Mısır gibi pek çok
Arap ülkesinden siyasî, sosyal, ekonomik ve dinî
sebeplerle Batı’ya özellikle de Amerika kıtasına
göç etmiş ve zamanla burada edebî etkinliklerde
bulunan ve daha sonraları Mehcer Edebiyatı
olarak adlandırılan edebî akımının önemli
simalarından biridir.
Göçmen olma duygusu bile tek başına
insanın kişiliğinde değişiklikler yapmaya kâfidir.
Bir insanın doğduğu ve büyüdüğü vatanını terk
etmesi, son derece zor bir durumdur, bu durum
insanı farklı beklentilerin içine itebilir. Göçmen
olarak gittikleri ikinci vatanları, Yeni Dünya'da,
karşılaştıkları ağır koşullar, onların psikolojileri
üzerinde olumsuz etkiler bırakmış ve bunun
izleri onların eserlerinde görülebilmektedir.
Amerika o dönemde dünyanın dört bir
yanından her ırktan insanların çeşitli sebeplerle,
özellikle iş bulup para kazanmak amacıyla göç
ettikleri bir kıtadır. Ancak Yeni Dünya'da, çoğu
göçmen maddî açıdan çok iyi şartlara
kavuşamamıştır. Birçoğunun geçimini sağlamak
amacıyla
çeşitli
eşyalarla
doldurdukları
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sepetlerini sırtlarına alarak kapı kapı dolaşıp,
bunları satmaya çalıştığı, bazılarının da hamallık
yaptığı kaynaklarda ifade edilmiştir. Bu karmaşık yapıdaki toplumda bulunan insanlar, hedeflerinin peşinde koşadururken kendi değerlerinden
uzak kalmış ve bireyselliğin pençesine düşmüştür.
Mehcer şairlerinin ortak temalarından biri
olan, vatan ve vatana duyulan özlem, Îliyyâ Ebû
Mâdî de görülmektedir. Henüz ömrünün baharı
diyebileceğimiz yirmi üç yaşında ülkesinden,
toprağından, ailesinden ayrılan bir kimsenin
çektiği gurbet sıkıntısını anlatabilmek kolay bir
durum değildir ve böylesi bir coğrafyada kendini
anlamaya ve ifade etmeye çalışan Ebû Mâdî, ''etTalâsim'' adlı şiirinde, toplumun değer yargılarını, onların içinde bulunduğu kaybolmuşluğu,
yeni bir yaşam arayışı ve insanların genel bir
analizini yaparak onların psikolojik durumlarını
kendisi üzerinden ''ben'li'' anlatımla nazmetmiştir.
Îliyyâ Ebû Mâdî, yetmiş bir dörtlükten
oluşan et-Talâsim şiirinin sırlar bölümündeki ilk
üç dörtlüğünde şöyle demektedir:
Geldim, bilmiyorum nereden, fakat geldim,
Önümde bir yol gördüm ve yürüdüm,
İstesem de istemesem de devam edeceğim
yürümeye,
Nasıl geldim, yolumu nasıl gördüm?
Bilmiyorum!
Burada şair kendisine yönelerek insanoğlunun dünyaya gelişini, fakat nasıl geldiğini
bilmeyişi üzerinde durmakta, hayatı ve iradeyi
sorgulamaktadır. Asırlar boyunca insanoğlu
yaratılış hakkında bir arayış içinde olmuştur. Şair
de ilk olarak yaratılışını sorgulamıştır ve sonrasında da hayatı bir yola benzetmiş ve bu yolda
yürümeye başladığını, ancak bunun kendi iradesiyle mi yoksa kendi iradesinin dışında mı gerçekleştiğini bilmediğini dile getirmiştir. Her ne
kadar hayatı sorguladığı söylense de, bu sorgulamada asi bir tutum takınmayıp aksine nasıl
yürümeye başlamalı şeklinde bir arayışa yönelmesi, onun hayata olan bağlılığını göstermektedir. “Bilmiyorum” deyişiyle, hayatı, kendini,
yaratılışı ''et-Talâsim'' (:Sırlar) olarak telakki
etmiş ve bunları anlama arayışına girmiştir.
Şairin “bilmeme” olgusuna karşın iyimser
düşüncelere sahip olduğunu görmekteyiz.
Hayatta var olması ister kendi isteği ile olsun,
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isterse kendi isteği dışında olsun kendini
hayattan soyutlamaması, bu aksiyonlu ve
maceralı yolda yürümeye ve yaşamaya devam
edeceğini söylemesi, iyimserliğinin bir göstergesidir. Îliyyâ Ebû Mâdî'nin hayatı ve hayatındaki
ayrıntılar göz önüne alındığında, Lübnan'dan
Amerika'ya göç etmiş olmasından dolayı şiirine
''Geldim'' diye başlaması da ayrıca hoş bir
tenasüb oluşturmuştur.
Îliyyâ, şiirine şöyle devam eder:
Bu varlık âleminde yeni miyim yoksa eski
mi?
Özgür müyüm yoksa bağlı bir tutsak mı?
Kendim mi yönlendiriyorum hayatımı
yoksa ben miyim yönlendirilen?
Bilmek istiyorum, fakat…
Bilmiyorum!
Kendini bir varlık âleminde bulan şair,
kişinin dünyaya gelmeden önceki durumunun ne
olduğunu bilmediğini ifade ederek aslında bu
varlıklar arasındaki yerini belirlemeye çalışmıştır. Kendisi de önceki varlıkların yaptıkları
gibi hayatı aynı şekilde tekrar mı ediyor veya
taklit mi ediyor, yoksa bu âleme yeni değerler mi
katıyorum demektedir. Aslında Îliyyâ Ebû Mâdî,
hayata sımsıkı sarılan ve ondan kopmak istemeyen biri olarak karşımıza çıkıyor. Kendini
aniden bu varlık âleminde görmesi ve bunun
neticesinde de nasıl yaşamak gerekir arayışına
girmesi, onun doğadan, hayattan kopmak
istemediği, bir başka deyişle yaşama mücadelesi
vermek istediği izlenimi vermektedir.
Ayrıca o bu dörtlüğünde Mehcer edebiyatçılarının ölüm anlayışlarını da irdelemektedir.
Mehcer edebiyatının önemli simalarından pek
çoğu reenkarnasyon inancından etkilenmiştir.
Reenkarnasyon bilindiği üzere, insanın öldükten
sonra ruhunun başka bir bedende yeniden dünya
hayatına dönmesi şeklindeki bir inançtır. Cibrân
Halîl Cibrân ve Mîhâîl Nu'ayme renekarnasyon
inancından en çok etkilenen Mehcer edebiyatçılarıdır. Onlar eserlerinde de bu inançlarına yer
vermiştirler. Cibrân Halîl Cibrân'ın bu konuda
''Yakında beni göreceksiniz yine, çünkü bir
başka kadın beni doğuracak'' sözü ile Mîhâîl
Nu'ayme'nin ''Bir ömür size yetmiyorsa, daha
nice ömürler var önünüzde'' sözü ile reenkarnasyona işaret etmektedirler. Îliyyâ Ebû Mâdî’de ise
böyle bir inanç söz konusu değildir. İnsanoğlunun hayatı; doğuşu, geçirdiği merhaleler ve
nihayetinde karşılaştığı ölümden ibarettir. ''Bu

varlık âleminde yeni miyim yahut eski mi?''
dizesi, onun varlık ve ölüm hakkında derin
düşünme sonrasında karşılaştığı ''Ben kimim?'',
''Biz nereden geldik?'' ve ''Nereye gideceğiz?''
soruları doğrultusunda, toplumda ve özellikle
Mehcer edebiyatçılarında görülen yeniden
bedenlenme inancı üzerinden, bir varlık-yokluk
sorgulamasıdır.
İnsanın gerçek anlamda özgürlüğünün olup
olmadığını da soran Îliyyâ, daha sonra da kendim
mi yönlendiriyorum hayatımı derken, insanoğluna sunulan hayatın kendisinin mi seçtiği, yoksa
önceden takdir edilen bir hayatta mı olduğunu
sorarak bir kader anlayışı içerisine girdiği ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca ''Kendim mi yönlendiriyorrum hayatımı yoksa ben miyim yönlendirilen?''
dizesi onun yaşadığı toplum içerisinde düşünüldüğünde, vatanından, kültüründen uzak kalması,
bulunduğu bölgedeki kültüre ayak uydurmaya
çalışması, özgürlüğünü kısıtladığını veya buradaki kültürün onu, belirli bir yöne doğru yönlendirmesi, kendisini bağlı bir tutsak gibi hissetmesine
neden olduğu söylenebilir. Her ırktan insanların
göç ettiği bu Yeni Dünya'ya, kendi kültürünü bir
tarafa bırakıp orada hâkim olan kültür ve
medeniyetin değerlerine ayak uydurmalarıyla
Amerika kültürünün onların kültürlerini yönlendirdiğini ifade etmeye çalışmıştır. Zira bu
göçmenler, her şeyi ile kendilerine yabancı bir
toplumun içine düşmüşlerdi. Dilleri, kıyafetleri,
kültürleri ve hatta renkleri dahi onlardan
farklıydı. Onlar böylesi bir varlık âleminde
herkese ve her şeye karşı birer yabancı iken nasıl
olur da istedikleri gibi davranabilirlerdi? Özgür
olmaları ve istedikleri gibi davranabilmeleri için,
rahat hareket edebilecekleri bir ortamın olması
gerekliydi. Oysa onlar kendilerine ait olmayan
bir vatanda, yabancı gözler tarafından seyredilmekte idiler.
Ebû Mâdî üçüncü dörtlüğünde ise şöyle
der:
Yolum, yolum nasıldır? Uzun mu, kısa mı?
Tırmanan mıyım, inen miyim yahut yok
olan mı?
Ben mi yürümekteyim, yoksa yürüyen yol
mu?
Yoksa ikimiz dururken, akan sadece zaman
mı?
Bilmiyorum!
Hayata benzettiği yolun uzunluğunu,
kısalığını bilmediğini ve hiç kimsenin de bunu
bilemeyeceğinin farkındadır aslında. Ancak bu
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yoldaki durumunu sorgulamıştır. Hepimizin
çoğu zaman söylediği ''hayatın karşımıza neyi ne
zaman çıkaracağı belli olmaz'' sözüne benzer
şekilde şair de, yolum nasıldır demiş ve hayatın
belirsizliğini sorgulamış, ancak bir cevap bulamamıştır. Bulunduğu mevkideki durumunu bilmediğinden bir şeyleri kazanmak için tırmanan
mı, yoksa bir şeyler yapmadan durduğu yerde
sayan mı yahut bu her iki durumun dışında daha
aşağı mı düştüğünü ''Tırmanan mıyım, inen
miyim yahut yok olan mı?'' dizesinde dile
getirmiştir. Ancak içinde bulunduğu durumun
farkında da değildir. Onun bu dizesinden yola
çıkarak, insanların hayatta karşılaştığı olumsuzluklara rağmen, ondaki güzellikleri görebilmesi
ve mutlu olabilmesi için yaşama tırmanması,
vazgeçip bırakmaması gerektiği görüşüne sahip
olduğu söylenebilir. Zira Arap göçmenlerin
Amerikan toplumunda birçok sorunla karşılaştıklarını bilmekteyiz. Onların kültürleri, giyim
tarzları, konuşmaları hatta isimleri dahi farklı
karşılanmış ve çoğu zaman da alay konusu olabilmiştirler. Giysileri ve görünüşleriyle alaycı
gözlerle seyredilen göçmenler, bu bakışlardan
oldukça rahatsızlık duymuş ve kendilerini depolara dahi sakladıkları olmuştur. Bu gelişmiş
ülkede çağa ayak uydurmak onlar için çok zor
bir durumdu. Ancak hiç kimse zorluklarla
karşılaşmadan başarıya ulaşmaz. Onlar da bu
toplumda karşılaştıkları zorluklara göğüs germek
için hayata tutunmaya çalıştılar. Îliyyâ Ebû Mâdî
''Tırmanan mıyım, inen miyim yahut yok olan
mı?'' dizesiyle hayat yolculuğunda karşılaştığı
zorluklar karşısında nasıl yürümeye çalıştığını
anlatmıştır. Hayat felsefesini bir sloganla belirtmek gerekirse ona göre ''yaşamak direnmektir''
diyebiliriz. Tüm bunlara rağmen şair, yürümektedir, ama yürüyenin kendisi mi yoksa hayatın
mı onu yürüttüğünü bilmemektedir.
Îliyyâ Ebû Mâdî'ye Şâ'iru't-Talâsim (:Sırlar
Şairi) ünvanını kazandıran ''et-Talâsim'' adlı
şiirinde baştan sona kadar sorular sorması ve bu
sorulara bir cevap araması, ancak cevap bulamaması felsefî bir akım olan agnostisizm (bilinemezcilik) etkisidir. Ebû Mâdî de, Amerika'da
yaşadığı uzun gurbet hayatını ve buradaki yeni
arayışlarını et-Talâsim adlı şiirinde ortaya
koymaya çalışmıştır. O yaşadığı Amerikan toplumunun şaşkınlık ve sıkıntısından etkilenerek, bir
kaybolmuşluk yaşamış ve ondan sonra da yeni
arayışlara yönelmiştir. Bu durumunu bir bilmece
veya sır olarak görmüş kendisini, varlığı ve
özellikle hayatı sorgulamıştır.
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Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, göçmen
olarak gittiği bu toplumda tanıştığı yeni kültürler
ve düşünceler şairde derin izler bırakmış, hayatı
yeniden sorgulamasına sebep olmuştur. Îliyyâ,
içinde bulunduğu durumu sorgularken hiçbir
zaman ümitsizliğe düşmemiş hayata dört elle
sarılmıştır. Aynı zamanda bu şiiriyle kendisiyle
benzer duyguları paylaşan insanlara da tercüman
olmuştur.
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NÂMIK KEMÂL’İ ANMAK VE YENİDEN
OKUMAK
Can ŞEN
20-22 Aralık 2010 tarihleri arasında Tekirdağ’da Nâmık Kemâl Üniversitesi tarafından
“Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Nâmık
Kemâl Sempozyumu” düzenlendi. Yurtiçinden
ve yurtdışından pek çok araştırmacının katıldığı,
benim de bir bildiri ile yer aldığım sempozyum
Nâmık Kemâl üzerine yeniden düşünme imkânı
oluşturdu ve araştırmacılar için yeni ufuklar
açtı.1
Ben özellikle Prof. Dr. Ataol Behramoğlu’nun “Türk Şiirinin Modernleşmesinde Bir
Öncü Olarak Namık Kemal”2 adlı bildirisinin
çarpıcı olduğunu düşünüyorum ve bildirinin baş
kısmından alıntılar yapmak istiyorum:

Liselerde ve üniversitelerde Tanzimat
devri edebiyatçıları arasında ele alınan Nâmık
Kemâl öğrenciye o kadar eskiden seslenmektedir
ki sanki, öğrenci, Nâmık Kemâl’in 80-90 yaşlarına kadar yaşamış olsa Osmanlı Devleti’nin
yıkılışını, Çanakkale Harbimizi, Kurtuluş
Savaşımızı, Cumhuriyet’in ilânını görebileceğini
aklının ucundan bile geçirmez. Sayın
Behramoğlu bu dikkatini bizlerle paylaşmasaydı,
ben de farkında olmayacaktım bunun...
Acaba Nâmık Kemâl Çanakkale Harbimizi, Kurtuluş Savaşımızı görseydi o sert erkek
sesiyle nasıl şiirler yazardı? İnsan irkilerek
düşünmeden edemiyor...
Umarım bu irkilme bizler için Nâmık
Kemâl üzerine yeniden düşünmek için iyi bir
fırsat olur. Onun eserleri üzerine yeniden
eğilmemiz için bizi bekliyor...

“1888’de sadece 48 yaşında yaşama veda
eden Namık Kemal birkaç yıl daha yaşasa, 20.
yüzyıla (1900’e) 60 yaşında ayak basmış
olacaktı...
Ve 80’li yaşlarını da görebilse, sözgelimi
delikanlı
Nâzım
Hikmet’le
karşılaşmış
olabileceklerdi...
Bunu düşünmek insanı şaşırtıyor...
Çünkü tarihimizden kopmuşuz...
Çünkü Türkiye sadece günü yaşayan bir
topluma dönüşmüş.
Çünkü Namık Kemal gibi sadece bizim
toplumumuzda değil herhangi bir toplumda
ender yetişen bir yenilikçiyi, gelmiş geçmiş en
büyük düşünce ve eylem adamlarımızdan ve
edebiyatımızın birçok alanında ilk ve bizim
edebiyatımızda çığır açmış örnekleri veren bir
şair ve yazarımızı tarihin tozlu sayfalarına terk
etmişiz...
Namık Kemal ‘müstahak’ mı bu terk
edilişe, unutuluşa? (...)”3

1

Sempozyumda sunulan bildiriler iki cilt olarak
kitaplaşmış olup temin etmek isteyenler 0282 293 38 66
numaralı telefondan irtibata geçebilirler.
2
Behramoğlu, Ataol, “Türk Şiirinin Modernleşmesinde
Bir Öncü Olarak Namık Kemal”, Doğumunun 170. Yılında
Uluslararası Nâmık Kemâl Sempozyumu, Editörler: Orhan
Kemâl Tavukçu, Ali Tilbe, Cilt-1, Tekirdağ 2010, s. 255258
3
Behramoğlu, a.g.y. s. 255

Hem Sayın Prof. Dr. Ataol Behramoğlu’na, hem de başta Sayın Doç. Dr. Orhan Kemâl
Tavukçu olmak üzere sempozyumu düzenleyerek Nâmık Kemâl’in ruhunu şad eden Nâmık
Kemâl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve
Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinin kıymetli hocalarına sonsuz saygılarımı sunuyorum...
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 Deprem, kendi evi olmadığı için, başka-

KARİKELİMATÜR-1

larının evini yıkmaktan mutlu olur.

Perviz ŞÂPÛR

 Dolmakalemimi

Türkçesi: Ali GÜZELYÜZ

doldurup
 Akvaryumun içindeki balık, yanından
geçen kediye “buyur” dedi.
dünyanın öbür ucundan çıktı.

zaman bulutların arkasına geçerler.

ediyorum.
erken ağarır.

küflenmiş.
 Eski şiirlerin son tüketim tarihi geçti.

için

karşısına geçtim.
 Azrail’i görür görmez ölü numarası
yaptım.
 Bahar bulutundan klorofil damlıyordu.
 Bakışımı şarj etmek için gözümü kapatıyorum.
 Bal arısı susayınca çiy damlasının üzerine
konur.
 Balonun “iğneyi kendisine çuvaldızı başkasına batırması” mümkün değildir.
 Başına kask geçirmeden, gazetedeki olay
haberlerini okumazdı.

 Fare ile balığın son tüketim tarihini kedi
belirler.
 Gece, ay gibi güzel yüzünü kara çarşaftan
çıkaran bir kadındır.
 Geceleri tek kişilik yatakta yatıyorum;
gözlerim, kollarım ve ayaklarım ise çift
kişilik yatakta yatıyor.
 Geceleri yıldızlarla misket oynuyorum.
 Gecenin bedenini el feneriyle yaraladım.
 Gökyüzü tamir edilmezse, yıldızlarının
diğer seramikleri de dökülecek.
 Gölgemim

beni

takip

etmeye

sabrı

kalmadı.

 Bazı kişilerin konuşmaya fırsat bulmama-

 Gözyaşımı yağmur taneleriyle karıştır-

ları için sürekli yemek yemelerini arzulu-

mamak için yağmurlu günlerde gözyaşı

yorum.

dökmüyorum.

 Bedenimden beslenmek için mezarıma
giren bütün haşereleri yuttum.
 Ben yaşlanındıkça gölgem ağarıyor.
 Beynimin elini ve ayağını, düşüncelerimin ipiyle bağladım.
 Birbirlerine en yakın olan insanlar,
otobüs yolcularıdır.
 Bu kadar sahte balı görünce, balarısının
eli ağzında kaldı.
 Cennete yürüyerek gitmemek için beni
arabamla toprağa vermelerini vasiyet
ettim.
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söz

 Ele geçirilen tarih öncesine ait sözler

 Ay ve güneş, giysilerini değiştirecekleri
kurtarmak

aydınlığından

 Düşüncemi gardıroba astım.

 Ay rejim yaparsa, yıldız gibi olur.

yalnızlıktan

sabahın

karanlığıyla

 Düşünceleri kara olan kişilerin saçları

 Araştırmacı fare, deliğini o kadar kazdı ki

 Aynayı

gecenin

 Gülüşüm, koltuğun üzerinde dinleniyor.
 Güneşi gecenin içinde hapsettim.
 İlk çiçek demetini mezarımın başına
koyanlar, ölümüme neden olan mikroplardır.
 İnsanın iki gözü olduğu halde her şeyi
neden tek gördüğünü anlayamadım.
 İnsanların çoğu muzu kabuğuyla yemeyi
hak ediyorlar.
 Kafes, kuşun kafası yerine özgürlüğün
kafasını kesen bir giyotindir.
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 Kafesin kapısı açık kalmıştı ama kuş son
yemi yemek için bu şansını tamamen
kaybetti.
 Kafesin parmaklıkları esnemeye başlar
başlamaz kuş uçtu.
 Kafeste uzun süre kalan papağan, anadilini unutur.
 Kalbim arada bir benim için çarpıyor.
 Kalbin son atışı, ebedi sessizliğin gelişini
müjdeler.
 Kan ağlamak istediğimde kalbimi gözüme bağlıyorum.
 Kedi balığı yiyince, kılçığıyla dişlerini
temizledi.
 Kedi o kadar acıkmıştı ki, balığı ancak
yiyip bitirdikten sonra plastik olduğunu
anladı.
 Kedi, balıkların ölüm haberini gözyaşı
dökerek okuyordu.
 Kışın muzun kabuğunu soymuyorum,
çünkü soğuk almasından korkuyorum.
 Kimse işime burnunu sokmasın diye bir
süredir doğru dürüst iş yapmıyorum.
 Kör balık, suyu göremez ama bütün
varlığıyla ona dokunur.
 Kör kurşun, silahın namlusundan baston
yardımıyla çıktı.
 Kötümser bir varlık, güneşten kardan
adam yapar.
 Kulağımın içindeki sözcükleri haftada bir
kez boşaltıyorum.
 Kuş tutsak olunca, düşüncesi uçar.
 Kuş, biz ona tekme atmayalım diye
ağacın üzerine konuyor.
 Kuşu mahpus etmek istersem, gökyüzü
büyüklüğünde bir kafes yaparım.

