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SUNUŞ
Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında yayın yapmak hedefiyle
2007 yılında yayın hayatına başlayan DOĞU EDEBİYATI: Kültür,
Sanat ve Edebiyat Dergisi 2011 yılına kadar 6 sayı olarak
yayınlanmıştır. Bazı nedenlerden dolayı yayınına aran veren dergimiz
bu sayısından itibaren yine yılda iki sayı olmak üzere yayın hayatına
devam edecektir.
Bu sayıda, Arap, Fars ve diğer Doğu edebiyatlarının yanı sıra
ülkemizde şimdiye kadar ihmal edilen Endonezya edebiyatına ait bir
yazımız da yer almaktadır. Bundan sonraki sayılarımızda da
ülkemizde şimdiye kadar ihmal edilen diğer Doğu edebiyatlarına ait
yazılara da yer verilecektir.
Dergimizin amacı Doğu dil, edebiyat, tarih, sanat ve kültürü
konularında çalışmalar yapan araştırmacıların düşüncelerini
buluşturacak bilimsel, kültürel ve edebi bir ortam oluşturmaktır.
Dergimizde bilimsel araştırma ve inceleme yazılarına yer
verileceği gibi şiir, öykü ve diğer edebi tür çevirilerine de yer
verilecektir. Ayrıca Doğu edebiyatları alanındaki kültür ve sanat
haberleri ile kitap tanıtımına ait yazılar da yayınlanacaktır.
Bu yürüyüşümüzde araştırmacı ve okuyucularımızın bize
destek vermesini, öneri ve eleştirileriyle bize yol göstermesini dileriz.
Bir sonraki sayıda yeniden buluşmak üzere.
Prof. Dr. Ali Güzelyüz
Yayın Kurulu adına

MODERN ENDONEZYA ŞAİRİ AJIP ROSIDI
VE ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER
Ali GÜZELYÜZ

(Ajip Rosidi, 1938-2020)

odern Endonezya edebiyatının önemli isimlerinden Ajip
Rosidi 31 Ocak 1938 tarihinde Batı Java’da Jatiwangi
şehrinde doğdu. On dört yaşından itibaren şiirler ve kısa
öyküler yazmaya başlayan Rosidi’nin yazıları, Endonezya’nın önemli edebiyat dergilerinde yayınlandı.

M

Şiir ve öykü alanında birçok kitabı yayınlanan Rosidi’nin eserleri İngilizce, Fransızca, Çince, Japonca, Rusça, Hırvatça, Felemenkçe
vb. gibi dünyanın birçok diline çevrildi. Tahun-tahun Kematian (Ölüm
Yılları) adlı ilk kitabı 1955 yılında henüz 17 yaşındayken yayınlandı.
Ardından şiir, kısa öyküler, romanlar, oyunlar, deneme ve araştırma
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kitapları basıldı. Sosyo-politik meseleler hakkındaki görüşlerini ise
dergilerde makale olarak yayınladı veya konferanslarda bildiri
şeklinde sundu. Rosidi, Endonezya edebiyatıyla ilgili olarak Sejarah
Sastra Indonesia (Endonezya Edebiyatı Tarihi, Jakarta 1988) gibi
araştırma ve inceleme eserleri de kaleme aldı.
Eserleri için kendisine çok sayıda ödül verildi. Bunlar arasında
bir defa şiir (1957) bir defa da düzyazı (1960) için verilen Hadiah
Sastra Nasional (Ulusal Edebiyat Ödülü) ve 1993 yılında Endonezya
Hükümeti tarafından verilen Hadiah Seni (Sanat Ödülü) sayılabilir.
Çok sayıda derginin editörlüğünü de yapan Rosidi, 1962 yılında
bazı yazarlarla birlikte Bandung şehrinde Kiwari adında bir yayınevi
kurdu. 1966 yılından 1975 yılına kadar Sundan Yazarlar Derneği’nin
başkanlığını yaptı.
Bir süre misafir öğretim üyesi olarak Japonya’da Endonezya dili
ve edebiyatı dersleri verdi. 31 Ocak 2011 tarihinde Padjadjaran
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden İnsani Bilimler alanında fahri
doktora derecesini aldı.
Rosidi, 29 Temmuz 2020 tarihinde 82 yaşında iken hastanede
tedavi gördüğü sırada hayata veda etti.
Ajip Rosidi’nin şiirlerinden örnekler:
ARAMIZDA
Ruh, ruhun önünde çıplak olduğunda
Hiçbir şey işe yaramaz:
Ne muhabbetler, ne jestler.
Mesafe kalmadı artık.
Bir gülümseme, bir bakış yeter.
Öyle olsun!
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SADECE ŞİİRİN İÇİNDE
Trenin içinde,
Şiir okuyordum: Willy ve Mayakovsky
Yine de senin sözlerindi duyduğum
O çuf çufların arasında.
Bir göz attım dışarıya:
Çeltik tarlaları ve dağlar,
Sonra şiirler gelişti
Her damla terden
Çitçinin alnında,
Sabahtan beri iki büklüm olmuş köylüler
Zor ve yalnız günler boyunca.
Bildiğini biliyorum:
Cennet ile dünya arasında sürükleniyor hayat,
Kovuldu cennetten Âdem,
Sonra şurada burada aradı Havva'yı.
Kaderi değil miydi şairin,
Birer birer çalmak kapıları?
Ve asla bulamadı: Güçlü yürek.
Kim istemez
Bu duruma teslim olmayı?
Vadide görüyorum senin sakin yüzünü,
Titreyen elin uzanıyor vadiden.
Trenin içinde
Şiir okuyordum:
“Duygularına teslim olmak”
Kim sahipse zamanın demir parmaklarına
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O belirler kaderin yolunu:
Dalıvermek
Benim kurduğum rüyalar âlemine
Boşu boşuna.
Biliyorum,
Sen de biliyorsun,
Şiirin içinde,
Açık ve belirlidir her şey.
ZAMANIN BOYUTLARI BELİRSİZDİR BURADA
Zamanın boyutları belirsizdir burada,
Belirsizlik yok artık seninle aramızda,
Sonsuz ışıkta akıyor senin sonsuz sevgin
Ve hiçbir anlamı yok ölümün.
DUA
Allah’ım, güç ver bana
Kendime hâkim olmak için,
Sessizlikte, açgözlülükte.
Her zaman rehberlik et bana
Yolumu bulmak için, cennete.
Âmin!
Kaynaklar ve bağlantılar:
1. Rosida Erowati-Ahmad Bahtiar, Sejarah Sastra Indonesia, Jakarta 2011.
2. Modern Indonesian Poetry and Short Stories, Vol. 86, No. 2, November
2013.
3. Contemporary Indonesian Poetry, edited and trasnlated by Harry Aveling,
Australia 1985.

4. https://id.wikipedia.org/wiki/Ajip_Rosidi

MEHCER EDEBİYATININ DERVİŞ ŞAİRİ
REŞÎD EYYÛB
Necmi KÜÇÜK

n dokuzuncu yüz yılın sonlarına doğru Lübnan ve Suriye
bölgelerinden insanlar kitleler halinde Amerika Kıtası'na
göç ederler. Bu göçmenlerden bazıları yerel yönetimlerin
baskısından kurtulmak, bazıları da daha fazla para kazanmak amacıyla bu umut yolculuğuna çıkmıştır. Göçmen
kafileleri arasında zengin hayal gücüne ve aydınlık düşüncenin geniş
ufkuna sahip, yürekleri hürriyet aşkıyla yanıp tutuşan gençler de
vardır. Onlar, hürriyet ve rızık aramak üzere yola koyulan şuurlu
aydınların öncüleri olmuşlardır.