 Örümcek nereye giderse merdivenini
beraberinde götürür.
 Sevgilimi aşağılamak için, onun uğruna
döktüğüm gözyaşlarımı temizledim.
 Söylemeye değer bir sözü söylememek
günahtır.
 Sözcükler kaçmasın diye ağzımı hiç
açmıyorum.
 Su, susuzluktan öldü.
 Tanışma toplantısında gözyaşımı sevgilimle tanıştırdım.
 Tembel dağcı, dağa tırmanmak için tepenin inmesini bekliyor.
 Tutsak kuş, kafeste iki kuş görmemek
için aynayı kırdı.
 Tutsak kuş, özgürlük anını kucaklayıp
öptü.
 Tutsak kuşların özgür olmasını en çok
kediler ister.
 Tutsaklığın ne demek olduğunu anlaması
için kafesi daha büyük bir kafese koydum.
 Uyku hapı almadan önce, uyumaması için
kol saatimi çıkarıyorum.
 Uyumak, uyanıklığın günbatımıdır.
 Üzüntümü, ömrüm boyunca gülümsememin içine hapsettim.
 Vejetaryen olduğumdan beri damarlarımda kan yerine klorofil akıyor.
 Vücuduma yeni giren mikrobu, bir demet
çiçekle karşılamaya koştum.
 Yağmur damlaları, kuraklığı dize getirmek için el ele verdiler.
 Yanardağ, dünyanın kusmasıdır.
 Zihnimin televizyonu bozulduğundan beri,
senin görüntünü görmekten yoksunum.

 Kuşun gözü kediye ilişince, kafesin parmaklıklarına teşekkür etti.
 Lambalar, gecenin kafesinde mahpus
olan kuşlardır.
35

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 4, SAYI: 6, SONBAHAR-KIŞ 2011

Arap edebiyatından bir öykü:
GECE SONU KARI
Zekeriya TÂMİR
Türkçesi: Halim ÖZNURHAN1
Yusuf, yüzünü yola bakan pencere camına
yapıştırdı. Odanın dışındaki gece siyah, soğuk
bir güldü. Kar, solgun ışıktan oluşan boşlukta
ağır ağır yere düşüyordu. O sırada Yusuf’un
babası sessizce oturuyor, annesi de çaydanlığı
sobanın üzerine koyuyordu. Kadın, kocasının
yüzündeki kederi görüyordu. Adamın gözlerinde
gizli bir öfke vardı ve ellerini yaşlı iki arkadaş
gibi sessizce dizlerinin üzerine koymuştu.
Kedinin geri dönüp bacaklarına sürtünmesi
Yusuf’u kızdırdı, oflayarak ayağıyla kediye bir
tekme savurdu.

- Size dün ne gördüğümü söylemeyi
unuttum. Onu gördüm.
Yusuf şaşırdı ve ani bir hareketle arkasına
döndü. Bakışları, annesinin yüzüyle buluştuğunda, toprak duvarlı eski evlerinde gizlenerek yaşayan yılanı onun da bir kez daha gördüğünü
hemen anladı. Yusuf yılanı hayal etti: Siyahtı,
yumuşaktı, pürüzsüzdü ve bir gece önce doğan
ayın ışığı altında evin avlusunda sakince ilerliyordu.
Anne:
- Öyle güzeldi ki! Bir kraliçe gibiydi.
Yusuf, yılanın, tüm tebaası ölmüş, harap
bir yerde tek başına yaşar halde kalmış, gerçekten de acayip bir kraliçe olduğu duygusuna
kapıldı. Damarlarında eski bir öfke kabardı.
Sözünü babasına yönelterek:

Kedi acıyla büzülüp sobanın yanına
kıvrıldı ve kırılmış halde gözlerini kapadı.
Duvarları çok yüksek ve zemini kanatsız serçe
tabakasıyla kaplı bir bahçe düşlemeye başladı:
Besili bir serçe seçer ve ona iştahla bakardı.
Serçe de ne yapacağını bilmez halde geri geri
giderdi.

- Bize zarar verecek. Ondan kurtulmamız
lazım.

Serçe yüksek, kesik kesik bir sesle şöyle

Yusuf, yılanın ondan hoşlanmadığını bildiğinden ve kendisini öldürmek için ilerleyeceği
müsait bir anı kolladığından emindi. Babasından
defalarca, çimento, demir ve taştan yapılmış yeni
bir evde oturmalarını istemişti.

derdi:
- Ben zavallı bir serçeyim.
- Ben de açım.
- Sana şarkı söyleyeyim.
- Açım.
Kedi, serçenin üzerine hırsla atlayacak;
küçük, keskin dişlerini boynuna geçirerek
yumuşak etini parçalayacaktı. O zaman da
serçenin kanı, sıcak ve kırmızı olarak akacaktı.
Yusuf, zihninde evden kaçan kız kardeşinin yüzü oluşurken, kendi yüzünü ıslak pencere
camına yapıştırdı. Kız kardeşi, sürekli gülümseyen sevimli bir kızdı. Kendi kendine “onu
bulursam öldüreceğim... kafasını koparacağım”
dedi.

Cevap verirken babanın gözlerinde gizli bir
sevinç ışığı belirdi:
- O, sadece kendisine zarar verene zarar
verir... Ben doğmadan önce de bu evde
yaşıyordu; kimseye bir zararı dokunmadı.

Beyaz renkli binalar, Yusuf’un zihninde
sanki batmayan bir güneşle dolu hoş şiir kasideleriymiş gibi şekillendi.
Baba ise isteğini ısrarla reddederek şöyle
diyordu:
- Burada doğdum, burada öleceğim.
Yusuf babasının yüzüne öfkeyle baktı.
Baba öksürdü ve sonra alaycı bir şekilde konuşmayı sürdürdü:
- Onu bul, öldürebiliyorsan öldür.
Yusuf kendi kendine:

Babasının “ayakta durmaktan yorulmadın
mı” dediğini duydu.

- Onu bulacağım. Elimden kurtulamayacak, dedi.

Yusuf yerinden kıpırdamadı, sessiz kaldı.
Annesi hemen söze karıştı:

Pencerenin yanında boş bir sandalye vardı.
Yusuf bir süre öfkeyle sandalyeye baktı... Geceleri kız kardeşi hep bu sandalyeye otururdu...

1

Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
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Güler, konuşur, kedisiyle oynardı... Şimdi acaba
nerdeydi?

Baba, Yusuf’a döndü ve sert bir şekilde
tekrarladı:

Yusuf sigara içmek istedi. Sigarası
cebindeydi; ama babasının karşısında sigara
içmeye cesaret edemezdi. Odanın kapısına doğru
yöneldi. Babası hemen sordu:

- Onu aramanı ve hangi yolla olursa olsun
bulmanı istiyorum. Onu kancık bir it gibi doğra.

- Nereye?
Yusuf:
- Yorgunum. Uyumak istiyorum.
Baba:
- Zavallı, gerçekten de çok işin var...
Gündüz taş mı kırıyorsun? Hiçbir iş yapmadan
nasıl yorulursun? Esnemek mi seni yoruyor?
Söyle... İş bulamadın mı?
Annesi araya girdi:
- O hasta... Bir baksana... Ne kadar
zayıflamış, sararmış...
Yusuf, gelmesinden
geldiğini hissetti.

korktuğu

anın

Baba öfkeyle bağırdı:
- Senden başkasına söyleyecek sözüm
yok... Çocukları sen şımarttın... Delikanlılık
çağındaki oğul yiyor içiyor, kız evden kaçıyor,
karı komşularla çene çalıyor, babaysa eşek gibi
çalışıyor.
Anne yalvaran bir dille:
- Bunlar doğru değil. Komşular sesini
duyacak.
Baba başını eğdi, sonra üzgün bir ifadeyle
ekledi:
- Allah’ım... Ne yaptım ki ömrümün son
demlerinde beni bu hallere düşürdün.
Anne:
- Sana
demedim mi?

kaybolduğunu

polise

bildir

- Onu yalnız bırakmaman lazımdı. Eğer
evden
ayrılıp
komşulara
gitmeseydin,
kaçamazdı. Niçin onu yanında götürmedin?
- Zavallı yorgundu. Tüm evi temizlemişti.
- Zavallı mı? O zavallı, boğazlanmayı hak
ediyor... Akrabalarımız bize gelip onu
göremediklerinde onlara ne diyeceğiz? Onlara,
annesi komşuya gitmişti, o da bohçasını toplayıp
kaçtı, nerede olduğunu da bilmiyoruz mu
diyeceğiz?

Yusuf, çocukluk günlerini hatırladı. Bayram günlerinin sabahında, kasap dükkanlarının
kapı önlerinde koyunlar kesilirdi. Koyun,
kasabın ağırlığı altında korkuyla bağırır; ama
kaçamazdı. Kasabın bıçağı da büyük ve keskin
olurdu. Kasap, koyunun boğazını keser ve derin,
kırmızı oyuktan kan fışkırırdı.
Anne ağlamaya başladı ve haykırdı:
- O benim kızım. Siz ikiniz ne ona, ne de
bana önem veriyorsunuz.
Yusuf kapıyı açtı ve dışarıya çıktı.
Arkadan odanın kapısını kapattığında garip bir
güven duygusu hissetti. Hemen bir sigara yaktı
ve ağır ağır dumanını çekti. Zemine vuran
ayakkabısının sesini dinleyerek kaygıyla, kısa
adımlarla odayı arşınladı. Biraz sonra ahşap
masanın yanında durdu ve özlemle ona baktı.
Burası, babasının zorla sattırdığı küçük
radyosunun yeriydi.
Radyo, Yusuf’un vefalı bir arkadaşıydı.
Radyonun gidişinden sonra o, müziksiz bir
delikanlı olmuştu. Etrafında soğuğun arttığını
hissetti, giysisini çıkarttı, elektrik lambasını
söndürdü, sonra da başını yastığa koyarak
vücudunu yorganın altına soktu.
Yılanın evin herhangi bir yerinde gizlenmiş olduğundan ya da odalarda sakince dolaştığından emindi.
Yusuf gözlerini kapadı. Müziğe olan
özlemi artıyor, sert toprağın üzerine yağan
yağmura dönüşen bir bulut gibi içinde
fışkırıyordu. Hıçkırarak, gözyaşlarını silmeden
müziği yaratan, titreyen, gizemli bir şeyin
örttüğü derinliklerden gelen müziği dinledi.
Yusuf, biraz sonra hıçkırarak ağlayacağı,
hem yağmur, hem de kurumuş toprak olduğu
duygusuna kapıldı. Kendisine çok yakın bir
dünyanın var olduğunu, o dünya ile arasında
sadece camdan bir köprü olduğunu hissetti.
Kendi kendine “hastayım ben, hasta” dedi.
Yusuf ileri atıldı ve süratle cam köprüyü
geçti. Koyu bir karanlığın hakim olduğu meçhul,
geniş bir dünya onu sevgiyle kucakladı.
Yusuf’un zihninde harabe şehirler, yıkılmış
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binalar şekillendi. Sessizce haykırdı: “Ömrüm
ziyan oldu... Babasız, yeni bir yaşam istiyorum.”
Bastırılmış hüzünleri patlak verdi: Ağaçlar,
yeşil yıldızlardır. Kalbim kapalı bir kapıyı
çalıyor. Göz yaşlarım, yaşlı bir hüznün
çocuklarıdır. Güneşin yüzü kimin için soluyor?
Gece, yorgunları seven bir yastıktır. Kanım
akıyor; onu göğsü mavi bir yatak üzerinde
uyuyan ve erkekler şehrini düşleyen bir kadının
yokluğu akıtıyor.
Yusuf, hasta olduğuna emin olarak
yorganın altında titriyordu. Yıldızlar avlıyor ve
“keşke yara haykırmasa” diyor, “doğ, ey öfkenin
güneşi” diye söyleniyordu.
Ölüm, kılık değiştirerek, bir gemici
üniformasıyla geliyor ve Yusuf ona “gemin beni
kıyıya götürsün” diyor.
Diğer kıyı, Yusuf’u çok severek seslenen
yeşil bir sestir. Ölüm cevap vermiyor ve gemisini
hareket ettiriyor. Yusuf, solgun yüzlü yolculara
el sallıyor.
Müzikten hoşlanan adamlar geliyor,
yanlarında davulları, zurnaları var. Terk edilmiş
bahçelerde dolaşıyorlar. Gece bir kadının saçıdır.
Hayır, hayır... Gece, dünyanın içine işleyerek
ilerleyen bir yılandır.
Müzikten hoşlanan adamlardan biri inledi,
sonra zurnasını ağzına aldı. Zurnanın pirinç
madeni bir an parladı, sonra kulak tırmalayıcı
uzun bir çığlık yayıldı. Utanç duygusunu
üzerinden attı ve ağladı. Sanki sert toprağın
üzerinde aşağılık bir halde yaşamak zorunda
kalan ezilmiş insanların sesi gibiydi. O an Yusuf,
bir kılıç, rüzgarın oynadığı bir giysi ve çölün
kumları üzerinde koşan bir at idi... Kız kardeşim
bana sesleniyor.
Yusuf, o an yılanın gelmesini arzuladı.
Zehriyle öldürmesini istemiyordu; ama soğuk
vücuduyla boynunu sarmasını, sıkmasını, boğup
hareketsiz bırakmasını istiyordu. O zaman
babasından, annesinden, kız kardeşinden ve kana
susamış bıçaktan kurtulmuş olacaktı.
Yusuf, kurumuş dudaklarıyla dilini yaladı.
Uyumak istemiyordu; çünkü uyursa düşünde
çimensiz bir tarlada otlayan, hüzünlü bir şekilde
böğüren yedi zayıf inek göreceğini biliyordu.
Gökyüzü ise sert, çekirge ve sinekle dolu bir
tavan olacaktı.
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Yusuf, ümitsizliğe teslim olmayacaktı; kız
kardeşini kış boyunca, rüzgara, dona aldırmadan,
yağmur ve kar altında dolaşarak arayacak, fakat
bulamayacaktı. Üzüntüyle, dilencilere dönüşmüş
yapraksız ağaçları düşünecek, parmakları
cebinde duran bıçağın sapını bırakmayacaktı.
Yusuf, kız kardeşinin, halasının kızlarıyla
sinemaya gitmek için babasından izin istediği,
babasının ise ona zorlu bir şamar attığı günü
düşündü. Yusuf, kız kardeşinin zavallı
gözlerindeki bakışı ve gizlice hıçkırmasını
unutamamıştı.
Bahar geldiğinde gökyüzü tekrar berraklaşır ve havayı sıcak bir güneş kaplar, ağaçlar
yeşil yapraklar kuşanırdı. Ayakları onu sebze
pazarına götürür, orada satıcıların seslerini
dinleyerek ağır adımlarla yürürdü. Birden, elinde
kumaş bir çanta taşıyan, satıcılardan biriyle
pazarlığa dalmış olan bir kız görürdü. Yusuf,
tedirgin bir şekilde geriye çekilir ve “bu kız
kardeşim” derdi.
Parmakları bıçağın sapına dokunur ve kız
kardeşini izlerdi... O, yorgun, küçük bir
kadındır... Hem ümitsiz, hem de mutlu... Yusuf,
hasta olup sırtı üzere yattığı, acıdan kıvrandığı
günü hatırlayacaktı. Gözlerini açtığında kız
kardeşini baş ucunda, sessizce ağlarken
görmüştü.
Kız kardeşi sebze dolu çantasını taşıyarak
yürüyecek, hamallardan birisi ona yaklaşıp
çantayı taşımayı teklif edecek, kız kardeşi
reddedecekti. Yusuf da kendi kendine “küçük
evin hanımı, tasarruf yapıyor” diyecekti.
Yusuf, onu takip edecek, boş bir caddede
neredeyse ona dokunacak kadar yaklaşacak, kız
kardeşi yanında yürüyenin kim olduğunu
anlamak için dönüp bakacak, kardeşini görünce
şaşıracak, donmuş gibi yerinde çivilenip kalacak
ve sebze dolu çantası elinden kayıp yere
düşecekti. Kız kardeşi ona üzüntülü, utanmış ve
sevgi dolu gözlerle bakacak, sonra elini
uzatacaktı. Yusuf ise dalgınlıkla elini uzatacak
ve onun uzun süren bir yolculuğa çıkmış kız
arkadaşı olduğunu, şu an ise tokalaşmak için
elini uzattığı hissine kapılacaktı. Sonra da tek
kelime etmeden öyle kalacaklardı. O esnada
oradan bir delikanlı geçecek, onlara pis gözlerle
bakacak “işte iki genç aşık” diye bağıracaktı.
Yusuf eğilip sebze çantasını alacak, sonra sert bir
dille soracaktı:
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- Nasıl yaşıyorsun?
- Yoksul bir gençle evlendim.
Tüm sözcükler Yusuf’tan kaçacaktı; ama o
olacak olanı anlamıştı: temiz kalpli yoksul bir
genç, yaşamak isteyen bir kız ve kızını asla bir
yoksulla evlendirmeyecek bir baba.
Birlikte yürüyecekler, sonra kız kardeşi bir
binanın girişinde duracak ve şöyle diyecekti:
- Geldik.
Yusuf, onun bir bodrumda oturduğunu
anlayacak, kız kardeşi kapıyı açarken sebze
çantasını yere bırakacak, sonra tekrar sebze
çantasını eline alıp içeri girecekti. İçeride onu,
tek bir yatakta yatan, gülen, tartışan, fakat
hüzünlü olarak uyumayan iki yaratığın kokusu
karşılayacaktı.
Yusuf, bir koltuğa oturacak, koltuk da çok
rahat olacaktı. Parmakları ikinci kez bıçağa
dokunacaktı... O an kalkacak ve keskin ağızlı
bıçağı çekecek, kız kardeşini saçından tutup yere
fırlatacak, o kısık, ürkmüş bir sesle “kardeşim,
kardeşim” diye mırıldanırken onu kesecekti.

Belki de ansızın eğilip yanağından
öpecekti. O zaman damarlar, sevinçle coşarak
akan şarkılarla dolacak ve kız kardeşine “haydi,
haydi gülümse” diyecekti.
Eve döndüğünde yılanı evin avlusunda ölü,
soğuk bir halde uzanmış bulacak ve kederli
babasına galip gelmişçesine bakacaktı.
Yusuf, yatağa uzanmışken güçlü, şaşırtıcı
bir şefkat duygusuna kapıldı. Kalkıp elektrik
lambasını yakmak ve aynada yüzüne bakmak
istedi.
Müzikten hoşlanan adamlar geldiler;
yanlarında davul ve zurnalarını getirmemişlerdi.
Yalnız, güzel sesleri sonu olmayan engebesiz bir
arazi idi.
Evin avlusundan, sanki birinin dönmesini
isteyerek,
yalvararak
sesleniyormuşçasına
hüzünlü bir kedi miyavlaması yükselirken, Yusuf
kendini derin bir uykuya bıraktı. Odanın
dışındaki kar, hâlâ binalara, insanlara, caddelere
beyaz bir örtü bağışlayarak yağıyordu.

Yusuf, kendisinin ve kız kardeşinin küçük
birer çocuk olduğu günleri hatırlayacaktı.
Kardeşi birkaç yıl içerisinde büyümüştü. Bir gün
ağlayarak yanına gelmiş, komşu çocuklarının
kendisini dövdüklerini söylemiş, o da hemen
sokağa çıkmış ve komşu çocuklarını dövmüştü.
Yusuf bıçağa, “öl... kandan uzak kal”
diyecekti.
Kız kardeşi gelecek, önünde durup
mantosunu çıkaracaktı... Giysisi de ne güzel
olacaktı. Bir ev hanımı giysisi... Ona “annem
nasıl?” diye soracaktı.
Yusuf sessizce ona bakacak, birden
hıçkırıklara boğularak şöyle fısıldayacaktı:
“Bütün suç babamın. Onu bağışlamayacağım.
Çok acı çektik.”
Acı çektik, acı çektik...
Yusuf elini bıçaktan uzaklaştıracak ve elini
cebinden çıkarıp kız kardeşinin çenesinin altına
koyacak, yüzünü yukarı doğru kaldıracaktı. Kız
kardeşinin yüzü yaşlarla dolu olacak, o da
mendiliyle yüzünü silecek, sevgi ve şefkatle
şöyle diyecekti:
- Ağlama.
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Arap edebiyatından bir öykü:
POLİS VE AT
Zekeriya TÂMİR
Türkçesi: Halim ÖZNURHAN1
Ebû
Mustafa
arabasını
kaldırımın
kenarında durdurdu. Çatlamış, iri eliyle atın
başını okşadı, sonra yakınlardaki bir dükkana
doğru gitti. Odun dolu torbaları sırtında
taşımaya, arabaya yerleştirmeye başladı.
Ortada hiçbir sebep yokken, at öfkeli idi.
Bir karpuz kabuğu parçası bulduğunda öfkesi
biraz yatıştı. Sakin bir şekilde onu kemirmeye
başladı.
Aniden orada, yakınında duran, gülümseyerek kendisini süzen küçük bir çocuğu fark etti.
At kendi kendine şöyle dedi:

Ebû Mustafa, odun torbalarını arabaya
yerleştirme işini tamamladı. Atın yanında bir
çocuğun bulunduğunu fark edince bağırdı:
- Defol maymun!
Sonra hareket etmesini emreden bir nâra
atarak kırbacını salladı. Ardından at ileri doğru
hareket etti, ağır arabayı yavaş yavaş çekti.
Araba pek çok yola girdi çıktı. Bir süre
sonra, etrafına taş binalar dikilmiş geniş bir
caddeye ulaştı. Araba caddeye girer girmez, bir
polis yolunu kesti. Ebû Mustafa uzatılmış bir
sesle bağırdı:
- Hişşşş!
Polis:
- Bu caddeden at arabalarının geçmesinin
yasak olduğunu bilmiyor musun?
Ebû Mustafa:

- Onu tanımıyorum. Bana yaklaştığında
ona çifte atacağım... Kafasını kıracak güçlü bir
çifte atacağım.
At, bir süre sonra karpuz kabuğunu
çiğnemeye son verdi. Karpuz kabuğunu bitirdiği
için hayıflanmaya başladı. Öfkeyle çocuğa bakıp
kendi kendine şöyle demeye başladı:
- Ona çifte atacağım.
O sırada Ebû Mustafa odun torbalarını
taşımaya ve arabanın üzerine yerleştirmeye
kendini kaptırmıştı.
At yorgunluk hissetti. Kendi kendine
homurdanarak:
- Adalet yok, dedi.
At şehirde doğmuş ve bütün hayatını
şehrin asfalt kaplı yollarında geçirmişti.
Atalarının geçmişte, binaların da taş duvarların
da olmadığı geniş steplerde başı boş, mutlu
olduklarını biliyordu. Ama hepsi ölmüştü.
Çocuk eğildi ve ata uzak bir yerde duran
karpuz kabuğunu aldı. Sonra yavaş yavaş
yaklaşmaya başladı. At geri çekilmek istedi; ama
cesaretlenip bekledi. Çocuk, karpuz kabuğunu
atın ağzına doğru uzattı. At bir an tereddüt etti,
sonra şaşkın halde karpuz kabuğunu kaptı.
Mutluluk içinde kemirmeye başladı ve çocuğun,
samimi, küçücük eliyle boynunu okşamasına izin
verdi.

- Biliyorum.
- O zaman niçin buraya geldin?
- At... Bak.. At çok yorgun. Bu caddeden
geçmezsem atı çok yürüteceğim.
Atı coşkun bir sevgi kapladı. Polis şöyle
dedi:
- Bu caddede at arabalarının geçişi yasak.
Burası sadece otomobiller ve yayalar içindir.
Ebû Mustafa:
- Biliyorum.
Diliyle dudaklarını yaladı ve konuşmayı
sürdürdü:
- At yorgun. O ölürse rızkım kesilir.
Açlıktan ölürüm, çocuklarım da ölür... Dört
çocuğum var...
- Geri dön. Trafiğe ve kurallara muhalefet
etmekten sana ceza vermeyeceğim.
- Taşı bile yiyen dört çocuğum var.
Ebû Mustafa, keskin bir çakı gibi kuru,
kısa bir kahkaha attı. Sonra şöyle diyerek
konuşmayı sürdürdü:
- Doğruyu söyleyeceğim... Ben çocuklarım
için korkmuyorum. Asıl anneleri için endişe
ediyorum.
Polis merakla sorarak:
- Niçin anneleri için endişe ediyorsun?

1

Doç. Dr, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
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Ebû Mustafa cevap verdi:
- Acıktıkları zaman annelerini yemelerinden korkuyorum. Dişleri çok korkunç.
Bir otomobil hızla geçti. Polis düdüğünü
çaldı, otomobil durmadı. Polis, otomobil uzaklaşmadan, plaka numarasını tespit edebildi.
Numarayı defterine kaydetti. Öfkeden kıpkırmızı
olmuş halde Ebû Mustafa’ya döndü ve ona:
-

Haydi geri dön, dedi.

-

Bırak beni, sadece bu defalık geçeyim.

Polisler gelinceye kadar insanlar dağılmadı. Polisler, katili tutukladılar.
Yargıç adildi. At, bir sabah, steplerden
geriye kalan bir yer olarak düşündüğü meydana
götürüldü.
At sevinçliydi; çünkü daha önce geçişine
izin verilmeyen geniş caddeden geçmişti. Fakat
sevinci uzun sürmedi, çok geçmeden darağacında sallandırıldı.

Polis katı bir şekilde:
- Dön, kural kuraldır. Yalvarmanın yararı
yok.
- At yorgun.
- Haydi, geri dön.
- Allah seni anana bağışlasın!
- Allah beni kimseye bağışlamaz. Kuralı
ben uydurmadım. Ben emir kuluyum. Senin de
bu emirlere uyman gerek.
Ebû Mustafa hiçbir şey söylemedi.
Yalnızca, kanunu binlerce kolu olan bir yaratık
olarak hayal etti. Kanun polise emrediyor, polis
ona uyuyor; polis de Ebû Mustafa’ya emrediyor
ve Ebû Mustafa’nın da emirlere uyması
gerekiyordu.
Ebû Mustafa bir süre tereddüt içerisinde
kaldı. Polis ona bağırdı:
- Dön geri. Hemen geri dönmezsen pişman
olursun.
Ebû Mustafa arabaya doğru yöneldi. O an,
atın öfkesi zirveye ulaşmıştı; tüm gücünü topladı
ve gemi azıya alarak ileri doğru atıldı. Kendisine
doğru gelen arabayı gören polis şaşırdı. Kaldırıma atlamaya çalıştı; ama başaramadı. At, ona
vurdu, yere savrularak sırtı üzerine düştü. Atın
ayakları göğsünü çiğnedi, sonra da arabanın
tekerleri üzerinden geçti. Kıpkızıl kana boyandı.
At, sahibinin sevinmediğini, endişelenip
paniğe kapıldığını, koşarak kaçmaya başladığını
görünce çok şaşırdı.
Biraz sonra insanlar koşuşarak oraya
üşüştüler, arabanın etrafını çevirdiler. Sanki
ezilen polis, güzel bir kadın bedeniymiş gibi gizli
bir şehvetle karışık bir korku, gözlerinde
parıldıyordu.
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Japon edebiyatından bir öykü:
KARLI BİR GECENİN HİKÂYESİ
Osamu DAZAİ (1909～1948)
Çeviren: Okan Haluk AKBAY*
Sabah başlayan kar, hâlen yağmaya devam
ediyordu. Bir süreden beri dikmek için uğraştığım yeğenim Otsuru’nun elbisesini bitirmiş,
okul dönüşünde teslim etmek için Nakano’daki
teyzemin evine uğramıştım. Teyzemin hediye
olarak verdiği iki dilim surume1yi de alarak
Kiçicōci istasyonuna vardığımda, hava çoktan
kararmıştı. Kar, bir şaku2dan fazla birikmiş; daha
da yağmaya devam ediyordu. Ayaklarımda
çizmelerim olduğundan sevinçli bir şekilde,
özellikle karın daha fazla biriktiği yerleri seçerek
yürüyordum. Evimizin yakınındaki posta kutusuna geldiğimde, koltuğumun altına sıkıştırdığım
gazete kağıdına sarılı surumenin yerinde olmadığını farkettim. Her ne kadar neşeli ve biraz da
aptal biriysem de, yolda bir şey düşürmüşlüğüm
hemen hemen hiç olmamıştı. O gece, yağan
kardan heyecanlandığımdan olsa gerek, paketi
düşürmüştüm. Birden içimi hüzün kapladı.
Surumeyi düşürmek gibi bir hayal kırıklığı
yaşamak aptalca bir şey olduğundan kendimden
çok utanmıştım. Çünkü onları yengeme vermeyi
düşünüyordum.
Yengem bu yaz doğum yapacak. Karnında
bir bebek taşıdığından, çok acıkıyormuş. Yani,
karnındaki bebekle birlikte iki kişilik yemesi
gerekiyor. Yengem benden daha kibar ve zarif
biri olduğundan, yedikleri sanki “kuş yemi”
kadar hafif olurdu. Öğün aralarında bir kez bile
abur cubur atıştırmışlığı yoktu. Buna rağmen,
son zamanlarda karnının sık sık acıktığını ve
canının değişik şeyler yemek istediğini utana
sıkıla söylemişti.
Geçenlerde, birlikte akşam yemeği sofrasını
toplarken “şöyle ekşi ekşi, surume gibi bir şey
canım çekti” diye iç geçirmişti. Bunu unutmadığımdan, o gün tesadüfen Nakano’daki teyzemin verdiği iki dilim surumeyi gizlice yengeme
vermek üzere neşe içerisinde getirirken, surumeleri yolda düşürmüştüm. Kendimi çok kötü
hissediyordum.
*

Y. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
1
Kurutulmuş mürekkep balığı (Ç.N).
2
Bir uzunluk birimi (1 şaku yaklaşık 30 cm) (Ç.N).
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Anladığınız üzere, evde ağabeyim, yengem
ve ben; üç kişi bir aile olarak yaşıyoruz. Ağabeyim biraz garip bir yazardır (!). Kırk yaşına
yaklaşmış olmasına rağmen bir türlü şöhreti
yakalayamadı. Cebinde tek kuruş para olmaz.
Tek yaptığı şey, kendimi iyi hissetmiyorum
diyerek evde keyfine göre yatıp kalkmaktır.
Bahane bulmakta ise üzerine yoktur. Vay şöyle,
vay böyle diyerek her şeyden şikâyetçi olur.
Sadece konuşur, evle ilgili hiçbir işte asla
yardımcı olmaz. Zavallı yengem, erkeklerin
yapabileceği türden kol kuvveti gerektiren işleri
bile yapmak zorunda kalır. Gerçekten de yürek
burkan bir durum. Bu durum karşısında bir gün
artık kendimi tutamayarak:
―“Ağabey, bir gün olsun çantanı sırtlanıp
eve sebze filan alıp getirsene...diğer kocalar
genelde öyle yapıyor çünkü!” demiştim. Ağabeyim birden parladı:
―“Aptal! Ben öyle bayağı bir erkek
değilim, tamam mı? Kimiko sen de iyi dinle.
Bütün ev halkı açlıktan ölmek üzere olsa bile,
ben öyle utanç duyacağım bir alışverişe falan
çıkmam. Bunu kafanıza iyice sokun. Bunu
kesinlikle gururuma yediremem!”
Elbette! Tabii! Ağabeyimin bu kararını çok
iyi anlıyorum. Yalnız anlayamadığım birkaç şey
var. Sevgili ağabeyim, acaba ülkesini düşündüğü
için mi alışveriş yapanlardan nefret ediyor, yoksa
vücudunu yerinden kıpırdatamadığı için mi
bundan hoşlanmıyor?
Annem de, babam da Tokyo’luydu ama
babam uzun bir süre Tōhoku bölgesindeki
Yamagata valiliğinde görev yaptığından,
ağabeyim de, ben de Yamagata doğumluyduk.
Babam Yamagata’da ölmüştü. Ağabeyim yirmi
yaşlarında, bense henüz küçük bir çocukken
annemin sırtında, üçümüz tekrar Tokyo’ya geri
dönmüştük. Birkaç yıl sonra annemin de
ölümüyle, şimdi olduğu gibi, ağabeyim, yengem
ve ben, üçümüz kişi bir aile olmuştuk.
Köyümüz olmadığı için, diğer aileler gibi
köyden gelen bir yiyecek yardımımız yoktu.
Ayrıca ağabeyim garip bir insan olduğundan,
başka kimselerle de neredeyse hiç ilişkimiz
yoktu. Bu yüzden, lezzetli ve nadide yiyecekleri
elde etmek gibi bir imkânımız bulunmuyordu. Şu
iki dilim surumeyi yengeme verirsem kimbilir ne
kadar da sevinir diye düşünürken (biraz utanç
verici bir şey ama!), yolda surumeleri düşürmüş
ve buna son derece üzülmüştüm. Geriye dönerek,
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az önce geldiğim karlı yolu yavaş yavaş yürüyerek paketi aradım. Ancak paketi bulmama imkan
yoktu. Beyazlara bürünmüş karlı yolda, yine
beyaz bir gazete kağıdı tomarını bulmak çok
zordu. Bu da yetmiyormuş gibi, üstüne üstlük,
kar da yağmaya devam ediyordu. Kiçicōci istasyonunun yakınlarına kadar gitmiştim ama tek bir
taş bile göze çarpmıyordu. Derin bir nefes alarak
şemsiyemi düzelttim ve karanlık gökyüzüne
baktım. Kar taneleri, tıpkı milyonlarca ateşböceği gibi çılgınca dans ediyordu. “Ne kadar
güzel!” diye düşündüm. Yolun iki yanındaki
ağaçlar, üzerlerine biriken karın ağırlığıyla
dallarını eğmiş, zaman zaman iç çekiyormuş gibi
hafifçe kımıldıyorlardı. Kendimi sanki bir masal
dünyasındaymışım gibi hissetmiş, kaybettiğim
surumeler de aklımdan çıkmıştı. Birden aklıma
parlak bir fikir geldi. Bu güzel kar manzarasını
yengeme götürmeliydim. Surumeden çok daha
iyi bir hediye olabilirdi. Hem, yiyecekte ısrar
etmek oburca bir şeydi. Gerçekten de ayıp bir
şey!
İnsan gözlerinin görüntüleri saklayabildiğini bir zamanlar ağabeyim bana söylemişti.
“Elektrik lambasına kısa bir süre baktıktan sonra
gözlerini kapattığında, göz kapaklarının arkasında lambanın şekli belirgin bir hâlde görünür
ya...işte bu onun bir kanıtı” diyerek, bununla
ilgili olarak eskiden Danimarka’da olmuş bir
hikayeyi bana anlatmıştı. Ağabeyimin anlattıkları genelde uydurma ve saçma şeyler olmasına
karşın, o gün anlattığı hikaye, varsayalım ki
ağabeyim uydurmuş bile olsa, çok hoşuma
gitmişti.
Eskiden Danimarka’da bir doktor, deniz
kazasında ölen genç bir denizcinin cesedini
inceliyormuş. Mikroskopla gözünü incelerken,
göz retinasında mutlu bir aile tablosunun
yansımakta olduğunu görmüş. Yazar olan bir
arkadaşına bundan bahsettiğinde, yazar hemen
bu tuhaf durumla ilgili olarak şöyle bir açıklamada bulunmuş: Bu genç denizci, büyük
dalgalara kapılarak kıyıya çarpmış ve can
havliyle bir deniz fenerinin penceresine tutunabilmiş. Yardım istemek için pencereden içeri
baktığında, burada görevli ailenin, kendi hâlinde
ve neşe içerisinde akşam yemeğine başlamak
üzere olduğunu görmüş. “Olmaz, şimdi imdat
diye bağırırsam bu ailenin tüm bu mutluluğu
altüst olacak” diye düşünmüş. Pencereye
kenetlenmiş parmaklarının gücü tükendiğinde,
tekrar büyük bir dalga gelerek denizcinin

bedenini denizin açıklarına sürüklemiş. Yazar,
bu denizci, hiç şüphesiz bu dünyadaki en nazik
ve asil kimse demiş. Doktor da buna katılarak,
denizcinin cesedini büyük bir saygıyla toprağa
vermişler.
Ben bu hikayeye inanmak istiyorum.
Bilimsel olarak imkânsız da olsa, ben yine de bu
hikayeye inanmak istiyorum. O karlı kış
gecesinde birden bu hikayeyi hatırladım. Gözlerimin derinliklerine bu güzel manzarayı saklayıp
eve döndüğümde,
―“Yenge, gözlerimin içine bir baksana.
Karnında taşıdığın bebek, güzel bir bebek olarak
doğacak.” demeyi düşündüm.
Birkaç gün önce yengem ağabeyime,
―“Güzel birisinin resmini odamın duvarına
asar mısın? Ben, her gün ona bakarak güzel bir
bebek dünyaya getireceğim.” diye gülerek
söylediğinde, ağabeyim gayet ciddi bir tavırla,
―“Hım, taikyō1 mu? Bak, işte bu çok
önemli” diyerek bu isteği onaylamış ve bir
magocirō2 resmiyle, bir ko-omote3 resmini
duvara asmıştı. Ancak, bu iki resmin tam
ortasına yüzünü ekşitmiş bir hâlde çektirdiği
kendi resmini de astığı için, bu pek de işe
yaramamıştı.
Sessiz ve sabırlı bir insan olan yengem bile
buna tahammül edemeyerek:
―“Lütfen, senden ricam kendi resmini
oradan indirir misin? Ona baktıkça içim
daralıyor.” demişti. Ağabeyime o kadar çok
yalvarmıştı ki, sonunda o resmi duvardan
kaldırtmıştı. Ancak, yengem o zamana kadar,
ağabeyimin resmine baktığı için sarumenkaca4
benzeri bir bebek doğacağından kuşkum yok.
Ağabeyim şekilsiz bir yüzü olmasına rağmen,
kendisini yakışıklı bir erkek mi zannediyor
acaba? Ne kadar da anlaşılmaz bir insan şu
ağabeyim!
Gerçekten de, yengem karnındaki bebeği
için bu dünyadaki en güzel şeyi seyretmek
istiyordu. Bugünkü kar manzarasını gözlerimin
derinliklerine saklayıp yengeme gösterirsem,
1

Anne karnındaki bebeğe iyi etkide bulunması için yapılan
şeyler (Ç.N).
2
Japon tiyatrosunda kullanılan güzel kadın maskelerinden
biri (Ç.N).
3
Japon tiyatrosunda kullanılan güzel kadın maskelerinden
biri (Ç.N).
4
Japon tiyatrosunda kullanılan maymun maskesi (Ç.N).
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surume gibi bir hediye almaktansa kimbilir kaç
kat sevineceğinden şüphem yoktu.
Surumeden artık vazgeçip eve dönerken,
elimden geldiğince etrafımdaki güzel kar
manzaralarını
seyretmeye
gayret
ettim.
Bembeyaz güzel kar manzaralarının, sadece
gözlerimin derinliklerine değil, ruhumun
derinliklerine kadar işlediği duygusuyla eve
döndüm.
―“Yenge,
gözlerime
bak!
gözlerimde çok güzel manzaralar var.”

Benim

―“Ne? Ne oldu?” diye yengem gülerek
ayağa kalktı ve elini omuzuma koydu. “Ne oldu
gözlerine?”
―“Hani, bir zamanlar ağabeyim söylemişti
ya!...İnsanın
gözlerinde
henüz
gördüğü
görüntüler bir süre silinmeden kalırmış diye...”
―“Ağabeyinin o söylediklerini unuttum.
Söyledikleri çoğunlukla uydurma şeyler olduğu
için.”
―“Ama, hiç olmazsa o anlattığı doğru!
Ben, en azından ona inanmak istiyorum. Onun
için, ne olursun gözlerime bak. Az önce çok
güzel kar manzaralarını seyrederek geldim. Ne
olur, hadi benim gözlerime bak. Muhakkak, kar
gibi teni olan bir bebek doğacak.”
Yengem, yüzünde mahzun bir yüz ifadesi
ve suskun bir hâlde yüzüme baktı.
―“Hey...!”
Bu sırada, yan odadan ağabeyim çıkıp
gelmişti.
―“Şunko’nun
o
sıkıcı
gözlerine
bakacağına, benim gözlerime bakman yüz kat
daha etkili olur.”
―“Niçin? niçin?”
Ağabeyimden, neredeyse ona vuracak kadar
nefret ettim.
―“Yengem, ağabeyimin gözlerine bakınca
bunalıyorum dememiş miydi?”
―“Hadi canım! Benim gözlerim yirmi yıl
güzel kar manzaraları seyretmiş gözler. Ben
yirmi yaşına kadar Yamagata’daydım. Sen ise,
daha bir şeyin farkında değilken Tokyo’ya
döndün.
Yamagata’nın
muhteşem
kar
manzaralarını bilmediğinden, Tokyo’nun böyle
eften püften kar manzaralarını bir şey
zannediyorsun. Benim gözlerim çok daha güzel
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kar manzaralarını, belki yüz kat, belki bin kat
daha fazla, neredeyse usanacak kadar çok gördü.
Sen ne dersen de, benim gözlerim seninkilerden
çok daha üstün.”
İncinmiştim. Neredeyse ağlayacaktım.
Tam o zaman, yengem imdadıma koştu:
―“Ama ağabeyinin yüz kat, bin kat daha
fazla güzel manzaralar görmüş gözleri, aynı
zamanda çirkin şeyleri de yüz kat, bin kat daha
fazla görmüş gözler, değil mi?”
―“Öyle, öyle! Eksileri artılarından çok
daha fazla! Onun için gözleri o kadar bulanık!
Hah ha!”
―“Şımarık şey...”
Ağabeyim öfkelenerek tekrar yandaki odaya
çekildi.
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SAVAŞ DANSLARI
Üzeyir Lokman ÇAYCI
Devir değişti babalık
Adamlar savaş dansları yaparak
İşgallerle para kazanıyorlar…
Görmüyor musun yağmalamaları
Bombalamaları?
Canın çıkıyor üç beş kuruş kazanacağım diye…
Senin alın terin şimdi ne işe yarar?
Uzaklardan gelen
Tanklar geçiyor sokaklarından
Seni sorguya çekiyorlar niçin doğdun diye!
Bir şey diyemiyorsun...
Yakında bu gidişle hukuk dersleri de kaldırılacak
Okullardan.
İnsan hakları deniliyordu ya sağda solda...
Sen söylenilenlere inanma!
Görüyorsun ya her şey yerinde değil şimdi?

Kavgaları artırın!
Bir kaç gruba bölünün ki işleri kolaylaşsın
onların!
Unutmayın ki çıkarlar sevgiyi yok eder
Sevgisiz bir toplumun ferdi olmak
Eğitimsiz bırakılmak onların tek isteği…
Aydınlıkta kalmak veya karanlıkta yaşamak
Sizin elinizde!
Biliyorsunuz güneş vaktinde doğar vaktinde
batar...
Keserler sonra başını
Vakitsiz öten horozların!
Devir değişti babalık
Adamlar savaş dansları yaparak
İşgallerle para kazanıyorlar…
Görmüyor musun yağmalamaları
Bombalamaları ?
Paris,
17.03.2003

Devir değişti babalık
Silah tüccarları
İnşaat sektörleri
İdare ediyorlar ülkeleri
Bunu anlamayacak ne var
Savaşla satacaklar ürettiklerini!
Gel benim sözümü dinle!
İlerde çocuk acısı çekmemek için evlenme
Onların işleri hayalî düşmanlar üretmekle
Tehditle falan yürüyor...
Bu yolla küçük küçük ülkeleri “kurtarma” adı
altında
Birer birer ele geçiriyorlar.
Siz birbirinizle döğüşürken
Onlar
Yeraltı zenginliklerinizi tüketecekler.
Geçmiş acılarla yüreğinize otururken
Ne desem ki size?
Artık biraz anlayışlı olun!
Adamların işlerini kolaylaştırmak için kendi
halklarınızla