O

Yarım asır devam eden doğum sancılarının akabinde, yirminci
yüzyılın başlarında yeni edebiyat New York'ta, Emîn er-Reyhânî'nin
ikametgâhında dünyaya gözlerini açmıştır. er-Reyhâni ile başlayıp,
Halil Cibran ve Mihayil Nuayme ile devam eden bu sürecin sonunda,
Arap edebiyatında düşünce ve anlatım bakımından kendine özgü bir
karakteri olan bir grubu içinde barındıran ilk düzenli ekol olan Kalem
Birliği / er-Râbıta el-Kalemiyye kurulmuştur. Rabıta'nın tüzüğüne bir
mukaddime yazan Mihayil Nuayme, edebiyat ve edebiyatçıyı şu
şekilde tarif etmiştir:
"Ne kâğıda mürekkeple yazılan her şey edebiyattır, ne de, her
makale ya da ölçülü bir kaside yazan edebiyatçıdır. Zira bizim itibar
ettiğimiz edebiyat, hayatın toprağından, suyundan ve havasından



İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi.
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beslenen edebiyattır. Saygı duyduğumuz edebiyatçı ise, hayatın
üzerindeki etkilerini, hayattaki değişim ve dalgalanmaları ileri
görüşlülük, dikkatli bir düşünce ve ince bir ruhla ifade edebilen
kişidir."
Kısa süren faaliyet hayatında başta Cibran Halil Cibran olmak
üzere Kalem Birliğine mensup edebiyatçılar, edebiyat dünyasına çok
önemli eserler kazandırmıştır. Kurucu genel başkan Cibran ve diğer
bazı mensuplarının ani ölümü üzerine Kalem Birliğinin faaliyetleri
sona ermiştir. Fakat aynı yıl içerisinde güneyde, Brezilya'nın Sao
Paulo şehrinde Endülüs Grubu / el-Usbe el-Endelüsiyye kurulmuştur.
Endülüs Grubunun bünyesinde bir araya gelen edebiyatçılar da
Mehcer edebiyatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
Gerek içerik gerekse üslup bakımından Arap edebiyatına farklı
bir lezzet katan Mehcer edebiyatçılarından biri de şair Reşîd Eyyûb'dur. Reşîd Eyyûb, Büyük umutlarla gittiği gurbette beklemediği
hayal kırıklıklarını, vatana ve sevdiklerine duyduğu hasret sebebiyle
yaşadığı duygu yoğunluğunu büyük bir maharetle eserlerine yansıtmıştır. Eserlerinde yürek sızısını hissedebilir, yaşadığı yoksulluğa,
maruz kaldığı sıkıntılara şahit olabilirsiniz. Hayatı boyunca talihin
yüzüne gülmemesi sebebiyle, zamandan şikâyet etmesi ve ağlaması
sebebiyle arkadaşları tarafından kendisine "ağlayan ve şikâyet eden
şair" lakabı verilmiştir. Fakat o kendisine "Derviş" mahlasının uygun
görmüştür.
Reşîd Eyyûb, 1871 yılında Cebeli Lübnan'ın yukarı bölgesinde
Mihayil Nuayme'nin de köyü olan Biskinta'da dünyaya gelmiştir. İlk
eğitimini köyünde tamamlamıştır. Daha sonra Paris ve Manchester'a
giderek orada bir müddet ikamet ettikten sonra 1905 yılında New
York'a göç etmiştir. Burada buluştuğu diğer edip ve şairlerle birlikte,
Rabıta el-Kalemiyye/Kalem Birliğinin kuruluşuna iştirak etmiştir.
Yoksulluk peşini bırakmamış ve ardı ardına maddi felaketlere maruz

DOĞU EDEBİYATI DERGİSİ, SAYI: 7, İLKBAHAR-YAZ 2022

13

kalmıştır. Manchester'da ikamet ettiği sırada müptela olduğu alkol
bağımlılığı, New York'ta yaşadığı bu maddi felaketler neticesinde
daha da artmıştır. Alkolün zararları konusunda kendisine nasihatte
bulunmak isteyen bir hanıma şöyle demiştir:
"Çok içtiğimi görüp bana, alkol aklı zail eder" diyen hanıma,
Ben de, "bırak beni doğru yolumda, çünkü hüznün gönlümden
içtiğini telafi ediyorum", dedim.
Gönlünden mutluluğu içen hüznün sebebi ise şüphesiz ki
yoksulluktur, nitekim bu durumu bir şiirinde şöyle ifade etmiştir:
Tanrım, nedir bu yoksulluk? Bağışla kulunu, küfre düşmüşse
eğer,
İnsanların güzel bir hayatı var, benim hayatımsa ne kadar acı,
Çabalıyorum fakat görmüyorum bahtımda güzellikten bir eser,
Eğer zenginlik sabretmeyle olsa, Eyyûb bile benim gibi
sabretmemiştir.
Fakirliği sebebiyle kendisine seçtiği Derviş mahlasını ikinci
şiir divanına verdiği "Ağâni'd-Derviş/Derviş'in Şarkıları" ismiyle
kalıcı hale getirmiştir. İlk şiir divanı olan "el-Eyyûbiyyât"ı 1917
yılında, ikincisi olan Ağani'd-Dervîş'i 1928 yılında ve son şiir divanı
Hiye'd-Dünya / İşte Dünya'yı 1939 yılında yayınlamış ve bundan iki
yıl sonra da vefat etmiştir.
Şiirlerinin ritmik ve ahenkli olmasına özen göstermiştir. Bu
yüzden bir şiirin tamamlanması bazen aylarca sürmüştür. Şiirin her
bakımdan mükemmel olduğuna kani olmadığı müddetçe o şiiri asla
yayınlamamıştır. Hemen herkes onun şiirlerini kısa ve ritmik olması
ve aynı zamanda vatan özlemlerini dile getirmesi sebebiyle beğenmiş
ve ezberlemiştir. Hem ağlamış hem ağlatmıştır. Şiir yazarken yalnız
sanatına sadık kalmış, duygularına, tabiatına uymayan şeylerden uzak
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durmuştur. Bu sebeple kendisi hakkında "o tek telli bir çalgıdır"
yakıştırması yapılmıştır. Bir şiirinde kendisini şöyle vasfetmiştir:
Tam karşısında durduk, hayret onu tanıyamadık,
Düşünceleri acayip, özellikleri bir garip,
Bir gezgin gömleği var, zamanın tozları üstünü kaplamış,
Ve güneş yüzünü kavurmuş, gözleri çukura kaçmış,
İnsanlara sorduk "bu kim" diye, dediler ki, Allah bilir.
Duygularda günden güne artan incelik, uzaktaki vatana
duyulan hasret, özlem ve tesirli nağmelerde ortaya çıkmaktaydı.
Duygusallık bakımından gurbet hayatında herkes eşitti. Bulundukları
ülkede başarılı olanlara sahip oldukları, anavatanlarını unutturmuyor,
başarısız olanlar ise, hayatın zorlukları onların ana kucağına, terk
ettikleri evlerine, yeşil bağlara ve okul bahçelerine olan özlemlerini
daha da artırıyordu. Bu nedenle Mehcer edebiyatı şairlerinde, vatan
özlemi ve gurbeti dile getiren şiirlere çokça rastlanmaktadır. Hatta
denilebilir ki, bu konudaki şiirler, Mehcer edebiyatı ile özdeşleşmiştir.
Şair, kalbinin en derinliklerinde hissettiği sevgi ve özlemini, tabiatı,
halkını, problemlerini, gençlik yıllarını, çocukluk hatıralarını, ailesini,
arkadaşlarını, ilk aşkını, hulasa vatanındaki her şeyi hatırlayarak
yaşıyordu. Reşîd Eyyûb "Kar" şiirinde bu hissiyatını çok güzel bir
şekilde dile getirmiştir.
Kar
Aah Kar! İçimdeki hüznü uyandırdın,
ailemi hatırlattın,
Allah aşkına kardeşlerime söyle ki,
kutsiyetine saygı gösteriyor.