Çizim: Üzeyir Lokman ÇAYCI
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Sanatçı Kemal, dev bir kaya parçasını
büyük bir kamyonla evine taşıttı. On yılı aşan bir
süre ile yonta yonta kayayı şekillendirmeye
çalıştı. Atıyla Fatih, sanatçının ellerinde
şekillendi. O çalışırken uzaklardan denize
dokunan rüzgarların çıkardığı sesler onun
bulunduğu salonda sık sık yankılandı. Gelenler
ve gidenler orada gördülerini not alıyorlar ve
heykelleşen duyguların resimlerini çekiyorlardı.
O «Fatih Sultan Mehmet size ne anlatıyor?»
diye
soruyordu
gelenlere...
«Koyunların
çobanlarına
baktıkları
gibi
bakmayın...
Duyarlılıklarınızı da tepkilerinizi de diri tutun.
Kaçırdıklarınız veya kaybettikleriniz bir daha
geri gelmez. Sahip çıkın varlıklarınıza.
Rıhtımlarında dolaşın, mavilikleri içlerinize
çekin, haykırın kurutulurken bu koskoca şehrin
can damarları... teşhir edin iğretilikleri...
gözlemleyin israflarla gizlenen saygısızlıkları...
Ele verin sizden oldukça uzakta bulunan lâle
devrinin adamlarını! İstanbul’a 82 türde 9
milyon 300 bin adet lale dikenlerin iç
görüntülerini... Yoksulların hazin hallerini
görmezlikten gelenleri... Sorun onlara kime ve
neye hizmet ettiklerini?»
Onlar çarpıklaştırlarken şehrin güzel
manzaralarını... Öz dokusuna dokunarak...
görüntülerini bozarak bu güzel kente ne gibi
olumsuzluklar yüklediklerini herkese duyurun!
Bu sanat şehrinin asil görüntüsünden neleri
kopardıklarını ve neleri çaldıklarını dile getirin.
Feryat edin... bağırın… çığlık atın! Özürlüsüne,
hastasına, yaşlısına, hamilesine ve çocuklarına
sırtlarını çeviren, sadece çıkar kanalları
kurgulanılarak insanları ve doğayı yok sayan bir
anlayışı, ruh çöküntülerini, partizanlıkları
televizyon ekranlarına taşıyın... İlkellikleri,
tahribatları
ve
umursamazlıkları
büyük
gazetelerin baş sayfalarında yayınlayın. Her bir
sokakta,
mahallede,
caddede,
çeşmede
46

bıraktığınız anılarınızla bütünleşen geçmişinizden sizi koparmak isteyenlere kararlılıkla tepki
gösterin...Elinizden
alınan
Sümerbank’lar
karşısında hiç sesiniz çıkmadı. Huzurunuzu yok
edenleri şuursuzca alkışlamaya ve destek olmaya
devam ettiniz.
O aletlerini eline aldı.
Çalışmalarını sürdürdü. Her perşembe günü
halkla ve gazetecilerle buluşuldu onun evinde.
Yaptığı Fatih’in at üzerindeki heykeli ve
arkasındaki taş pano üzerinde bulunan kabartma
İstanbul manzarası gelenleri oldukça etkilemişti.
Sonuçta heykel tamamlanmıştı ki o misafirlerine
henüz tamamlanmadığını söyleyerek on gün
sonra gelmelerini söyledi. On gün sonra dış
kapıdan içeri girerlerken yerlere serpiştirilen taş
parçaları misafirlerin dikkatlerini çekmişti. Her
birisi düşmemek için onların üzerinde hoplaya
zıplaya içeriye girdiler. Daha önce girdikleri
salonda bulunan büyük heykeli yerinde
göremediler. Salonda da taşların yere serpiştirildiklerini gördüler. Bu taşlar üzerine konulan
masa üzerinde meyve suları, su şişeleri,
meyveler ve pastalar vardı. Herkes masanın
etrafında yerlerini aldılar. Sanatçı Kemal
misafirlere soru sorma hakkı vermeden
konuşmaya başladı :«Hoş geldiniz baylar ve
bayanlar! Sizin için mütevazi bir sofra
hazırladım. Bir şeyler kapıştırmanızdan sonra
size bugünkü süprizimi sunacağım. Yakında
anılarınıza kaynaklık yapan dert ortaklarınız
bakkalların yerlerinde yeller esecek... Eczacılara
gidip dertlerinizi anlatamayacaksınız...
Vatanseverlere yapılan iftiralarla ve
tertiplerle oluşturulan Silivri Mahkemeleriyle
kentimiz nasıl simgeleniyor? Bütün bunlara
rağmen kaybettikleriniz için tepki göstermek
akıllarınızdan geçmiyor. Neden? Bu ülke... Bu
şehir hepimizin değil mi? Üzerinde yaşadığınız,
doğup büyüdüğünüz ve havasını soluduğunuz bu
kente neden sahip çıkmıyorsunuz? Sizi bu
şekilde duyarsızlaştıran ne? Bağdat da, Irak da
bu şekilde emperyalistlerin işgaline uğramadı
mı?... Halkın yüreklerinden tarihleri, eserleri,
anıları ve zenginlikleri nasıl çalındı?» Prof. Dr.
Hikmet Bey ona yaklaştı : «Sevgili Kemal on yıl
boyunca bize sunduğun sanat ziyafeti bize tarifi
güç, güzel anlar yaşattı. Seninle her anımız
dopdolu geçti. Sağ ol...
var ol… Nereye
bıraktıysan o güzel Fatih Sultan Mehmet
heykelini… Bize son halini göster! Üzerine
örttüğün örtüyü kaldır da buradakilerin ruhları
şahlansın… İçimizdeki karanlıklar dağılsın. Bize
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bir anlık da olsa tarihimizle buluşma fırsatı
ver...»

tepki göstermeye hiç hakkınız yok! Bu benim
için
oldukça güç oldu ama sizin halinizi
anlatmak için emeklerimi parçalamak zorunda
kaldım ... Pekiyi sizin İstanbul’u fetheden Fatih
Sultan Mehmet’in ve askerlerinin emekleriyle
kazanılan İstanbul’u ayaklar altına alanlara,
İstanbul’u yıpratanlara hiç söyleyecek sözünüz
yok mu? Görüyorsunuz ki şu an, güzellikleri
budanan, zenginlikleri çalınan, yolları bozuk,
kapalıçarşıları, camileri ve türbeleri viraneleşen
İstanbul ayaklar altında... Evet İstanbul ayaklar
altında!»
İstanbul, 04.04.2010

Kemal : «Hocam beklentilerini insanların
hak ettiklerine inanıyorsan, yanılıyorsun... Ben
İstanbul gibi, bütün kentlerimizde ruhları
şahlanacak hiç bir insan göremiyorum. Bu
kentte ellerinden alınanlar karşısında en ufacık
bir tepki gösteren görmedim ben… Nice
değerler, zaman gibi ayaklarının altından kayıp
gitti bir çoklarımızın. Eğitimde, mimaride,
sanatta, ahlâkta, edebiyatta, habercilikte,
iletişimde, karşılıklı ilişkilerde, hukukta,
değerlere sahip çıkmada, insan haklarına
saygıda, anlayışta, hoşgörüde ve inançta bir
çöküşü yaşıyoruz. Şehrimizin güzelliğini
gölgeleyen beton yığınları, plansız yapılanmalar,
orman katliamları, ihtişamlı bize su veren
tepelerin yozlaştırılmaları, partizanlıklarla işgali
andıran kurgulanmalar,
bilimsellikten uzak
müdahaleler ve bilgisizlikler geleceğimiz için
bana endişe veriyor! İstanbul'da 45 okul satılığa
çıkarıldı... Ali Sami Yen Stadı da yakında tarihe
karışacak tıpkı Sümerbank gibi... Bunlar
karşısında halk ne yaptı, susmaktan başka?
Hocam ben on yıldan fazla bir süre içinde emek
verdiğim, göz nurumla şekillendirdiğim sizde
sadece resimleri bulunan heykelimi paramparça
yaptım... Bir daha göremeyeceğiniz hale
getirdim heykelimi... Şu an ayaklarınızın altında!
Biliyorum ki sizin benim bu yaptığım harekete
47

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 4, SAYI: 6, SONBAHAR-KIŞ 2011

DOĞUDAN GELDİM
Mehmet Ali AKBAY
Pakistanlı Şair Mevlana Muhammed İkbal'e
1. Bölüm
Hayatı doyasıya yaşadım desem yalanlar beni
ülkenin ahvali
Ben kimim nereden geldim şimdi nerdeyim
Gel kır zencirini gönül kapımın
Doğudan geldim
Ürkek değilim
Korkak olmadım asla
Ruhumun esareti kabullenmez medeniyetinde
Herkesi kardeş bilmeye geldim
Benimle başlamadı hayat
İddialı sözler söylemek için burda değilim
Kimse alınmasın üstüne
Hiç kimse ağırlığı altında ezilmesin sözlerimin
Cesaretimi toplamanın vakti geçmiştir
Kalbimin can alıcı yerinden vuruldum çok kere
Prometeus da değilim
İnanmadım esatir-i evveline
Kapılanmadım mitolojiye Zeus'a vurgun değilim
Doğudan geldim
Ürkek değilim
Korkak olmadım asla
Ruhumun esareti kabullenmez medeniyetinde
Herkesi kardeş bilmeye geldim
Toplanan benim için bir araya gelmemiştir
Hiç kimsenin hayat hakkını gaspetmedim
Yaşamın en ince pamuk ipliği noktasındayım
Ha koptu kopacak
Bir örümcek ağına sarmalanmış gibiyim
Kiminin elinde fermanım
Beni bekler adeta Frenkten ithal giyotin
Celladım belki aramızda yaşar durur
Bilinsin ki korkmadım Rabbimin verdiği canın
alınmasından
Ondan geldikse gidişimiz O'nadır
Bilmeli bizi tanıyan ihvan
Bilmeli bir elin parmaklarına tahammül etmeyen
insan
Biz bir ağacın dalları gibiyiz derdik başlarken işe
Yaşamın güzelliklerini paylaşmak varken
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Hayata farklı bakmak ve algılamak ömrü
değişkenliğiyle
Bilmezdik her adımımız ürperti verir nefesimiz
rahatsız eder kimisini
Onların ki bilirler kendileri hem biz biliriz kalp
gözüyle
Gelmişini dünden bugüne biliriz saklamasın
marifetini kimse
Tek vurulmak üzer beni arkadan başbaşa iken
herkes babasının oğludur
Şimdi erkeklik öldü bu ürkütür oldu beni
Masabaşında kaybetmek üzer oldukça beni
Biz açık alanda güreşip muzafferiyeti elde eden
insanlardık
Pisi pisine arkadan kalleşçe galip gelenlere
acıyan insanlardık
Ne oldu da değiştik yıllar ne kaybettirdi
idealimizden
Doğudan geldim
Ürkek değilim
Korkak olmadım asla
Ruhumun esareti kabullenmez medeniyetinde
Herkesi kardeş bilmeye geldim
Ne nostaljiye kurban ederim duygularımı ne de
değişti fikirlerim
Ben medeniyetimin emrinde kapısında kul,
hizmetine amadeyim
Sözü uzatmak bizde hoş karşılanmaz sözü kısa
kesmek lazımdır
Doğudan geldim
Ürkek değilim
Korkak olmadım asla
Ruhumun esareti kabullenmez medeniyetinde
Herkesi kardeş bilmeye geldim
2. Bölüm
Doğudan geldim
Yıkık bir medeniyetin kalbi yaralı evladıyım
Şahidim üzerime çöken kubbesidir kümbetlerin
Binlerce yazılı kitaba tahammül etmedi onlar
Merhamete yabancı, insanlık bilmedi onlar
Kütüphaneleri yerle bir edenleri sorgulamaya
geldim
Fikir hırsızlığını marifet sayanları tanıdım bir bir
Onlar huzurluysa gerisi hikâye diyenlere sözüm
eksik olmaz
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Bunların geçmişini bilirim de mirasçılarını
sorgulamaya geldim
Doğudan geldim rahvan atlarla mevsimler
ötesinden
Uğradığım her yer talan içre gözü yaşlı
insanların
Ne bağ ne bostan bırakılmamış ağaç yeryüzünde
Kuşların cıvıltısına tahammül etmeyenler yuva
dağıtmış
Yeni baharlar kurma adına heybemizde genç
fidanlar taşırız
Tohumlar avuç avuç heybemizde gittiğimiz her
yere
Saçarız
merhameti
gökyüzünden
kurak
topraklara
Can alanlar korkmasın amacımız öç değildir bu
gün
İnsana değer katmayıp onları ölüme terk edenleri
sorgulamaya geldim
Afrika'da ölen benim Asya'da benim Avrupa'nın
ortasında ölen ben oldum
Ben oldum ismi konulmamış coğrafyalar ki kan
kokar
Nerede bir yetim varsa öksüz varsa gözünde
yaşız, kalbindeki acıya ortağız
Biz hesabı vermek isteriz hesap sahibine
Tüm insanlarla kardeşiz Kal u belâ'dan beri
Ezelden
ebede
uzanan
yolculuğumuzda
rahmetten taraf
İnsanlığın hesabı benden sorulur vebali benim
boynumdadır
Nerede haksızlık vak'î olursa haktan yana ben
incinirim
Tek başıma kalsam bile böyle bildim böyle
bilirim, ondandır geldim
Gelişim ürkütmesin sırtımda sadağım yok,
elimde mızrağım yok
İnsanlığa mesajım var biz kalp yapmaya geldik,
çağlardan öte
Ürkmesin isterim bize reva görülen zulme tüy
diken
Can veririz de can bulsun bizi öldürenler onun
için geldim
Ne desem ki taşları bağlamışlar, önümüzde
ısırganlar serbest
Ne yazık ki yuvası dağılmış bülbülüm, sesim
böyle çıkar derinden

Sen gel acılarını dinle insanımın sen gel göz yaşı
dökme
Yanaklarda akan yaş olmasam lanet oku bana
bunun için gelmişim
3.Bölüm
Doğudan geldim ondandır yorgunluğum terk
edip pınarların sesini
Yorgunum bir çınar ağacının gölgesinde dindir
susuzluğumu
Uzak
diyarlardan
getirdiğim
Semerkant'tan Buhara'dan
Rey'den'dir
Bağdad
Diyarbekir'den Ruha'dan

dahil

selam

Kerbela'dan

Ben Doğudan geldim zerrelerimle uyuşmadı
gönlümle coğrafya
Ben emek harcayıp nice yollar tükettim yalın
ayak
Sesimi Feriddüdinî Attar'dan aldım, Mantıku'tTayr'dan
Binbir gece masallarımı çalandan hesap sormaya
geldim
Beydaba'yım anlattıklarım kimlere mal edildi
söylensin artık
Mevlana'yım sesim Mesnevî'de kalmasın artık
Risalettü'n-Nushiyye'de Yunusum dağları taşları
çağırırım aşkına
İbrahim Ethem'im anladım çatıda deve nasıl
aranır
Behlül-i Divane'yim Reşid'in Sarayı'nda
Medeniyetimin sesi olmaya geldim Doğu'dan
Haccac-ı Zalimler çoğalmış hesap sormaya
geldim
Kendi nefsime söz geçirip uzak diyarlardan
geldim
Hayatıma kast edildi uzun vakt sesler duydum
çığlıklara dair
Feryadlar karıştı asumana, şeme pervane kesildi
ruhum
Ben Fuzulî'yim, Genceli Nizamî'yim Mecnun
olmak için doğmuşum bu asırda
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Leylasız bir yere gidemem mutlak görmeliyim
Leylamı burada
Memle Zinn'im, Husrev u Şirin'im Kerem ve
Aslı
Kaydım düşülmüşse kütüklerden bilsinler
yeniden dünyaya gelmişim
Hesabını vermeli yokluğumda bey kesilen
divana oturan zatlar
Topraklarım uzanır Hindistan'dan Afrika'ya
kadar
Ben bu toprakların emzirdiği çocuğum
Ben kendini bulan toprakların diliyim
Dilsizlerin, güçsüzlerin, zayıfların hem eli hem
sesiyim
Ben Doğudan geldim apansız beklenmeden
sessiz
Doğudan geldim üstüm başım toprak yeniden
doğdum
Toprakla vucud buldum onunla beslendim şimdi
doğruldum
Neyde hüzünüm hattat kamışında büyükçe
vavım
Bilirim yerlerde kalmadı enin u ahım
Yorgun ellerin havada duruşunda duayım
Rahmetin çorak topraklara düşüşünde çatlayan
tohumuyum gönüllerin
Ben Doğudan geldim Batıya ulaşmak için
Küllerimden doğrulup Endülüse üflenen ruhum
El-Hamraya
Ben Abdullah'ın annesinden işittiği azarın
cevabıyım yeniden geldim
Tarık bin Ziyad'ın gemilerini yakmasına şahidim
Çalınan medeniyetin sesine Âkif'im, ondandır
acılarım
Ben Doğudan geldim nefsme söz geçirip uzak
diyarlardan
Gecenin şafağında beklenen ziyasıyım geleceğin
Gözler uykuya haram kılınacak beklenen sesi
duyacak kulaklar
Ondandır ismimin anılmaması lanetli bilinmem
için çabalar
Ben Doğudan geldim selam getirdim medeniyet
adına
Esintileri Yesribden gül kokulu diyardan
Ben Doğudan geldim bilmeli artık beni insanlar
Anlamalı gelişimi saklamamalı dünya
Acıların otağ kurduğu gönlüm yaralıdır benim
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Derdine şifa aramaya çıkan Lokman-ı Hekim
misali
Musa'nın arkadaş beklediği Hızır misali
Ben Doğudan geldim Batıya doğrudur hicretim
Özür dilerim birçok engeller aştım da geciktim
Ben Doğudan geldim dostlar ondandır
mahcubiyetim
Kaç savaş olmuşsa geride kalmışsa ne kadar
kıyım
Elimdedir defteri insanlığın hesabını sormaya
geldim
4.Bölüm
Bir mart sabahı uyandım yılların uykusundan
dedim ki kendime niye bu hale geldim
Doğudan geldiğimi hatırladım öyle anlatıldı ne
varsa kitaplarda, hayata dair
Binlerce seneye dayanan geçmişim, barbarlığa
elveda dememişken şimdikiler
Benim kendimi tanımama ne zamana dek engel
oldular, olmak istediler
Ben Doğu Medeniyetindenim
İnancım yer yer farklı olabilir
Kadîm topraklar üzerindeyim
Peygamberlerin doğduğu
topraklar üzerindeyim
İnanmaktayım tüm inen kitaplara onların
izindeyim
Ben Doğudan geldim alnımda kimliğimin
kırışıkları hüzün diye okunur
Ben Doğudan geldim kimliğimde başkasının
sefasının eza izleri silinmeyecek
Ben Doğudan geldim başımda örülen binbir
çorabın ipleri sarkıtılmış
Ben Doğudan geldim sözüm söz başım dik
duruşum eğik olmadı asla
Ben Doğudan tüm insanlığa selam getirdim,
medeniyet adına
Silahların
konuşmadığı,
masabaşlarında
sınırların çizilmediği ortama davetiyedir
Bu davetiyede insanın insanı sömürmesi yok
ezmesi asla olmaz
Ben Doğudan geldim korkular yerini sevince
boğsun diyedir selamım
Ey Doğu İnsanı silkin derin uykudan ki senin
için yollara düşüp geldim
(Sürecek)
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Öykü:
ÂB-I HAYAT
İlknur ŞEN
Bir varmış bir yokmuş. Zaman zaman
içinde, mekân mekân içinde, acılar sevinçler ve
umut ise zulmet içindeymiş. Âlimlerden âlimler,
zalimlerden zalimler, hâkimlerden hâkimler
gelmiş geçmiş dünyadan ama insanoğlunun
hükmetme, sahip olma sevdası hiç geçmemiş…
Dünya dünya olalıdan beri insanda yaşama
ve sahip olma hırsı varmış. İnsanın hırsını
beslemeyen tek hazine varmış; o da kanaat
hazinesiymiş. Bu hazineden haberi olmayanlar,
dünyanın oyununa gelir, aldıkça almak, oldukça
olmak, hükmettikçe hükmetmek istermiş. Ama
dünyada almanın da olmamın da hükmetmenin
de sonu hep ölümle gelirmiş. Diğer bütün
sıkıntıların, insanın karşısına çıkabilecek
engellerin çaresini, çıkar bir yolunu bulmak
mümkünmüş. Ölüm ise insanın gardının düştüğü
tek engelmiş. Onun karşısında ne yiğit
savaşçılar, ne krallar, hükümdarlar, ne zengin ne
fakir kimse duramazmış. Sahip olduklarının
ölüme karşı fayda verememesi yanında bir de her
şeyini bırakıp bu dünyadan ayrılmak zorunda
kalıyormuş insan.
Dünya, zıtlıkların bir arada olduğu bir
yermiş. Nasıl ki iyiyle kötü, doğruyla yanlış
onda
barınabiliyorsa
ölümün
yanında
ölümsüzlük de olabilir diye düşünen insanoğlunu
doğrulayan bir de efsane varmış. Efsaneye göre
dünyada, insanoğlunun yaşama sevdasından,
hükmetme arzusundan beslenen bir su kaynağı
varmış. Bu kaynaktan içene ölümsüzlük ve ebedi
gençlik, güç kudret verilirmiş. İnsanın kendisini
bu denli aciz bırakan ölüm karşısında tek çaresi
adına Âb-ı hayat denilen bu kaynağı bulmakmış…
Âb-ı
hayat
kaynağı,
insanoğlunun
bulmaktan gayelenip, aramaktan sebeplendiği bu
dünyayı çevreleyen Kaf Dağı’nın ardında, yedi
deryaya bedel bir denizi geçince başlayan,
kötülüklerin sığındığı Karanlıklar Ülkesi’ndeymiş. Âb-ı Hayat‘ın çekiciliğine rağmen
Karanlıklar Ülkesinin bilinmezliğinden doğan
korkunçluğu, insanı bu arayıştan alıkoyan
yegâne sebepmiş. İnsan bilinmeyenden çekinir,
korkarmış…
İşte ahval böyleyken; ne Kaf Dağı aşılmak,
ne ardındaki deniz geçilmek ne de Âb-ı Hayat

bulunmak derdindeyken, dönemin hükümdarı,
ölüm korkusundan mı, yaşamak arzusundan mı
bilinmez, âb-ı Hayatı bulma sevdasına düşmüş.
Aklından atamıyormuş bir türlü. Etrafındaki
bütün büyük küçük devletlere hükmü
geçiyormuş. Halkı, ordusu almayın dese nefes
almazmış. Bu saltanatı elde etmek için sarf ettiği
çabanın, zamanın yanında, ölümün ondan bunları
alması sadece bir an sürecek kadar kolay
olabilirmiş. Saltanatını elde etmek ve korumak
adına yaptıklarına baktıkça aklına ölüm ve ondan
kurtulmanın tek yolu âb-ı hayat geliyormuş.
Fakat nerdedir, nasıl bulunur, kimin yanındadır
bilmiyormuş. Hükümdar da olsa insanmış ve o
da bilmediğinden çekinir, korkarmış. Gel zaman
git zaman bu meseleyi yaverlerine açmaya karar
vermiş. Aralarından biri, tanıdığı bir bile
olduğunu ve yardımı dokunabileceğini söylemiş.
Başka çaresi olmayan hükümdar,
hemen
getirtilmesini emretmiş.
Bilge, yoksul bir hayat sürüyormuş. Dünya
tutkularından bilme tutkusuna kapılan bilge,
‘anlamı’ ararmış. ‘Ne akıl anlam olmadan
olabilir ne de anlam akıl olmadan ‘ dermiş. Bu
fikirle aklı anlama, anlamı da akla yâr etmek
niyetindeymiş. Zamanla adı meczuba çıkan
bilgeyi hükümdarın adamları bulup saraya
getirmişler. Neler olduğunu anlayamadan
kendini hükümdarın karşısında bulmuş. Sabrı
kalmayan hükümdar aceleyle Âb-ı hayat
kaynağının yerini sormuş. Bilge, hafif
gülümsemiş
ve
bilmek
istemezsiniz
hükümdarım’ demiş.
Küstahlığına kızan
hükümdar eli mahkûm olduğu için ve
merakından nedenini sormuş. ‘bilge, efendim en
büyük kayıp, ne mal kaybıdır, ne kendi canınızın
kaybı. En büyük kayıp sevdiklerinizin canının
kaybıdır. Ölümsüzlük sizin canınızın kaybını
önler ama sevdiklerinizin ölümü, tekrar tekrar
ölmek olur size’ demiş. Bir an düşünüp dediğine
hak verecekken, karşıma bir meczup almış
dinliyorum. Sözüyle nerdeyse yolumdan
olacağım demiş içinden. Bilgeye kızgınlıkla
çıkışarak sorusunun cevabını vermezse canının
kıymetli olup olmadığını celladın karşısında
daha iyi anlayacağını söylemiş. Bilge, daha fala
üstelemeyip Kaf dağının ardında, yedi deryaya
bedel denizi aşınca Karanlıklar ülkesine varılır
hükümdarım. Orada nice tehlike ve kötülük
arasında Âb-ı hayatı arayıp bulması gerektiğini
söylemiş. Hükümdar Kaf Dağı’nın nasıl
aşılacağını, hangi yolun onu oraya götüreceğini
merakla sormuş. Bilge, ‘bir yolu yoktur demiş.
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Niyet ettiğinizde nereye giderseniz gidin oraya
gider. Bu yolculukta yedi devle karşılaşırsınız.
Bu devlerin yedisiniz de aşınca Kaf Dağı’nı
aşmanızı sağlayan yol önünüze açılır. Kaf
Dağı’nı aştıktan sonra nelerle karşılaşılacağını
bilemem’ demiş. Hükümdar duyduklarından
biraz çekinmişse de hemen toparlanmış. Bilgeye
kendisiyle gelmesini teklif ettiğinde, zamanında
onun da bu yolculuğa çıktığını ama Kaf Dağı’nın
ardına açılan kapıdan geri döndüğünü öğrenmiş.
Biraz şaşırmışsa da sevinmiş bir yandan.
Kendisinden başka birinin ölümsüz olması pek
işine gelecek bir şey değilmiş…
Hükümdarın kalbinde heyecan, heves,
korku ve daha adı konmamış nice duygu bir
aradayken sonunda ölümsüzlük hevesi ağır
basmış. Yolda karşılaşacağı meşakkatlere karşı,
en iyi askerleri, komutanları, seyisleri, aşçıları ve
sarayda güvendiği sayılı adamlarından oluşan
ordusunu toplamış. Muazzam ordusuna bakıp,
‘bu orduyu yenecek ne bir ordu, ne de bir dev
bulunabilir. En iyi senin elindeyse, karşıdakilere
zaferini kutlamak kalır ancak’ demiş.
Ordusundan aldığı güven ve kalbinde Âb-ı hayatı
bulma niyetiyle yola çıkmış.
Gidilecek belli bir güzergâh ve yol
olmadığından önce batıya gitme kararı almışlar.
Gitmişler, gitmişler, gitmişler ama ne bir iz, ne
de bekledikleri dev karşılarına çıkmış. Biraz
daha ilerleyip, dinlenmeye karar vermişler.
Birinci dev karşılarına en yorgun zamanlarında
çıkmış. Her şeye rağmen ordu devi mağlup
etmişler. Zaferlerinden aldıkları coşkuyla ve
bilgenin
söylediklerinin
doğruluğunun
anlaşılmasıyla artık daha güçlü hissediyorlarmış.
Herkesin aklından başka başka şeyler
geçmekteymiş. Aslında çoğunluk kendisi için bir
ümit olarak ilerliyormuş. Oraya vardıklarında
hükümdarı alt etmek işten bile değilmiş.
Ölümsüz olmak pek âlâ hakları olabilirmiş.
Hükümdar da onlar gibi bir insan değil miymiş
sonuçta. Böylece fikirlerini birbirlerine açmadan
ilerledikçe yeni devlerle karşılaşıyorlarmış.
Ölümsüzlük
fikrinin
fitnesine
kapılan
kapılmayan herkes canla başla mücadele
ediyormuş. Nihayet altıncı dev de yenilince artık
hükümdar ve ordusu bir an evvel yedinci devi de
yenip açılan yoldan Kaf Dağı’nın ardına geçmek
için sabırsızlanıyorlarmış. Hükümdar ordusunun
gücüne hayranlıkla, orduyla yola çıkmakla ne
akıllıca bir iş yaptığını düşünüyormuş. Böyle
böyle kendisine ve ordunsa güvenle ilerlerken,
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yedinci dev de görünmüş. Fakat dev, hükümdar
ve ordunun zannettiği gibi onlarla mücadeleye
girmemiş. Zaten ordu ve hükümdarın karşılık
verme şansları yokmuş. Çünkü devin
görünmesiyle ordunun silahları yok olmuş.
Yorgun, bezgin bir hal almışlar. Dev, gürleyen
sesiyle ‘ buraya kadar gelebildiğinize göre,
hepiniz güçlü, kuvvetli, cesur kimselersiniz.
Şimdi size Kaf Dağı’nın ardına bir kapı
açacağım. Fakat bu kapıdan sadece iki grup
insan geçebilir. Bunlardan biri en çok
korkanınız, diğeri ise hiç korkmayanınızdır.
Hangisinin korkan kişi, hangisinin korkmayan
kişi olduğu ise dönüşte anlaşılacaktır ‘ demiş.
Kapının açılmasıyla ordu yok olmuş Geriye
sadece iki kişi kalmış. Bunlardan biri hükümdar,
diğeri de hükümdarın bahçıvanıymış. Bahçıvan,
yoksul,
varlığa
sevinmeyen,
yokluktan
yerinmeyen, kanaati en büyük zenginlik sayan
bir adammış. Hükümdarın onu orduya almasının
sebebi ona güvenmesiymiş. Hükümdar sadece
ikisinin almasına çok şaşırmış. Fakat çaresiz
önden hükümdar, arkadan bahçıvan girmişler
kapıdan. Kapı, onlar girdikten sonra yok
olmuş…
Artık mecburi iki yol arkadaşı Kaf
Dağı’nın ardındaymışlar. Bildikleri tek şey
oradaki denizi aşmaları gerektiğiymiş. Böylece
Karanlıklar Ülkesi’ne ulaşabileceklermiş. Fakat
ortada deniz yokmuş. Türlü türlü kuşların, güzel
kokuların, ağaçların olduğu bu yerde insanın
içini bir huzur kaplamaktaymış. Bu güzellikler
içinde yol almaya başlamışlar. Hükümdar,
etrafına sahip olma hırsıyla bakıyormuş.
Ölümsüz olunca elde edeceklerini hayal
ediyormuş. Bahçıvan ise ‘olanın varlığının,
olmayanın
yokluğundan
iyi
olmadığını
düşünüyormuş. Dünyaya hükmetmek aklının
ucundan bile geçmezmiş. İki yol arkadaşı,
dolaşıp durdukları halde bulamıyorlarmış denizi.
Hükümdar burada biraz dinlenelim demiş. Bir
tepe de oturup dinleniyorlarmış. Bu sırada
bahçıvan bulduğu bir deniz kabuğunu incelerken
elinden düşürmüş. Düşen deniz kabuğu, onlara
yol göstermiş. Böylece yedi deryaya bedel denizi
bulmuşlar.
Fakat bu deniz, kolaylıkla
geçilebilecek gibi değilmiş. Zaten sabrı tükenen
hükümdar, çaresizlikten çaresizliğe düşen bu
döngüden sıkılıyormuş ama yaşamak ve
hükmetmek, ebedi olmak arzusu onu dimdik
ayakta tutuyormuş. Denizin kıyısında bir sağa,
bir sola giderek denizi nasıl aşacağının hesabını
yapmaya çalışırken, bir yandan da bahçıvanın
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Âb-ı hayattan içmesini engellemenin bir yolunu
bulmaya çalışıyormuş. Henüz bir çıkış yolu
bulamamışken, bir ses işitilmiş. Ses ‘bu suyu,
batmadan yalnızca kalbinde dünya hırsı
bulunmayan geçebilir’ demiş ve kesilmiş. Bunu
duyan hükümdar hemen suya girmek, karşıya
geçmek istediyse de su onu içine çekmeye
başlayınca, kendini kıyıya zor atmış. Oysa
bahçıvan, batmadan durabiliyormuş suda.
Hükümdar, hemen kendisini de sırtına almasını
söylemiş. Bahçıvan da yerinmeden onu da sırtına
alıp denizin üzerinde ilerlemeye başlamış.
Bahçıvanın dünya hırsından arınmış kalbi
sayesinde hükümdar da denizi geçmeyi başarmış.
Denizi aşan iki yol arkadaşı kıyıya
çıktıklarında nihayet karşılarında Karanlıklar
Ülkesi uzanıyormuş. Daha içinde yol almaya
başlamadan bile ürkütücü olan bu yer, içine
girince kim bilir nasıldır diye geçirmiş
hükümdar. Karanlıklar ülkesinin o aşılmaz,
bitmek bilmez sırlarla dolu karanlığından
korktuğu kadar, aydınlanırsa görebileceklerinden
de korkuyormuş. Bahçıvana dönüp, kendisinin
sağdan gideceğini, onun da soldan gitmesini
söylemiş. Bulan kim olursa diğerine haber
vermeden sudan içmesin diye anlaşmayı da
ihmal etmemiş. Hükümdarın amacı, suyu
bahçıvana buldurup, o içmeden kendisi
içmekmiş. Kapısında bile dururken korktuğu
Karanlıklar Ülkesine bir şey bilmeden
girmektense bahçıvanın yolu bulup onu
çağırmasının daha güvenli olacağından emin
olarak “ ölümsüzlük suyunu ararken, ölümle
karşılaşmak işten bile değil” diye geçirmiş
içinden.

kesinlikle derdinin dermanı buradaymış. Geldiği
yer bir su kaynağının bulunduğu aydınlık,
yeşilliklerle kaplı güzel bir yermiş. Işıltısından
aydınlık, sesinden huzur fışkıran bu su yere
değdiğinde kayboluyormuş. Suyu görür görmez
susuzluğa daha fazla dayanamayan Bahçıvan,
içmiş, içmiş, içmiş… Susuzluğunun yanında
yorgunluğu
da
geçmiş.
Dinçleşmiş,
gençleşmiş… Denizin kıyısındayken işittikleri
ses tekrar duyulmuş ve “’Ab ‘a hayatı sen kattın.
‘Ab’ her yerde ‘Ab’ dır. Ona hayatı katan, onu
‘ab_ı hayat ‘ yapan, hırstan ve arınmış
gönüldür.” Demiş ve kesilmiş. Bahçıvan
ölümsüzlük
suyunu
bulduğunu
anlamış.
Hükümdara haber vermenin yolunu bulamayan
Bahçıvan, suyu yanındaki kaba doldurmak
istemiş. Fakat yere değdiğinde kaybolan hayat
suyu kaba da dolmamış. Bahçıvan çaresiz
dönmeye karar vermiş ve dönmeyi aklından
geçirmesiyle kendisini Karanlıklar ülkesinin
dışında bulması bir olmuş. Bir de ne görsün!
Hükümdar, yerde öylece yatıyormuş. Meğer
Bahçıvan, Karanlıklar Ülkesinde yıllarca kalmış.
Karanlıklar Ülkesinde zaman yokmuş. Dışarıda
zamanın geçmesine rağmen Bahçıvan yıllarca
kaldığı
Karanlıklar
Ülkesinde
ölmemiş,
yaşlanmamış ve âb-ı hayatı içince de ölümsüz
olmuş. Hükümdar ise Karanlıklar Ülkesine hiç
girmediği için ölümsüzlük suyunu beklerken,
ölüm gelip onu bulmuş.
Ölümsüzlük suyunu içen Bahçıvan,
cesaretin korkudan sebeplendiğini, Hırsın ise
cesaretten de korkudan da daha güçlü olduğunu
anlamış.

Bahçıvan iyi niyetiyle soldaki yoldan
ilerlerken, kendi gücüne güvenmediği gibi
başkasının gücüne de güvenmiyormuş. Gücün
kendisinde ya da başkasında olmadığını,
kendisine ya da karşısındakine atfedilerek ortaya
çıktığını düşünüyormuş. Eğer sen güçlüysen,
senden güçlü ya da güçsüzler vardır. Sen, gücü
tanımıyorsan, sende de karşındakilerde de
yoktur. Bu fikirlerle Bahçıvan, Karanlıklar
Ülkesinde ilerlerken, görsün ya da görmesin,
bilsin ya da bilmesin içinde korku yokmuş.
Hükümdarın diğer yoldan gitmediğinden
habersiz ilerlemiş, ilerlemiş, ilerlemiş… Belki
günler belki aylarca gitmiş. Güçlük ve
tehlikelerle karşılaşmayan bahçıvanın tek
sıkıntısı susuzlukmuş. Susuzluğunun son
haddine geldiğinde öyle bir yere gelmiş ki,
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Öykü:
BİLMEK SANCISI
İlknur ŞEN
Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde
kalbur saman içinde; gün gün içinde, yıl yıl
içinde bir ömür bir an içindeymiş. Kaf Dağı
denirmiş adına bir dağ varmış ve ardında pirinç
taneleri sayısınca kuş yaşarmış. Bu kuşlar
arasında kanatları rengârenk olanlar, mücevherlerle donanmış olanlar, inciyle mercanla yoğrulanlar ve daha nicesi varmış. Kırmızı Anka da
onlardan biriymiş. Kırmızı Anka, Kaf dağında
yaşayan kuşlar arasında renginin farkında olan
tek kuşmuş. Fakat bu durum ona bir şey
kazandırmadığı gibi sıkıntı da veriyormuş.
Çünkü diğerlerinden farklıymış ve bunun
farkındaymış,
ama fark, başkalarınca fark
edilmedikten sonra ne işe yarar ki diye
düşünüyormuş Kırmızı Anka. Diğer kuşların
Kırmızı Anka kuşunun farkının farkında olmayışlarının sebebi, ayrımcılık, farklılık nedir
bilmeyişlerindenmiş. İyilik, dostluk, güzellik
dışında bir şey yokmuş Kaf Dağında. Fark etmek
bilmekle alakalıymış ve Kaf Dağında bilgi
yokmuş. Nasıl olmuşsa olmuş Kırmızı Anka fark
etmiş işte bir gün farklı oluşunu. Diğerlerinden
alımlıyım, güzelim diye düşünmüş ve bunun
bilinmesinin, fark edilmesinin hakkı olduğuna
inandırmış kendini. Ve fark edilmek için, hakkı
olan övgüler alabilmek için Kaf Dağı’ndan ve
oradakilerden ayrılmış…
Uçmuş, Uçmuş, Uçmuş, Kırmızı Anka.
Dünyayı çevreleyen Kaf Dağını aşmış. İlkin,
batan güneşi görmüş. Kendisi gibi kırmızı oluşu
ve denizi yakıyor olması onu hayret içinde
bırakmış. İlk kez kendisi dışında kırmızı bir
şeyle karşılaşıyormuş. Önce şaşıran Anka, sonra
güneşin onun rengiyle denizi yakıyor olmasından
gururlanmış.
Güneş işini tamamlayıp, ortadan kaybolunca, kabaran göğsüyle açmış kanatlarını Anka.
Uçmuş, Uçmuş, Uçmuş, lacivert göğe karşı.
Yıldızlara bakan çocuklar görmüş onu, gecenin
lacivertini yaran kızılkanatlarıyla. Kırmızı Anka
çocukların onu görmesinden habersiz uçmaya
devam etmiş. Ayın üzerine gölgesi düşünce gece
birden kapkara kesilmiş ve Anka Ay’ı fark etmiş.
Büyüklüğü, güzelliği karşısında hayrete düşen
Anka geceyi bu güzelliği gören bir tepede
geçirmeye karar vermiş. Çocuklar rüyalarında
görmüşler Kırmızı Anka’yı. Sabah uyandık54

larında hepsinin bir rüya olduğuna emin
olmuşlar. Böylelikle çocuklardan başka gökyüzüne ve yıldızlara bakan olmadığından kimse
görmemiş gibi habersizmiş dünya Kırmızı
Anka’dan.
Ay’ı seyrederken uyuyakalan Kırmızı
Anka, sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne inen
kızıllığa doğru kanat açmış. Uçmuş, Uçmuş,
Uçmuş, ta ki kendisi gibi kırmızı binlerce çiçeğin
kanatlarının altında uzanan çayırlıkta olduğunu
görene dek. Hemen süzülerek aşağı, çiçeklerin
arasına inmiş. Bunlar, rüzgârdan bile incinecek
kadar narin ama yılmayacak kadar güçlü ve
onurlu gelincik çiçekleriymiş. Çiçeklerin
arasında hayran hayran dolaşan Kırmızı Anka,
güzelliklerine hayran kaldığı gelinciklere bakıp,
“işte ben de bunlar kadar güzelim” demiş. Fakat
sonra, “hayır hayır; ben daha güzelim ve bunu da
herkes bilmeli” diyerek açmış kanatlarını
yeniden. Daha da hırsla uçuyormuş artık…
Kırmızı Anka Kuşu Kaf dağında yaşarken
duyduğu bir bilgeyi arıyormuş. Efsaneye göre
bilge, güneşin doğduğu yerde bir altın lale içinde
yaşarmış. Güneşin doğuşuyla kâseleri şarapla
dolan bilge, hep bambaşka bir sarhoşluğu
ararmış. Kırmızı Anka ondan “bilmenin sırrını”
isteyip, Kaf dağına dönecek ve arkadaşlarının
onun güzelliğini, farklılığını bilmelerini sağlayacakmış.
Uçmuş, uçmuş, uçmuş Anka ama güneşin
doğuşu nerededir, nasıl bulunur bilmezmiş.
Yorgunluktan bitap düşmüş ve yüksekçe bir
kayanın üzerinde oturup düşünmeye başlamış.
Düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş ve dalıp
gitmişken düşlerin dokunulmamış gizemi içinde,
birdenbire ortalık kararıvermiş, Bu kararmanın
sebebi aniden gökyüzünü kaplayan kara
bulutlarmış. Hırsla yağan yağmur Kırmızı
Anka’yı çok ama çok korkutmuş. Kaf dağında
yaşarken, kara bulut diye bir şey bilmezmiş ve
yağmur güzel bir şarkının sesi gibi inermiş
gökyüzünden. Aynı anda birden çok duyguyu
yaşıyormuş Anka. Tüm bu düşünceler, evini
hatırlaması ve korku onu pişmanlık çekmeye
iterken, yağmur durmuş. Kara bulutlar dağılmış
ve güneş bir şiir gibi göstermiş kendini yeniden.
Bir mucize anıymış o an. Zıtlıkların meyvesi
gökkuşağı sarmalamış göğü. Yine Anka’nın
içinde anıları canlanmış gökkuşağını görünce.
“Ah! Evimdeki gibi kaysam yine üzerinden”
diye geçirmiş içinden ve “neden olmasın “
diyerek açmış kanatlarını. Uçmuş, uçmuş,
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uçmuş… Gökkuşağı üzerinden kaymış ve yedi
renk yedi sevda içinde, yedi çiçek görünmüş ona.
Kırmızı Anka aralarından laleyi seçmiş. Anka’nın seçimiyle bir kapı açılmış oradan. Kapı
güneşin
doğuşuna
açılıyormuş.
Burada
gökyüzüne sabah kızıllığı hâkimmiş. Bitmeyen
bir doğuş yaşanıyormuş bu yerde. Kırmızı Anka
sevinsin mi, üzülsün mü anlayamamış. Sevinci,
şaşkınlığı içinde yayılıp gitmiş. Bir yandan
“evet, buldum, buldum.” diyormuş, bir yandan
neyin nasıl olduğuna şaşıyormuş. Neden sonra
toparlayabilmiş kendini. Şimdi, bilgenin altın
lalesini bulmalıyım demiş kendi kendine ama
nasıl olacak diye düşünürken, bir güzel ses
işitmiş. Bir kız göldeki aksine bakarak, şarkılar
söylüyormuş. Onu görünce sevdaya düşmüş
Anka. Başına gelene tılsım mı, sihir mi, afsun
mu desin bilememiş. Bir sarhoşluk ki başında;
hiç birine benzemez. Kız kaybolup gidivermiş.
Ardından Anka onu aramak için uçmuş, uçmuş,
uçmuş. Bilgeyi de unutmuş, altın laleyi de. Kız
aklından hiç çıkmıyormuş. Yana yakıla onu
arıyormuş. Olmayacak iş, çıkmayacak rüya,
düşülmeyecek düşmüş ama adı üstünde
“sevda”… Gel zaman git zaman Anka kızı
aramaktan perişan olmuş. Yine ümit içre korku,
korku içre ümit, bir taş üzerine durup etrafı
gözlemeye koyulmuş ki bir de ne görsün; kız
orda az ilerdeymiş. Rüya mı, serap mı derken
kanat açmış hemen. Kız sanki durmuş, onu
bekliyor gibiymiş. Kırmızı Anka, şaşkın, gelip
önüne konmuş kızın. Zavallı Anka’nın ne
konuşmaya dili, ne dokunmaya eli, ne de sevdayı
başından atmaya gücü varmış…
Yollara ne için düştüğünü unutan kırmızı
Anka’nın aklında, ne kırmızı olması, ne bilmek,
ne bilinmek varmış. Öylece durup bakıyormuş.
Beklenmedik bir anda kız, elini uzatmış el olmuş
Anka’nın kanatları. Kız, adını söylemiş, dili
konuşur olmuş Anka’nın ve yavaş yavaş Anka
bir delikanlıya, kız ise altın laleye dönüşmüş…
Aslında bilge bir adam yokmuş. Bilmenin
sırrı aramakta, bulmanın sırrı vazgeçmemekteymiş ve bütün âlemin sırrı sevdadan sevdaya
insan içre bir âlemdeymiş.

Deneme:
TEŞEKKÜRLER
Pınar KARABAŞ
Bir teşekkürde gizli; kırılan parçaların onarılması
ve havaya dağılan hüznün yine birleşmesi bir
tebessümle, ama alışılmışlıktan çıkılmayan bir
kahrın, insanı kemiren düşüncelerden çok
hesapsızca işlenen cinayetler kadar ağır oluyor
bedelleri.
Şimdi bir hayal için gözlüyor kardan
adamın gelişini.
Ama sebebiyet verilmemiş bir elin geri
çekilişi ne olabilir ki yüreğindeki yangını
söndürmeye. Ayın rahminden ellerini açarak af
dileniyor ve bir damlanın hükmü dindirmeye
yetmeyen cezaları, şimdi bir kalem yazıyor,
hiçbir mürekkebin olmadığı, kalan sayfaların
aklığı gizlenmiş yeryüzünde saklıdır muhtelif
cömertliklerle birlikte.
Yeniliş yaşıyorum.
Bir kanadı kırık sevdalar taşıyorum.
Usulca!
Nöbeti bitmiş yüreğimde, dirilmek için
savaş veriyorum kendimle şu zamanlarda.
Eskitemediğim bir geçmişin aynasından
geçemiyorum gözüm kapalı mavi yolculuğa.
Söz geçiremiyorum beynimin akışkan
donuk hücrelerinin saydam mahkûmlarına.
Avuçlarımda bir kelebek,
Gölgesiyle
sığındığım
uykularımdan,
korkularımla uyandığım bir kâbus yaşıyorum,
yağmuru bekleyen gecelerde. Sabrediyorum!
Göz kapaklarımın ağırlığını
meleklerine yolluyorum artık.

hüznün

Sebebiyet
vermeden
nefes
almak
istiyorum; bu kurum dolmuş hayatın zehrini
akıttığı her bir damlasını silmek istercesine
kadife ormanlara göndermek, ardında sadece
yüzünü hissetmek.
Hissederek ruhumun gergin yasına
işlemek, en büyük mutluluk o olur, önce yazmak,
sonra okumak eskimeyecek kadar mıhlanan
satırlarda…
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ŞİİRLER:
Hızır İrfan ÖNDER
HÜKMÜM GEÇMİYOR

Ömür boyu gurbetini,
Seher vakti hasretini,
Sen yerine suretini,
Kokladığım yetmedi mi?

Zamana hükmüm geçmiyor benim,
Güzü bana küs, yazı bana küs!
Derdime derman olmuyor kimse,
Eli bana küs, Laz’ı bana küs!

İçim bin bir dertle doldu,
Bağrımdaki çiçek soldu,
Kalbim hüzne mabet oldu,
İnlediğim yetmedi mi?

Kâğıda dökmem gerek içimi,
Bulmalıyım ben güzel biçimi,
Şiirden yana yaptım seçimi,
Kalem bana küs, yazı bana küs!

Sükûtî’yim, düştüm yola,
Bakındım hep sağa sola,
Yazık değil mi bu kula!
Özlediğim yetmedi mi?

Meyletti gönlüm nidem güzele,
Dönüşüverdim birden gazele,
Rabbim sevgimi her gün tazele,
Kalbi bana küs, gözü bana küs!
Hiç tadamadım gerçek sevgiyi,
Sîneme çektim her bir yergiyi,
Yâr bile kesti bana saygıyı,
Yüzü bana küs, özü bana küs!
Geçit vermedi bu garibe gâm,
Aşkı, sevdâyı yaşamadım tam,
Hiç alamadım ki bu dünyadan kâm,
Nârı bana küs, közü bana küs!
Sükûtî’yim, yok hâlimi soran,
Ne kadar da çok kalbimi kıran,
Masumum diyor, sırtımdan vuran,
Sazı bana küs, sözü bana küs!

YETMEDİ Mİ?
Gece gündüz yaşın yaşın,
Ağladığım yetmedi mi?
Sinemi ben senin için,
Dağladığım yetmedi mi?
Nice canlar toprak oldu,
Gözyaşlarım ırmak oldu,
Deli gönlüm helâk oldu,
Beklediğim yetmedi mi?
56

CEMRE
Saçlarıma kar yağsa da dört mevsim
Gönlüme ümidin cemresi düşer...
Ağzımın tadını kaçırsa da ölümler
Gönlüme vuslatın cemresi düşer...
Hayat beni bunaltsa da dünyada
Gönlüme ukbânın cemresi düşer...
Artırsa da kasvetimi gurbet akşamları
Gönlüme sılanın cemresi düşer...
Kasıp kavursa da aşk-ı ilâhî beni
Gönlüme huşyârin cemresi düşer...
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Şiir: SANİYE

Düşünce Terminali

Gülizar SÖĞÜTÇÜ KURUM

Ozan Deniz SARITOP

Sarı öküze daha çok pazarlık etmişti
Babam
Bana ettiği pazarlıktan
Başımı kaldırıp gözlerine baktığımda
Yediğim her lokma
Bedenime yapışırdı
Sığıntı sofrasına uzanan
Korkak elim
Ürkek benliğim
Diken üstünde yaşanmış l2 yaşım
Seksek oynamak isterken
Yasaklı yaşamlarla satılışım
Babamdan daha büyük olan hayat arkadaşım
İkinci köleliğimin başlangıcı
Anamın yaşlı gözlerlindeki hüzünle
Alaca karanlığa sürülüşüm
Bulutlar mı ağlar benle
Ben mi göğün sularına
Sökülür içimde
Yalçın kayalar gibi
Yürek ağrılarım
Çığlıklar içinde
Tutunacak bir dal
Bir kol olmaksızın
Düştüğüm çayda çırpınırım
Kurtulmak istedikçe
Kimse duymaz sesim

-biliriz ki, güneşin hergün doğup battığı yerdir
insan yüreği***
Aşk, bir yeryüzü ayetidir.
***
Amansız bir hastalığın pençesinde katılaşan ve
işlevini
yitiren kelime harcı, ancak konuşmak kültürüne
hakim olan halkın diliyle iğleştirilebilir...
***
Her şiir şairde eksik bir yarım başlangıçtır. Bu
yüzden bütün
şiirler akraba evliliklerinin kurbanıdır.
***
Rivayet
Ahir zaman mektebinde
Şiir üzen kadın gözleri
Yosun tutmuş...
***
Meymâ
Sussam yer yarılacak
Konuşsam gök yankılanacak
Aklım pir
Aklım bir derviş...
***
...
Kırık bir vazoda
Bir su çiçeği
Hayatın sır gibi saklanan
Acı gerçeği...
***
Sanık
En son sözü şiir söyleyecekti
Şayet öldürülmeseydi şair...
***
...
Şiir işitilmiş mısralarda
Güneşi öpebilirim...
***
Yol
Her yol küçük adımların varisidir
Her küçük adımlar bir yol biçimidir...
***
Tir
İnsan korkuların mayasında
Siyah bir yalnızlıktır...
***
Dost
Sanma ki bir güleryüz dostun olmuş
Dost ararsan, sende bilmiş kendini...

Kurbanlık koyun gibi
Peşi sıra giderim kaderimin
Acaba kulluğum tanrıya değil miydi?
Bu kölelik niçindir
Hiç bilemediğim
Alındım satıldım
İtildim kakıdım
Dövüldüm sövüldüm
Bir noksanlık mıydı kadınlığım
Erkeğin kol kemiğinden yarattıldım da
Bu yüzden mi erkeğe köleliğim
Tanrım
Ben adını daha mı az andım
Hani cennet anların ayakları altındaydı
O halde
Ben niye ayaklar altındaydım.

57

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 4, SAYI: 6, SONBAHAR-KIŞ 2011

AĞRI’DA HALK ŞİİRİ VE OZANLIK
GELENEĞİ
Müzahir KILIÇ
Kadir Misafir / Ağrı Dağı

ğinde fazla yer almamıştır. Saz; kullanımı ve tarihi seyri bakımından farklı bir görev üstlenmiş,
âşık onun teline dokundukça onunla bütünleşmiş,
kendine sırdaş olarak görmüş, onu yanından
eksik etmemiştir. Âşık Veysel’in tabiriyle:

Ey güzel yurdumun en yüce dağı
Gelinlik giymiş de örtmüş duvağı
Beyazıt şehrinin gözü, kulağı
Gönüller tahtında kadim misafir

Sazım ben gidersem sen kal dünyada
Gizli sırlarımı aşikâr etme
Lal olsun dillerin söyleme yâda
Garip bülbülü gibi ah u zar etme

Bir aşina dosttur: tipi ve boran
Soğuk, nefesleri kesip kavuran
Nuh Nebi’den sonra kuruldu devran
Tarih toprağında kadim misafir

diyerek onu yakın bir dost, bir sırdaş
bilmiştir. Gerçekte de böyledir. Saz, âşığın her
şeyidir. Ekmek ve su gibi yanından eksik
etmediği en samimi dostudur.

Ağarmış saçların, yaşından belli
Bir donuk suratsın, kışından belli
Sen de sevdalısın, eşinden belli
Sevgi toprağında kadim misafir

Halk şiiri, halk edebiyatının bir ürünüdür.
Bu edebiyat çok geniş bir coğrafyada vücut
bulmuştur. Orta Asya’dan Anadolu topraklarına
yayılan köklü bir kültür, eski bir gelenek olarak
hâlâ yaşamaktadır. “Bu gün halk edebiyatı adı
altında ve farklı bir zeminde de ele alınan
edebiyat; bizim, Orta Asya’dan başlatıp
zenginleştirerek getirdiğimiz ana edebiyat
geleneğimizdir. Halk şiiri ise bu edebiyatın
güzide ve geniş bir alanıdır.”1 Halk şiirinin
kaynakları milli kültür öğeleridir. Halk şairleri
bu edebiyata büyük bir katkı sağlamışlardır.
Milli kültürün öğesi olması sebebiyle Klasik
Osmanlı şiirinin rağbette olmasına karşın Halk
şiiri, Karacaoğlan, Âşık Ömer, Dadaloğlu gibi
birçok büyük halk şairini ortaya çıkarmıştır.
Onlar bu millî kültürümüzü “ellerinde sazları ve
hiç kaybetmedikleri millî kimlikleri ile Türk
kültürünü, Türk şiirini yüzyıllar boyu birbirine
naklederek günümüze ulaştırmışlardır.”2

Ne çileler çekti kurt ile kuzu
Seni mesken tuttu oğlanı, kızı
Belli olmaz asla baharı-yazı
Soğuk başköşede kadim misafir
Zirveni aşmada, pazarlık: canla
Sana sahip çıktık, bedeli: kanla
Ebedi bizimsin, sözüm imanla
Alpaslan’dan beri kadim misafir
Sana inat eteğinde çukur var
Görkemine inat yüce Saray var
Duydum senden milletime selam var
Baş üste selamın kadim misafir
Türkiye’min sınırına bir şehsin
İshak Paşa Sarayı’na bir eşsin
Büyük Ağrı, Küçük Ağrı kardeşsin
Yurdumun gönderi, kadim misafir
Müzahir KILIÇ, Ağrı 2008
Doğu Anadolu, güzel yurdumuzun sert
iklimini insanların yüreklerine ve mizaçlarına
perçinlediği bölgesidir. Bu bölgenin insanı da
diğer insanlarımız gibi duygularını dile
getirirken tarihi gelenek içinde daha çok türkü,
mani, destan vb. halk edebiyatı türlerini
kullanmıştır. Acılarlını, kederlerini, sevdalarını,
hasret ve özlemini hatta günlük hayatta yaşadığı
sıradan olayları bile anlatırken bu yola
başvurmuştur. Bu anlatışı süslemek için ezgilere
başvurmuş, çoğu kez saz, kaval vb. çalgıları araç
olarak kullanmıştır. Kaval içli sesiyle yanık bir
şekilde duygularını anlattığı için âşıklık gelene-

Âşık tarzı şiir geleneği bir ciddiyet ve sabır
işidir, yıllarca saz taşıma ve usulleri öğrenme
işidir. Bu geleneğe ait, atışma, lebdeğmez, ayak
verme, ayak açma, muamma çözme lebdeğmez,
güzelleme, koçaklama ve bunun gibi diğer türleri
öğrenmeden âşık olunmaz. “Âşık Edebiyatı
başından beri bir okul ciddiyeti içinde gelişmiş
ve gelişmektedir. Bu edebiyata meraklı çocuklar
önce usta âşıklar veya gelenek taşıyıcısı
durumunda olan âşıkları dinleyerek ve seyrederek usta malı deyişleri ve hikâyeleri doğru
nakletmeyi öğrenirler Âşık tarzı şiirin teknikleri
yanında gerekli bilgileri de öğrenerek yeterli
olgunluğa ulaşanlar yaratıcılık kabiliyetine
sahipseler orijinal deyişler söylemeye başlarlar.
1



Kılıç, Müzahir, Yrd.Doç.Dr. Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
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Yaratıcılık gücüne sahip olmayanlar gelenek
taşıyıcılığı rolünü benimseyerek usta malı deyişleri aktararak geleneği canlı tutmağa hizmet
ederler”1
Ağrı, ozanlık veya âşıklık geleneğinin
yaşatıldığı illerimizden birisidir. Bu geleneğin
yaşadığı Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz
bölgelerinin bazı şehirleri arasında Ağrı da
yetiştirdiği birçok halk şairi ile yerini almıştır.
Erzurum, Kars, Sivas, Erzincan, Adana, Konya
ve Artvin bu geleneği yaşatan en önemli
şehirlerimizdir. İsimlerini yazdığımız bu
şehirlerin dışında elbette diğer şehirlerimizde de
bu gelenek yaşatılmaktadır. Söz konusu Ağrı
olunca akla ilk gelen Tutak kazasıdır. Türk halk
şiiri ile ilgili yapılan çalışmalarda Tutaklı
şairlerin haklı olarak bu antolojilerde yer aldığını
görüyoruz. Hatta çok azının yer almasını kendini
tanıtma açısından sıkıntı yaşandığını söyleyebiliriz. Yani Ağrılı şairler yeteri kadar seslerini
duyuramamışlardır.
Ağrılı Halk Şairleri
Ağrı’daki Halk şairlerinin çoğu Tutak
bölgesinde yaşayan bir aileye mensuptur.
Karapapak Salyaoğulları aşiretinden ve bugün
“Kılıç” soyadını kullanan, Hacı İsa Bey’in kendi
adını verdiği İsaabad köyünde yaşayan birçoğu
hayatta olmayan şairlerdir. Hacı İsa Bey’le
birlikte onun torunları İhsan Kılıç (Divanî)2,
Memduh Kılıç (Çağlayan), Abdulkadir Kılıç
(Gamgüder) bu geleneği devam ettirmişlerdir.
Ağrılı Halk şairleri üzerine ciddi bir çalışma
olmamakla birlikte, eğitimci yazar İsmet
Alpaslan ve araştırmacı Cemal Yıldırım’ın3
çalışmaları ile muhtelif üniversitelerde yapılan
lisans tezleri4 bu konuda yapılan çalışmalardan
bazılarıdır.

Âşık Gamgüder, kendisiyle tanışma
fırsatını bulduğum çok değerli bir şairdi. O,
“Bayburtlu Zihni, Dertli, Seyrani, Tokatlı Nuri
ve Erzurumlu Emrah dışında Ruhsatî, Sümmanî,
Celalî, Muhibbî ve aşiret şairleri Dadaloğlu,
Deliboran, Beyoğlu, Seyyit Osman vb ”5 gibi
Divan şiiri formlarını Halk şiiri formlarıyla
birlikte kullanan ve bu şiir bilgisine (poetika)
sahip önemli bir şairdi. Rahmetli Gamgüder’in
anısına şiirleri hakkında bir değerlendirmeyi
Türk Dili6 dergisinde yapmıştık. Ağrı ve
ilçelerinde adı bilinen halk şairleri hakkında
edinilen bilgiler aşağıya çıkarılmıştır:
Abdulkadir Kılıç (Gaıngüder)
İsaabad köyünden, ölümü 3.7.2000.
Abdurrezak
ilçeden.

Akın

(Efgani),

Tutak,
Merkez

Ahmet Yıldırım, (Öksüz Âşık), Eleşkirt
Aydoğdu köyünden, 1946 doğumlu.
Âşık
köyünden.

Bayram,

Taşlıçay,

Geçitveren

Âşık Budak Gemiş (Kalemi), Tutak, 1952
doğumlu.
Âşık Cevdet Kaya (Seyrani), Merkez,
Özbaşı köyünden, 1924 doğumlu.
Âşık Cevdet Tokis, Merkez Yekmal
köyünden, 1936 doğumlu
Âşık İlyas Başaran, Taşlıçay, Yukarıtoklu
köyünden, 1901 doğumlu.
Âşık İsmail Yılmaz, (Kulbekar), Aşağı
Küpkıran 1949 doğumlu.
Âşık Kerem Kılıç, Doğubayazıt merkez.
Âşık Mehmet Beyazhan, Merkez Yazılı
köyünden, 1896-1964.
Âşık Müslüm Koçeri, Merkez İlçe Yazılı
köyünden.

1

2

3

4

Günay, Umay, Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi,
A.K.M. Yayınları, Ankara 1986, s. 180.
Haznedar, Fuat, Tutaklı Âşık Divani Hayatı Sanatı
Eserleri, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Lisans Tezi, 1969; Alpaslan, İsmet, Atatürk Yılında
Ağrı, 1982.
Yıldırım Cemal, Geçmişten Günümüze Ağrılı Ozanlar,
Ağrı, 2002.
Taşkıran, Belma, Ağrı Folkloru ve Halk Edebiyatı
Örnekleri, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir
Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Erzurum 1995; Altıntaş, Hayrettin, Ağrı Halk Şairleri,
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum 1996.

Âşık Sefer Taşkıran (Firganî) (Merkez,
Yolluyazı köyünden) 1942 doğumlu.
Aytaç Ünal (Sırranî), Merkez ilçe Yoncalı
köyünden, 1960 doğumlu.
Behman
işlek,
Merkez,
köyünden, 1936 doğumlu.
5

6

Yığıntepe

Şükrü Elçin, Prof.Dr. Halk Edebiyatına Giriş, Kültür
Bakanlığı Yayınları, 1981, s. 16.
Kılıç, Müzahir, Ölümünün Üçüncü Yılında Hasret ve
Muhabbet Şairi Âşık Gamgüder, Türk Dili, 2003.
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Binali Kılıç, Tutak Sincan köyünden.
Budak Yemiş, Tutak, Bayındır köyünden.
Coşkun Ergül (Coşkuni, Ozan Coşkun),
Eleşkirt Yücekapı Beldesinden 1955 doğumlu.
Hacı Isa Bey, (İsa), Tutak, İsaabad
köyünden 1877-78 Rus Harbi Kars’tan gelmiş.
Hamit Yalçın (Nadan),Tutak, Palandöken
köyünden.
Hasan Altay (Sefil Hasan), Taşlıçay,
Geçitveren köyünden, 1936 doğumlu.
İhsan Kılıç (Divanî) Tutak,
köyünden, 1913 doğumlu.

İsaabad

İsmet Öztürk, Doğubayazıt merkezden.
Kasım Aras, Tutak, Suvar köyünden, 1932
doğumlu.
Mehmet
Ali
Gökhan (Emmioğlu),
Cumaçay, Mollaali köyünden, 1945-1996.
Memduh Kılıç (Çağlayan) Tutak, İsaabad
köyünden, 1927 doğumlu.
Muhsin Baydak (Garip Kul), Ağrı Merkez,
1954 doğumlu.
Muhsin Özen (Yaralı),
köyünden, 1965 doğumlu.

Çukurçayır

Muzaffer Bulut, Merkez
köyünden, 1952 doğumlu.

Eskiharman

Turan Şahbazoğlu (Mihmanî) Merkez,
Yolugüzel köyünden, 1922 doğumlu.
Yekmallı Derviş Ağa, (Fırat), Merkez,
Çukurçayır köyünden, 1915’te şehit olmuş.
İsimlerini ve kısa bilgilerini sıraladığımız
halk şairlerinin dışında bu mesleği icra eden ama
bu alanda çalışma yapanların tespitinden kaçan
elbette başka şairler de vardır. Zor şartlarda bu
mesleği yürütmek kolay değil. Çünkü maddi
getirisi yok denecek kadar az olan bir meslek.
Ama bu bir gönül işi, bir yürek çağlaması,
duyguların şiirle anlatım yoludur. Bu yola
kendini adamış şairin önceliği maddiyat olamaz.
Bu bir hazdır, herkes tarafından duyulması ve
lezzetine varılması mümkün olmayan bir haz.
Lezzeti sırrında saklıdır. Bu sır Yaratanın aşığa
bade yoluyla veya heves yoluyla verdiği sırdır.
Badeli şairler için; tam badeli şairler, az badeli
şairler ve badesiz şairler sıralamış yapılmaktadır.
Bade; âşığın rüya halinde sevgilisinin elinden
içtiği içkidir. Uyanınca kendini kan-ter içinde
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bulur. İlimlerin çoğu bu rüya halinde öğretilir.
Rüya halinden önceki hali ile sonraki hali arasında bilme ve söyleme açısından çok büyük fark
görülür. Rüya halinden uyanınca “mecnunluk”
halinde uyanır. Daha sonra kendini toplar. Artık
çalıp-çığırma zamanıdır. Rüyasında gördüğü ve
hiç tanımadığı ülkelerdeki maşukası onun için
vuslatı engel bir aşktır. Zaten âşık ona kavuşmayı asla istemez. Eski şairler bu konuda şu bilgileri aktarıyorlar. Maşukaları; ya Yemen, Ya Horasan, Ya Bağdat yahut da hiç bilmediği ülkelerin
şehirlerinden Ağa ve ya Bey kızıdır. Görünen iki
engel vardır. Ulaşım engeli ve beylik-ağalık
engeli… Bu durumda vuslat bu dünyada mümkün
değildir. Hatta kavuşma girişiminde bulunanlar
-Bayburtlu Hicrânî gibi- büyük sıkıntılara
düşmüşler ve bu girişiminden vazgeçmişlerdir.
Ağrı’da Âşıklık geleneği ve Ağrılı halk
şairlerinden bahsedince Çıldır ilçesinin Urta
köyünden gelip Tutak’ın Yukarı Derik köyüne
yerleşen ve daha sonra adı İsaabad olarak
değişen ve köyüne adını veren İsa Bey akla gelen
ilk isimidir. Daha sonra “Kılıç” soyadını alan
Salyaoğulları aşireti, geleneğe bağlı olarak ve
usta-çırak ilişkisine dayalı bir şekilde devam
etmiş, üzülerek söylemek gerekirse günümüzde
kesikliğe uğramıştır. İhsan Kılıç, Memduh Kılıç
ve Abdulkadir Kılıç gibi usta şairler yetişmiş,
şimdi ise bu geleneği çocuklarından hiç biri
heves ederek sürdürmemektedir. Burada şunu
söylemek gerekir ki, şiir yazmak başka bir şey,
geleneğe bağlı olarak” âşık tarzı şiiri geleneğini
devam ettirmek başka bir şeydir. Şairlikle
geleneğe bağlı saz eşliğinde ya da sazsız şiir
söylemeyi ayırt etmek gerekir.
Âşıklık bir meslek olarak yıllarca varlığını
sürdürmüş, hala da devam etmektedir. Fakat
şurası unutulmamalıdır ki, her mesleğin bir getirisi olmalı, onunla uğraşanlar ailesinin iaşesini
temin edebilmelidirler. İşte günümüzün sıkıntısı
budur. Halk şairlerinin geçimini sağlayacak başka
bir işi veya mesleği yoksa yalnızca saz çalıp söylemekle iaşelerini temin etmeleri mümkün değildir. Kültür Bakanlığı’nın son zamanlarda “devlet
sanatçısı” olarak onurlandırdığı rahmetli Murat
Çobanoğlu bu geleneği sürdürenler için güzel bir
örnek olmuş, ozanlık geleneğinin yaşaması adına
“devlet sanatçısı” unvanının verilmesi de ilgililerce takdire şayan bir davranış olmuştur.
İşledikleri konular
Halk şairleri daha çok yaşadıkları olaylar
üzerine çalmış söylemişlerdir. Yani bir bakıma
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gördüğünü, duyduğunu, yaşadıklarını veya
başkalarının yaşadıklarına şahit olduklarını dile
getirmişlerdir. Ağrı deyince sert iklimi ve sosyal
hayattaki gelenekler ve görenekler şiirin temelini
oluşturmaktadır. Bu arada Adını ile veren Ağrı
Dağı da şiirlerin vazgeçilmez konusu olmuştur.
Âşık tarzı şiir geleneğini çok sevdiğimden olacak
11’li hece düzenine ve söyleyiş ahengine uygun
olarak “kadim misafir” adını verdiğimiz “Ağrı
Dağı” şiirini biraz hamasi, biraz lirik, biraz
güzelleme tarzında duyguların harmanı olarak
kaleme aldık.
Bu geleneğin çok yetkin şairleri Tutak
İsaabad köyünde yaşamış, İsa Bey soyundan
gelen şairlerdir. Şiirleri üzerine bir çalışma
yaptığımız Âşık Gamgüder, sadece geleneğin
değil modern şiirin de büyük temsilcilerinden
biridir. Bir şehrin güzelliklerini anlatmak için
yazılan şiirlere “Şehrengiz” tarzı şiirler denir.
Ağrı’da bu tarz şiirlerden nasibini fazlasıyla alan
şehrimizdir. Ağrılı şairler veya Ağrı’yı ziyarete
gelen başka şairler Ağrı veya Ağrı Dağı ile ilgili
çok güzel şiirler yazmışlardır. Arif Nihat Asya
bir şiirinde:
Bir âbide istersen eğer, Ağrı'ya git!
Yükseklerden gelen büyük çağrıya git!
Çıkmışken yolcu, Ağrı'nın zirvesine,
Dönmek ne demek? Kanatlanıp Tanrı'ya
git!
Burada iki şey dikkat çekmektedir:
Birincisi, Ağrı dağının bir abide oluşu, ikincisi
ise onun zirvesine çıkanın geri dönmek yerine
kanatlanıp Tanrı’ya gitmesidir. Gamgüder Ağrı
Destanı şiirinde: İsmini Ağrı dağından alan
şehrin, komşularını saydıktan sonra 7 ilçesini
kısa özellikleriyle tanıtmaktadır. Dört mevsim
yerine iki mevsimin yaşandığı Ağrı, baharlarından yoksundur. Gelmeyen yazı, bitmeyen
kışıyla sembolleşmiştir. Yaylaları ve hayvancılığıyla ayrı bir güzelliğin merkezidir. Tarım ve
hayvancılığın yanında arıcılık ve kilim-halı gibi
dokumacılığıyla da adını duyurduğu ifade edilir.
Memduh Kılıç’ın Ağrı destanında:
İşlemez vesait, tipi var diye
Gündüzleri benzer ıssız geceye
“Sakın buradan bir kuş uçurman” diye
Verirsin dağlara fermanın Ağrı1
Öne çıkardığı tema da “soğuk”tur. Âşık Ali
de “Havalanıp erş üzüne galhıbsan” ve “Payızın,
1

Alpaslan, İsmet, Şiirimizde Ağrı, M.E.B. Yayınları, s. 59.

baharın olup zevistan” sözleriyle hem dağın
yüceliğine, hem de baharının olmadığını kışının
uzun sürdüğüne işaret etmiştir. Ağrı Dağı’na
bazıları sitem ederken, bazıları da onunla
konuşmak ister. Âşık Binali Kılıç:
Nedir bu sitemin, nedir bu halin?
Ne kadar heybetli bir duruşun var
Yok mu doruğuna varan bir yolun?
Bulutlar misali duman başın var
Ağrı dağının tepesinde sürekli mekân tutan
kar, âşıkların dilinde farklı anlamlar kazanmış ve
mecazlı ifadelerle bu durumu anlatmaya
çalışmışlardır. Âşık Cevdet Yalçın da Ağrı
Dağının tepesinin sürekli karlı oluşunu:
Başına sarmışsın bir ince tülbent
Başın mı ağrıyor ey güzel Ağrı’m2
sözleriyle ifade etmektedir. Halk şiiri
geleneği içinde yöresel mekânların anlatımının
yanında sevgili ive sevgiliye ait unsurlar da en
çok işlenen konular arasındadır.
Aşk öyle bir tutkudur ki bazen zamansız
yakalar. Âşık, aşkını açıklamaya utanır. Belki
evlidir, çoluk çocuğu vardır. Divanî de öyle
diyor:
Ayıp olur bana, âşığım desem
Sevda yolum kesmiş olacaksın
Çünkü irade âşığın elinde değildir. Bir
uyku halinde bilinmeyen bir güzele tutulma
işidir. Bu, bazen bir Arap kızıdır, bazen sırdır.
Âşık Gamgüder’in bana söylemek istemediği sır
gibi… “Bırak o da benimle kıyamete kadar
gitsin” diyerek açıklamaktan imtina etti. Maşuk,
âşığı öyle bir hale koyar ki âşık ne yaptığını
bilemez. Bu durumu dile getiren Divanî, aşkın,
insanın üç yüz altmış damarını kuruttuğunu,
onun yüzünden ziyanın ve kârın ne olduğunu
seçemediğini, harman edip savurduğunu, bülbül
olup bahçeyi ve barı ayırt edemeyecek halde
olduğunu söyler. Dünyanın vefasızlığından, ona
gönül vermenin boş olduğundan bahseden
şiirlere çok rastlarız. Yaratılışın hikmetini
sorgulamak da gelenek içindedir. Bu konuyla
ilgili Ağrı’lı halk şairlerinin çok sayıda şiiri
vardır.
Âşıklık geleneğinde edep ve usul esastır.
Bunun çok sıkı kuralları vardır. Usta-çırak
esasına dayalı olduğu içini ustaların yanında
diğerlerinin çok ölçülü davranması gereklidir. İyi
2

Alpaslan, s. 116.
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bir insanın vasıflarından bahseden Divani bir
şiirinde şöyle der:
İslam isen malım helâl olmalı
Kökte şeref sütun, zülâl olmalı
Başında akılla, kemal olmalı
Deli, bir mecliste insan sayılmaz1
Fırat mahlasıyla şiirler yazan Yekmallı
Derviş Ağa şiirlerinde daha çok savaş yıllarına,
düşman ve İslam-Küfür mücadelesine yer
vermiştir. Çünkü Ruslarla çarpışmış, sonra da
1925 yılında İsmail Ağa ile kurşuna dizilmiştir.
Milli değerler üzerine şiir yazmak da tabi
ki geleneğin bir parçasıdır. Âşık Gamgüder’in
“Bayrağım” şiiri çok müstesna ve güzel bir şiir
olarak Bayrak konusunda yazılmış şiirlerin
başında gelir. Onun şiirlerinde ters vurgulama
dikkat çeker. Bayrak şiirinde bu güzelliği
görebiliyoruz.
Dalda çiçek, çiçekte dal güzeldir
Visalde yâr, yârde visal güzeldir
Hilâlde ay, ayda hilâl güzeldir
Sen ondan da çok güzelsin bayrağım2
Halk şiirinin tüm örneklerini denemiş olan
Gamgüder; muamma, satranç gibi türlerde de
başarılı örnekler vermiştir. Âşık Cevdet Tokis’in
“Efendim” isimli şiiri de “kabir”le ilgili açık
muamma bir şiirdir.
Gelenek içerisinde ağıt önemli yer tutar.
Ya ölen büyüklerin, ya gençlerin veya benzeri
ölümlerin arkasından halk şairinin acı ve ıztırabı
anlatan dizeleri Divan şiirinin mersiyesine eş
değerdedir. Âşık Coşkun Ergül’ün babasının
ölümü üzerine yazdığı “Baba” şiiri güzel bir
örnektir. Şiirde sözün anlamlı olması,
tekrarlardan
kaçınılması,
kalıp
sözlerin
kullanılmaması ve ahenkli olması bakımından yani saz eşliğinde çalınıp söylenebilmesiGamgüder, Çağlayan ve Divani’nin güzel şiirleri
vardır.
Ağrı’da halk şiiri geleneği dün olduğu gibi
bu günde yaşamaktadır. Gelişen dünyamızda
kaybolan mesleklerin yanında halk şairi veya
Ozanlık geleneğinin de büyük yara aldığı bir
gerçektir. Marifet iltifata tabidir. Günümüzde
marifetli halk şairleri olsa da iltifatlar başka
yerlere olduğu için, bu geleneğin uzun süre
ayakta kalacağını düşünmüyorum. Saz eşliğinde
1
2

Yıldırım, s. 21.
Yıldırım, s. 50.
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çalıp söyleyen, köy köy dolaşan ve bu mesleği
icra eden ozanlarımız yok artık. Olanlar da
modern hayatın içinde kaybolmak üzereler.
Güzel de olsa her işin değişken ve gelişen
dünyada bir sonu var. Yerini yeni güzellikler
alıyor. Ama biz yine de elimizden geldiği kadar
bu güzelliği, “Ozanlık Geleneği”ni yaşatmalıyız.
Yaşamış değerlere sahip çıkma adına,
kültürümüzü ve örfümüzü yaşatma adına sahip
çıkmalıyız. Unutmayalım ki; değerleri birer birer
yok olan bir millet, bir gün itibar edeceği
değerlerden yoksun kalır.
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MEVLİD TÖRENLERİNİN OSMANLI’DA
VE DAHA SONRAKİ DÖNEMLERDE
YAŞAYIŞI VE İNANÇ KÜLTÜRÜNDE
YERİ
Müzahir KILIÇ1
Mevlid: Sözlükte “doğum yeri ve zamanı”
anlamına gelen mevlid kelimesi Hz. Peygamberle ilgili asıl kullanımı yanında zamanla tasavvuf
çevrelerinde Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında velilerin doğum yıldönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır.
(TDVİA, 475)2
1. Arapça bir kimsenin doğduğu zamana
mevlid denmektedir.
2. Mekân, yer ismi olarak kullanılmakta ve
Mevlidü’n-Nebi mukabili, Hz. Muhammed’in
doğduğu yer manasına gelmektedir. Hz.
Muhammed’in doğduğu eve Mevlidü’n-Nebi
denmektedir.
3. Herhangi bir kimsenin, özellikle Hz.
Peygamberin doğumunu ifade eder.
4. Bir kimsenin doğum münasebetiyle yapılan
merâsim.
5. Hz. Muhammed’in dünyaya gelişini ve o
andaki hadiseleri, vakaları anlatan menkıbe.
6. Mevlid merâsimlerinde çeşitli ikramların
yapılması ve bu törenlerin yaygınlaşması neticesinde kelime zamanla bayram ve ziyafet manasını da kazanmıştır. Kelime daha sonraki zamanlarda Peygamberimizin doğumu münasebetiyle
yapılan merâsimler için de kullanılır olmuştur.
(TDEA, 315) ”Pek çok folklorik özelliği de
beraber getiren bu merâsimler bugün Anadolu’da
şu sebeplerle yapılmaktadır.
1. Doğum günü veya doğumun yıldönümü;
doğumun yedinci günü, doğumun kırkıncı günü,
çocuğa ad verme günü;
2. Sünnet sırasında, sünnetin yedinci günü;
3. Kuran’ı-ı Kerim öğrenimine çocuğun
başladığı gün, ilkokula başladığı gün;
4.Askere uğurlama ve askerden dönüş
sırasında;
5. Söz kesimi, nişan, düğün: Kadir, Miraç,
Regaip, Berat gecelerinde;
6. Kurban Bayramı, Ramazan ayı içinde;
7. Ölümün yedinci, kırkıncı gününde, elli
ikinci gecesinde, sene-i devriyesinde;
1

Yrd. Doç.Dr. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü
2
TDVİA “Mevlid” maddesi, Ahmet Özel.

8. İstenen çocuk dünyaya geldiğinde adak
olarak, aynı şekilde bir işe giriş, terfide, ev sahibi
olunduğunda, bir felaketten kurtuluşta;
9. Bunların dışında; temel atma töreninde, bir
müesseseyi kuranlarla, bağışta bulunanların
ruhlarına, şehitlerin ruhlarına ve büyüklerin
ruhlarına, yağmur duasına çıkarken” (TD ve EA,
318-319) mevlid okutulur.
Mevlid, İslâmî edebiyatımızın en çok eser
verilen türlerindir. Bu alanda eser verenlerin
tespiti ile ilgili çalışmasında Pekolcay 63, mevlid
yazarını sıralamıştır. (Pekolcay ve diğerleri. 206207) Elbette bunların içinde Süleyman Çelebi
Vesîletü’n-necat adlı eseriyle daha çok tanınmış,
bugün mevlid merâsimlerinde okunan metinler
Süleyman Çelebi’nin eseridir.
Din sosyal hayatın bir inanç sistemidir. İlâhî
ve ilâhî olmayan dinlerin ibadet törenleri belirli
bazı usul ve esaslara göre yapılır. Günümüzde
dinî törenlerin yapılış şekli ve uygulaması
Kur’an ve sünnet üzere uygulanmaktadır. Gerek
İslâm Dini gerekse İslâm dinînin gelişiyle hükmü
kaldırılmış olan Hıristiyanlık ve Yahudilik çeşitli
ibadet şekilleriyle yaşamaktadır. İslâmiyet’in
ibadet şekli namazdır. Namaz Yüce Allah’ın
mümin kullarına farz olan emirlerinden, İslâm’ın
beş şartından biridir. Namaz ve diğer dinî
yaşama ve uygulamalarının dışında Mevlid
törenleri İslâm toplumlarında –özellikle Türkler
arasında- yaygın bir dinî törendir. Mevlid için;
Hz. Peygamber zamanında uygulanmadığı ve
daha sonraları Osmanlı devleti zamanında
uygulanmağa başlayan bir tören olduğu için
“bidat-ı hasene” denilse de Türkler bu dinî
törenden vazgeçmemişler, günümüze kadar
devam etmiş hatta bazı dönemlerde devlet
ricalinin katıldığı yarı resmi bir dinî tören olarak
icra edilmiştir.
“Aslında
Hz.
Peygamberin
doğum
yıldönümünü kutlamak için yazılan mevlid,
çeşitli vesilelerle okutulmuştur. Başta Hz.
Peygamberin doğum yıldönümü, Kadir, Miraç,
Regâib ve Berat geceleri olmak üzere şehitlerin
ve din büyüklerinin ruhlarını taziz, ölüm, doğum,
evlenme, hac farizasını eda etme, ev sahibi olma
bir memuriyete tayin, adaklar mevlid okutulması
için sebep teşkil etmektedir. Bazı müesseselerin
kuruluşu ve açılışı dolayısıyla da mevlid
okutulmaktadır.” (Timurtaş, XI)
Hz. Peygamber, İslâm tarihçilerinin çoğuna
göre Yemen Valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak
üzere saldırdığı ve Fil Vakası adıyla bilinen
63

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 4, SAYI: 6, SONBAHAR-KIŞ 2011

olayın meydana geldiği yıl doğmuştur. Bu tarih,
569, 570 veya 571 olarak kabul edilir. Ağırlıklı
kanaat bu tarihin 570 veya 571 yılı olduğu
şeklindedir. Hz. Peygamber Rebiülevvel ayının
12. günü gündüz dünyaya gelmiştir. Bazı kaynaklarda sabaha karşı dünyaya geldiği ifade
edilir. Bu durumu Süleyman Çelebi:
Ol gice kim toğdı ol hayrü’l-beşer
Anası anda neler gördü neler
Ol Rebîü’l-evvel ayı nicesi
On ikinci gice isneyn gicesi
diyerek gecenin ikinci yarısında doğduğunu
söyler. Bahar ayında doğduğu ve Rebiülevvel
ayının da bahara ve günlerden pazartesi1 gününe
denk geldiği kaynaklarda ifade edilir. Hazret-i
Peygamber zamanında doğumu günü kutlanmadığı gibi vefatından sonra dört halife döneminde de böyle bir kutlama yapıldığına dair bir
bilgi yoktur.
Mısırda Şiî Fatımî devleti kurulunca soyundan geldiklerini söyledikleri Hz. Peygamberin
doğum yıldönümü Muiz Lidînillah döneminden
(972–975)
itibaren
resmen
kutlanmaya
başlanmıştır. (TDVİA, 475) Bu törenlerin ve
Hazret-i Ali, Fatıma Hasan, Hüseyin ve o dönem
halifelerin doğum yıldönümlerinin kutlandığı,
ramazan ve kurban bayramında şölenler tertip
edildiği İbnü’t-Tuveyr(211–223)’de bahsedilmektedir. Bu törenler için helvalar dağıtılır,
hatimler okunur, töreler Kur’an tilavetiyle başlar,
camilerde hutbeler okunur, halifenin halkı selamlamasıyla tören sona ermiş olurdu. Bu törenler
Eyyubîler zamanında bir ara kesikliğe uğramış
daha sonra ihtişamlı bir şekilde devam etmiştir.
Osmanlı’da Mevlid Törenleri
Osmanlı hükümdarı II. Murad (996/1588)
yılında merâsimle mevlid kutlamalarını başlatmakla birlikte resmi olmasa da kutlamaların
bundan önceki dönemlerde de yapıldığı bilinmektedir. Sultan Ahmed Camii’ndeki kutlamalarda padişah, Sadrazam, Şeyhülislâm vezirle,
Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, diğer mülki ve
askeri erkânla ulemâ resmi kıyafetiyle hazır
bulunurdu.(TDVİA, 477) “Mevlid merâsimi
(daha doğrusu alayı) ekseriya Sultana Ahmed
Camiinde yapılırken daha sonraki zamanlarda bu
1

Hazret-i Peygamber kendisine pazartesi oruç tutmanın
fazileti sorulduğunda “Bu benim doğduğum ve bana
vahiy indirilen gündür” diyerek (Müsned, V 297–299,
Müslim, Sıyam 197, Ebu Davud, Savm: 54) bu günün
önemine değinmiştir.
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alayların Bayezid, Nusretiye, Beylerbeyi v.b
camilerinde de yapıldığı görülüyor. Mevlid
alayları, Mahmud II’dan ve bilhassa Tanzimat’tan sonra, içtimaî ve resmî hayatın yeni
icaplarına uygun bir şekil almış, Mahmud II’dan
itibaren, eski teşrifat kaidelerine riayet edilmekle
beraber, merâsime bazı yenilikler de ilave
olunmuştur.” (İA, VIII, 174) Özellikle mevlid
töreninin bitiminde padişahın saraya uğurlama
merâsimine büyük önem verilmiştir. Mevlid
kutlamaları 1910 yılından itibaren resmi bayram
olarak ilan edilmiş ancak Cumhuriyetin
ilanından sonra kaldırılmıştır. Osmanlılarda
mevlid törenleri yapılırken dinî akidelere
uyulmakta titizlik gösterilmiş, başka yerlerdeözellikle Mısır ve Güney Afrika da ki uygulamalardaki ifratlardan kaçınılmıştır. Mevlid
törenlerine günümüzde de ehemmiyet verilmekte
Suudi Arabistan hariç birçok İslâm devletinde
mevlid törenleri düzenlenmektedir. Osmanlı’da
mevlid törenlerini düzenlenme açısından iki
grupta değerlendirmek gerekir. Bunlardan biri,
Müslümanların ev, konak ve saray türü yerlerde
yaptığı törenler diğeri ise Selâtin camisinde
yapılan törendir. Türkiye’de Hazret-i peygamberin doğum gününe rastlayan hafta “Kutlu doğum
haftası” olarak kutlanmakta ve bu hafta içerisinde çeşitli dinî etkinlikler düzenlenmektedir.
Mahfil Dergisi’nden:
Selîm-i sâninin (II. Selim) mevlid-i şerîf okuma törenine tam anlamıyla riayetkâr olduğu,
mevlid ve diğer kandil gecelerinde camii şerif
minarelerinde kandil yakılması II. Selim’in isteği
üzerine başladığı, I. Ahmed devrinde bu güzel
törene birtakım ilaveler yapılıp II. Mahmud’un
emriyle mevlid kandilinde minarelerden başka
evlerin kapısında da ışıklandırmak ve geceyi
ihya amacıyla başlanıldığı (Ata)2 tarihinde yazılmaktadır.
Yine o tarihte yazıldığı yönüyle Mevlid Alayı
rebiü’l-evvelin on ikinci günü düzenlenir ve
menkabe-i mevlid-i saâdet Sultan Ahmed Cami
şerifinde okunurdu. Bu seçkin tören bu gün terk
ve unutulmuş birtakım ağırlamalar ile îfâ olunurdu. O teşrîfâtın suret-i icrâsını Atâ tarihinden bir
vech-i âtî aynen naklediyoruz.
”Sultan Ahmed Camii şerifinde sadreyn-i
muhteremeyn ve mevâlî ve müderrisîn-i alâmerâtibihim sağ tarafından minber-i şerîf
2

Atabey Tarihi, Tayyârzâde Ata Bey, C.1, s.234…
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nihâyetine ve suffe kenarına mahfil-i hümâyûna
doğru kuûd ederler. Ve vüzerâ-yı ızâm mihrâbın
sol tarafına vaz’ olunan seccadelere otururlar ve
alt tarafına Yeniçeri Ağası ve Defterdâr Efendi
ve Tevkiî ve Defter Emîni ve Kethüdâ Beg ve
Reis Efendi ve Sakîn Efendilerin alt tarafına
Mîr-i ilm ve Kapucubaşı Ağalar ve Sipâh ve
Silahdâr ve Bölükât-ı erbaa Ağaları, Cebheci ve
Topcu ve Arabacıbaşı ve Sipah ve Silahdar
Kâtibi ve Kethüdâları ve bundan sonra aremeyn
müfettiş ve muhasebecisivle hulefâ ve kîsedârları
otururlar.

Reisülküttap Efendi ve Çavuşbaşı Ağa Sadrazam
Hazretlerinin mukâbelelerinde mahfil-i hümâyûn
tarafına mukaddemce vaz’ olunan seccadelere
otururlar. Tezkireci ve ve mektûbî efendiler kürsi
tarafında mahfil-i hümâyûn altında otururlar. Bu
esnada teşrîfâtı efendi ve halife ve kisedâr
teşrifât-ı mücevveze1 ve mevsime göre kürek ya
ferâceler ile buhurdânlar getirip birini pîş-gâh-ı
âsafiye ve birini Şeyhülislâm hazretlerinin
önlerine ve birini vüzerâdan mevcut bulunan
zatın önüne koyup hıtâmında mezkûr
buhurdânları yine bunlar kaldırırlar.

Yeniçeri Ağası selamlıktan geldikte Sadrazam
hazretlerine temennâ edip kuûd eder ve ordu-yı
hümâyın taşrada iken Yeniçeri Ağası mahalline
Sekbânbaşı Ağa kuûd eder. Ve Zağarcı ve
Seksoncubaşı ve Turnacı ve Muhzir Ağa ve
Bostancılar Odabaşısı ve yeniçeri yazıcıları
minber kapısı önünde kürsüye doğru ve yeniçeri
neferâtı câmi-i şerîfin dört orta direklerinden
kıyâma dizilirler. Ordu-yı hümayun dışarıda iken
Muhzır Ağa ve Başçavuş minber kapısı yanında
kıyâma dururlar. Ve Bostancılar Odabaşısı ve
Yeniçeri Yazıcıları minber kapısı önünde
kürsüye doğru dizilirler.

Nakîb Efendilerin siyâdeti şecere ile müsbit
olmak cihetiyle kıraat olunacak mankabe-i celîle
cedd-i âli-i bezr-güvarlarının vilâdet-i bâhirü’ssaâdet aleyhlerini mübeşşir ve bu ise böyle bir
günde nakîbüleşrâf bulunanlara fevkalade
hürmet buyurulmak lüzumunu müş’ir ve bu
halde nâkibü’l-eşrâfın bu resm meclis-i melâik-i
enîsde cümleye takdimini mutazammın olup
halbuki buna ittihâz olunan rüsûm-ı teşrifât-ı
saltanat-ı sünniye müsâid olmadığından ve bu
cihetle yevm-i mezkûrda nâkîb efendilerin
vükelâ-yı devlet ve meşîhat zeylinde ik’âd
olunmaları nâ-revâ olduğundan bunlar hakkında
şehr-yârân-ı Âli-Osman’ın ibrâzına himmet
buyurmakda oldukları hürmet-i mahsûsaya dâll
olmak üzere nakîb efendilerin yevm-i mezkûrede
câmi-i şerîfe vürûdlarında bir mahfil-i mefrûş ve
mestûrda muazzezen tenhâca ârâm etmeleri
lüzumunu mevlid-i şerîf resmini bu suret-i
ta’zimiyye ile icrâ-ı kâide ittihâz buyurmuş olan
Sultan Ahmed Han-ı evvel hazretleri Nakîb
Efendiler hakkında dahi bu usüli vaz’ ve ihdâs
buyurmuş olduklarından câmi-i şerîf-i mezkûrun
sağ cenâhındaki zâviye çadır perdeleriyle testîr
ve müzeyyen döşeme ile tefrîş olunarak
nakîbüleşrâf hazretlerinin menkabe-i celîlenin
hıtâmına kadar ol mahalde münferiden ârâm
etmeleri kanuna rabt olunmuş. Ve bu kanun-i
riâyet-nümûn elhâletü hazihi ol vechile hüsn-i
eczâya merhûndur. Esnâ-ı kırâat-ı manzûme-i
menkabede sâmi’ine tevzi’ olunan şeker ü
şerbetten nakîb efendinîn hissesi müstakil tabla

Kapucubaşılar başlarına selîmi ve mevsime
göre erkân-ı kürek ya ferâce giyer ve divânbisâtlu esbler ile bâb-ı hümâyûna bi’lvürûd zat-ı
hazreti pâdişâhiyi saray-ı hümâyundan alıp alay
ile câmi-i şerîfe getirerek ber-mu’tâd Yeniçeri
Ağası ve Kapucubaşı Ağalar selamladıktan sonra
yerlerine gelip otururular.
Bölükât-ı erbaa Ağaları bazı evânda
me’muriytle dışarda bulundukları hasebiyle tayy
olunmuş ve câmi-i şerîfde kuûd edecek ricâl
mahalli dayyık olup bâ-husûsu kapucubaşılara
mahal kalmadığına binaen yüz seksen ikide vâki’
sefer-i hümâyun avdetinden beri bu resmden
sipâh ve silahdâr kethüdâ ve kâtipleri
afvolunmuşdur.
Şeyhü’l-islam Efendi teşrîf buyurdukdan
sonra Sadrazam Hazretleri kallâvî ve bermuktezâ-yı mevsim-i erkân-ı kürek ya ferâce ya
divân bisâtlu esble ve Tezkireci ve Mektubî
Efendiler mücevveze ve erkân-ı kürek ya ferâce
rahtlu esblerle ve çavuşan-ı divan-ı hümâyûn ve
Ağayan-ı mücevveze ve ferâceler ile saray-ı
âsafiden alay ile câmi-i şerîfe geldiklerinde hazır
bi’l-meclis onların cümlesi Sadrazama kıyâm ve
suffe sırasında olan ulemâ-yı ızâmın ortasından
mürûr ve tarafına selam vererek mihrabın önüne
vaz’ olunan seccadelerine kuûd buyururlar.

1

Metinde geçen kıyafetlerden:
Kallavi (Kallâi): Sadrazam ve vezirlere mahsus kavuk.
Mücevveze: Sadrazamlara vezirlere, devlet ricaline
mahsus kavuk, padişahlar da giymişlerdir.
Selimi: padişahların, Sadrazamların, vezirlerin ve devlet
erkânının giydiği kavuk(Bkz. Türk Giyim Kuşam ve
Süsleme Sözlüğü, Reşat Ekrem Koçu, Sümerbank
Kültür Yayınları, 1969
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ile i’tâ ve buhur u gül-âb ikrâmı dahi îfâ
olunmakta bulunmuştur. Hıtâm-ı meclis-i âlîde
kendi hadem ü haşemleriyle yalnızca hânelerine
avdet ederler.
Mahfil-i hümâyûna vüsûl-ı şâhâneden
mukaddem müezzinler mahfilinde tilâvet olunan
Sûre-i Feth-i şerîf temâmında bi’l-yemîn ü ve’likbâl müvâsalat-ı mülûkâne vukûuyla karâr-gâh-ı
şâhâne olan mahfil-i âlîye vüsûl-i humâyûnı
i’lânen deriçe-i kafes küşâd olundukta umumen
huzzâr kıyâm ve durdukları yerde tevâzu-nâm
ederek kad-hamîde-i ta’zîm ve ikrâm oldukları
hînde Sadrazam seccadeden aşağıda icrâ-yı
resm-i zemîn-bûs ettikten sonra kafes çevrildikte
herkes yerlerine otururlar.
Teşrifâtî Efendi mahfil-i hümâyun altında
mukâbele-i hazret-i âsafîde kıyâmen fermâna
muntazır olur. Müezzinler mahfilinde kırâat
tamam oldukta ibtidâ Ayasofya Şeyhi, sâniyen
Sultan Ahmed Şeyhi Efendi kürsiye uruc ve va’z
ederek inerler. Bu esnada Yazıcı Efendi tabir
olunan dârü’s-saadetü’ş-şerîfe Ağası, kâtibi
efendi eliyle her birerlerine ferâce, samur
kürkler, ilbas ve surreler ihsan olunur.
Teber-dârânın okur ve yazarlarından mansub
dârü’s-saâde Ağası, kâtibi efendi eğer
hâcegândan ise mücevveze ve bir muktezâ-yı
mevsim-i erkân samur kürk yahud ferâce iltibâs,
değil ise ocağına mahsus bir oda ve binniş iktisâ
eyler. Bu esnada her bir şeyh efendi kürsiye
çıkdıkça vüzerâ-yı ızâm ve ulemâ-yı kirâm ve
sair huzzâr-ı zü’l-ihtirrâm huzerâtına teberdârân-ı zülfiyân üç defa şerbet ve buhur verir.
Şeyh efendiler kürsiden indikce taraf-ı sadaretten
tehiye olunan âtîye çıkınları teşrîfâti efendi
yediyle kayyunlarına vaz’ olunur.
Ba’de mevlid-hân evvel biraz kıraât ve nüzûl
eyledikte yine Darü’s-saâdetü’ş-şerîfe Ağası
Kâtibi eliyle hil’at ilbâs olunduktan sonra
mevlid-hân-ı sâni çıkıp kırâat ederek;
Geldi bir akkuş kanadıyla revân
Arkamı sıgadı kuvvetle hemân
beyti okundukta huzzâr bi’l-cümle kıyâm
ettikleri esnada mahfil-i hümâyûn tarafında
perde verâsında tevkîf edilmiş olan Müjdecibaşı.
Emir-i Mekke-i Mükerreme-i Şerif hazretlerinin
nâmesini derhal teşrîfâtı efendi delaletiyle
Sadrazam Hazretlerinin huzuruna getirip resm
damen-busı icrâsıyla teslim eder. Sadrazam
tarafından olunan işâret mûcîbince Reisülküttâb
Efendi Müjdecibaşıyı bi’l-istishâb huzûr-ı
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humâyûna dâhil oldukda dârü’s-saâde Ağası
perdenin yanında istikbâl ve nâmeyi ahz u ibcâl
ile silâhdâr Ağa refâkatıyla bendinî küşâd ve
kîsesinden ihrâc iderek Reisülküttâb Efendi’ye
i’tâ ider ve Reisülküttâb Efendi nâmeyi huzûr-ı
şâhânede kırâat eder. Dârüssa’âde Ağaları
harameyn-i muhteremeyn hıdmeti me’mûriyetini
hâiz olduklarına mebni ibtidâ Ağa müşârün ileyh
serâsere duhte samur kürk elbâs ve ba’de
Reisülküttâb Efendiye Müjdecibaşı’ya haftan
iksâ olunarak mahallerine iâde olunurlar.
Reisülküttâb Efendi hâricde kalmış olan
Çavuşbaşı Ağa ile beraber gelüp yerlerine
otururlar.
Bu esnada huzûr-ı mülûkâne Medine’den
gelen hurmadan baş Peşkir Ağası yediyle
Sadrazam Hazretlerine sim tabak ile hurma ihdâ
buyurmalarıyla teşrîfât-ı pişrevlikiyle hurmayı
pîşgâh-ı âsafiye vaz’ ve temennâ ve avdet
ettikten sonra Sadrazam bir iki tanesini tenâvül
ve bir iki tanesini Şeyhülislaâm Efendi
Hazretlerine verip kusurunu tevzi’ için Teşrîfâtı
Efendiye işâret ve fermân buyurarak hasbe’l-emr
Teşrîfâtî Efendi ibtidâ vezerâ-yı ızâm ba’de
sadreyn-i muhterem ve Yeniçeri Ağası ve mevâli
ve müderrisin efendiler nihâyetine ve Defterdâr
ve Kethüdâ Bey ve Reisülküttap’ı ve tevkîi ve
Defter Emîni ve Sakîn Efendilere ve Çavuşbaşı
Ağaya birer tane hurma i’tâ eder. Ve boş tabağı
Karakulak Bostanı Ağa ile mahfil-i hümâyunda
olan Pişkir Ağasına iâde eyler.
Taraf-ı cihân-dâriden hurma getiren Peşkir
Ağasına cânib-i sadâretten Karakulak sadr-ı alî
yediyle yüz altın irsâl olunur. Sadrazam seferde
bulunur ise nâme-i mezkûr Kaymakam Paşaya
vererek resm-i mezkûr onların işâretiyle icrâ
edilir. Bu halde mevlid-hân nüzûl eyledikde
hıl’at ve atiyesi verilerek mevlid-hân-ı sâlis
çıktığı gibi Sultan Ahmed Câmi-i şerîfi
mütevellisi Sadrazam hazretlerine ve Ayasofya
mütevellisi Şeyhülislaâm Efendi hazretlerine ve
evkâf-ı sâire mütevellileri ferâce ve destâr
perişanlarıyla vüzerâ-yı ızâm ve ulemâ ve
hâcegân efendiler ile sırasıyla ağvatın şükür
tablalarını pîşgâhlarına vaz’ ederler. Bunları
zağarcıbaşı, saksoncubaşı turnacı, muhzır Ağa ve
sâir umerâ-yı ocak kaldırırlar. Bu esnada mevlidhân-ı sâlis nüzûl ve hıl’at ve sırasını ahz ile
mevki’ surûra müsevvel olarak dua tamam
oldukda avdet ederler. Fakat Sadrazam ve
Şeyhülislaâm ve vüzerâ ve sadrîn ve Defterdâr
ve Reisülküttâp ve tevkıî ve Defteremînî ve
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Şakîn efendiler ile Çavuşbaşı ve Cübbeci ve
Topçu ve Arabacıbaşı ağalar ale’t-tertib câmi-i
şerîfin dışarısında nerdübân dibinde musluklar
önünde esb-i süvâr olarak selâm-ı pâdişâhiye
muntazır olurlar.
Zât-ı hazret-i pâdişâhi râkiben mahfil-i hümâyûndan zuhûr ve selâm-ı şâhâneleriyle bendegânını taltîf ve mesrûr buyurduklarında Sadrazam
ve Şeyhülislaâm ve sâirleri esb-i süvâr olarak
resm-i dâmen–bûs icrâ ve alkış olunduktan sonra
teşrîf-i hümâyûn vükû bulur. Ba’de Sadrazam ve

Şeyhülislaâm ve sâire merâsim-i tevdi-i edâ ve
kapu ricâlıyla bâb-ı âsafiye avdet ederler. Bundan sonra herkes birbirin selamlayıp hanelerine
azîmet ederler. Bu günde zât-ı şâhâneyi câmi-i
şerîfe azîmet ve avdetlerine Yeniçeri Ağası indirir ve bindirir.” (Mahfil 84–87, Esad Efendi, 2129)
Her yıl Rebiüülevvel ayının 12. günü
okunan mevlidden sonra padişah huzurunda
hilat giyenler:

Hilat giyenin görevi

Hilatin cinsi

Darüssaâde Ağası

Kumaş-ı Hanı ba postı

Hilat Sayısı
2

Samur ma’a üstlük
Selâtin Şeyhleri (3 kişi)

Cuka ferace, samur kürk

3

Reisülküttap

Hâsü’l-has

1

Haremeyn Müfettişi

Kuşaklık

1

Oda Lalası Ağa

Hâsü’l-has

1

Darüssaade Yazıcı Ağası

Hâsü’l-has

1

Haremeyn Muhasebecisi

Hâsü’l-has

1

Zülüflü Taberdarları Kethüdası

Hâsü’l-has

1

Haremeyn Mukataacısı

Kuşaklık

1

Vakıf Mütevellisi

Kuşaklık

1

Vakıf Kâtibi

Alâ

1

Mevlidhan (bir kişi)

Alâ

1

Mevlidhan (iki kişi)

Has sade

2

Müjdeci

Kuşaklık

1

Müjdeci

Alâ

1

Hazinedar Ağa

Has’ül-has

1

Enderun Kilercibaşı Ağası

Has’ül-has

1

Hasekibaşı Ağa

Kuşaklık

1

Teşrifatçı Efendi

Elvan hil’at

1

Sakabaşılar (iki kişi)

Kuşaklık

2

Mevlid törenlerine has yapılan uygulamalar:

Valide Sultan, Eyüp Sultan, Bayezid
Nusretiye camilerinde gerçekleştirilirdi.

1. Mevlid törenleri ev, saray ve konakların
yanında camilerde özellikle Selâtin camisinde
icra edilirdi. Bu camiler arasında Eminönü,

2. Mevlid alayları oluşturulurdu.
3. Şerbetler ve buhurlar dağıtılırdı.
4. Vaizler kürsüden inince giysiler ve başka
hediyeler verilirdi.

ve
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5. Mevlidin birinci bölümü bitince hilat
giyinme töreni yapılırdı.
6. Medine’den
gelen
hurma
padişah
tarafından dağıtılmak üzere Peşkir Ağasıyla
sadrazama gönderilir, o da birkaç tane aldıktan
sonra geri kalanı diğer görevlilere dağıtırdı.
7. Mevlid törenleri genellikle geceleri
yapıldığı ve gece mevlid okutulduğu için
misafirler için mükellef yemekler hazırlatılırdı.
8. Misafir
odaları
özenle
hazırlanır,
misafirlere türlü ikramlarda bulunulurdu.
9. Yemekten önce misafirlere kahve çubuk
ikram edilirdi.
10. Haz. Peygamberin doğum anını anlatan
bölüm okununca; O’nun dünyaya gelişinin
şerefine herkes ayağa kalkar ve akabinde salât ü
selam getirilirdi. Bu uygulama hala devam
etmektedir.
11. Gülabdanlarla dinleyenlerin ellerine
gülsuyu dökmek adettendir. Zira gül Hz.
Peygamberi temsil eder, gülsüyü kokusu da onun
kokusunu temsil etmektedir. Mevlidhanlara ve
tevşihhanlara hediye vermek de adettendir.
Birçok tarihi kaynakta da anlatıldığı üzere,
Mahfil dergisinde de Mevlid törenleri detaylı bir
şekilde
anlatılmaktadır.
Şunu
kesinlikle
söylemek gerekirse “bid’at-ı hasene olarak kabul
edilen Mevlid okuma geleneği güzel şeylere
sebep olması bakımından hala rağbet edilen
törenlerden biridir. Bidat olduğuna dair “Malikî
fakihi ibnü’l-Hac el-Abderi (ö.737/1336) bid’at
konularına geniş yer verdiği el-Medhal adlı
eserinde Mevlidin Resulullah devrinde ve ona
son derece bağlı olan ashab ve tabiin zamanında
kutlanmadığını, dolayısıyla bid’at olduğunu
söyleyerek mevcut uygulamalara şiddetle karşı
çıkar.” (TDVİA, 477) Mevlid törenlerine karşı
çıkanların yaşadığı dönemlerde bu tür
uygulamaların olumsuzluğunu öne sürerler.
Camilerin alış-veriş yeri olarak kullanıldığını
törenlerin dinî hayatın bir parçası gibi kabul
edildiğini öne sürerler. Oysa Hz. Peygamber ve
Hulefâ-yı Râşidînden sonra çıkan bu törenlerin
İslâm dinîni yaşamak ve Hz peygamberin doğum
gününü kutlamak yerine başka şeylere vesile
olması açısından karşı çıkmaktadırlar.
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Mevlid kitapları ve Mevlid hakkında
yazılan eserlerden bazıları
1. Ahmed Çelebi /Ahâdîsu’l-Mi’râcîyeti’nNebeviye
2. Ahmed Edirnevî / Mevlid-i Nebevî
3. Akarpınar, R. Bahar /
kültüründe dinî törenler
kutlamaları

Tez, Türk
ve mevlid

4. Akifî /Mevlid
5. Anadol, Cemal /Mevlid ve mevlidler
6. Arıt,
Fikret, 1918Türk
Edebiyatının Şaheseri Mevlid,

İslam

7. Ca’ferî /Mevlid-i Haydarü’l-Kerrâr
8. Celâl Muhîbbî /Mevlîd
9. Derûnî /Mevlid
10. Derviş /Mevlid
11. Hoca Sinanoğlu/ Mevlid
12. Ebû’l-Hayr Şehîdî İbsâlâvî /Mevlid
13. Edib La’lî-zâde /Mevlid
14. Enez, İbrahim / Mevlid
15. Güzel, Ragıp, Kutlu doğum mevlid
16. H. Fahri /Mevlid
17. Hâcı ’İzzet Paşa /Mevlid
18. Hasan Fethî b. Hacı Ali Bursalı,/Mevlid
19. Hemdemî,/Mevlid
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20. Heyderî, Şêx Muhemmed Emîn/ El,
Mewlûda nebî

50. Mevlid -Nebi / Tayyarzade İbrahim Rafet
Diyarbekerli

21. Hüseyin Şemî /Mevlid

51. Mevlid -Nebi aleyhi's-Selam / Hüseyin
Hamdi b. Hüseyin

22. İbn Hacer el-Askalanî Şihab ed-dîn
Ahmed b. Ali/Mevlid
23. İbrahim Edhem/Mevlid
24. İrşad, /mevlidü'n-Nebi)
25. İsbatü'l-Muhassenat li-Tilaveti Mevlidi
Seyyidi's-Sadat / Muhammed Fevzi b.
Ahmed et-Tavasi Edirne Müftisi
27. Kâmî Efendî /Mevlid-i Nebî

54. Râfet Efendî Mevlid

56. Selamî Şeyh Mustafa / Mevlid-i şerif

28. Kara Vâ’iz/Mevlid
29. Karahan, Ahmet, Süleyman Çelebi ve
Mevlid-i şerif
30. Kerimî,/Mevlid
31. Keşfî Çelebî,/Mevlid
32. Konbul, Abdullah /Mevlid arasında kalb
nurlatan kaside ve ilahiler
33. Lamii Çelebi /Mevlidü’r-Resul
34. Mahmud-zade Ahmed Vidinli,/Mevlid
Fahri'l-Enam

53. Müntehab-ı Mevlid ü'n-Nebi / Şemseddin
Ahmed b. Muhammed b. Arif ez-Zili esSivasi
55. Risale-i Mevlid i'n-Nebi / Süleyman b.
Abdurrahman b. Salih el-İstanbuli Nahifi

26. İsmail b. Hafız Veli/Mevlid

35. Menkıbe-i Mevlid-i
İbrahim Re'fet

52. Mevlid -Nebi aleyhi's-Selam / Hüseyin
Hamdi b. Hüseyin

/

36. Menkıbe-i Mevlid-i Peygamberi / Ahmed
Derviş
37. Mevlid / İrşadi
38. Mevlid Nasıl Okunur / Sagman Ali Riza

57. Sinânoğlu / Mevlid / Sinânoğlu
Süleymanoğlu Derviş Ahmed

;

58. Sun’ullâh el-Gaybî, Divân-ı Ğaybî ve
Ahmet Fehmi Sivâsî’nin mevlidi: 2007
59. Şems ed-din Ebu’s-Sena Ahmed b.
Mehmed Sivasî, Mevlid
60. Şeyh Şaban-ı Veli Taşköprülî, Mevlid-i
Nebî
61. Tahir Nadi Mevlid i/ Turgutluzade
Mehmed Tahir
62. Tarz-ı Cedid Menkıbe-i Mevlid -i Fahri'lEnam / İbrahim Re'fet
63. Tekin, Mehmet Hatay’da mevlidle ilgili
âdetler ve Kâmil Sarıateş’in yazdığı
mevlid-i nebevi

39. Mevlid -i Fatımatü'z-Zehra

64. Tercemetü'l- Mevlid i-Şerif / Muhammed
el-Gümülcinevi

40. Mevlid -i İrfaniyye / Şa'ban Kami Efendi
el-Amidi

65. Va’iz Ümmi /Mevlid

41. Mevlid -i Ra'fet / Rafet Amidi İbrahim
42. Mevlid -i Şerif / Kozanlı Hasan İlmi
43. Mevlid -i Şerif / Selami Mustafa Efendi
44. Mevlid -i Şerif / Şa'ban Kami Efendi elAmidi

66. Vassaf, Hüseyin /Mevlid : 2000
67. Vesiletü'n-Necat - Mevlid ü'n-Nebi- /
Hüseyin Vassaf
68. Vesiletü'n-Necat - Mevlid ü'n-Nebi/Ahmed Zıyaüddin-Kastamonulu

47. Mevlid -Nebi / Emiri

69. Yeşil Zâde Muhammed Salih Rahmi
Bende-i Cenabı Seyyid Abdülkadir Ceyli
/ Tesfirli mevlid yahud mensur ve
manzum
tarihçe-i
nur-i
Cenabı
Muhammedî ve velâdet-i Ahmedi

48. Mevlid -Nebi / Sinan Oğlu

70. Zafî Mevlid

49. Mevlid -Nebi / Şemseddin Ahmed b.
Muhammed b. Arif ez-Zili es-Sivasi

71. Zekeriya b. Abd el-Gaffur Dağıstanî,/
Mevlid

45. Mevlid -i Şerifi'n-Nebi / Ahmed b. Hasan
46. Mevlid -Nebi (S.A.V.) / İlmi Efendi
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