bana Lübnan'daki

o hala verilen sözün

Ahh Kar! Bana vadiyi hatırlattın, çağlayan deresini dinlemek
için,
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Ne kadar da sakin koynunda oturmuştum, sanki ebediyet
cennetlerinde gibiydim.
Aah Kar! Bana annemi hatırlattın.. Soğuk endişesiyle üzerime
kapandığı,
Beni sarmalamak için elinin ayağına dolaştığı, benim
endişemle geceyi geçirdiği
Günleri hatırlattın..
Aah Kar! Bana sobayı hatırlattın.. Etrafında şarkılar söylerdik,
Sanki mescitteki zahitler gibiydik, önünde eğilirdik,
Aah Kar! Sen bu göz alıcı elbisenle, şairin vicdanı gibi
berraklığınla,
Eğer insanları tanısaydın ey pîrüpak, onlardan alabildiğince
uzaklaşırdın.
Aah Kar! Şayet kalbimin iniltilerinden erimeseydin, ya da
yağmur gibi akan gözyaşlarımdan,
Senden aşk mabetleri inşa ederdim, köşelerinden birine de
mezarımı kazardım.
Eğer görmezden gelirsen hayat sana kolay, eğer bilirsen hayat
sana zor,
Ben ömür romanının rollerinin böyle ciddiyetsiz, komedi
olduğunu sanmıyorum.
Ey nefs! Arş'ın sahibine seslen ve de ki: Ey yuvalarında karga
yavrularını rızıklandıran…
Sonra Sabrı kuşan ve yürü… Çünkü her cezirden sonra bir
med vardır.
(Her güçlükten sonra bir kolaylık vardır.)
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Kaynaklar:
Corc Saydah, Edebunâ ve Udebâuna fi'l-Mehcer
Hannâ el-Fahûrî, el-Câmi fî Târihi'l-Edebi'l- Arabî
İsa en-Naûrî, Edebü'l-Mehhcer
N.Küçük, Gök Yüzünde Bir Kral
N.Küçük, A.Settar Elhajhamed, Çağdaş Arap Şiirinden Seçmeler

ARAP EDEBİYATINDAN BİR ÖYKÜ: DÜĞÜN
GÜNÜ1
NECÎB EL-KÎLÂNÎ
Çeviren: Emine Merve AYTEKİN2

(Necîb el-Kîlânî, Mısır, 1931-1995)

üyük şehirde bir caddede arabaların gürültülerine, çevresin-

B

deki gençlerin oluşturduğu kargaşaya aldırmadan yürüyor,
yolun her iki tarafına sıralanmış devasa binalara, hatta
omzunda sallanan renkli şişelerin ve vernik kutusunun
dizildiği ahşap sandığa bile bakma zahmetine girmiyordu.
Şu anda bu sandığı kafasına takmıyordu, oğlunun söylediği kısa bir

1
2

Bu öykü Necîb el-Kîlânî’nin ‘İnde’r-rahîl isimli hikaye kitabından alınmıştır.
Arş. Gör., Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi.

18

DOĞU EDEBİYATI DERGİSİ, SAYI: 7, İLKBAHAR-YAZ 2022

ifade, “Babam öldü” cümlesi durmadan kafasını kurcalıyor, zayıf
bedeni sallanıyordu. Hindavi amca bu cümleyi unutmaya ve zihninden
uzaklaştırmaya çalışıyordu. Fakat çabası sonuç vermedi. Kendisini
derin bir acı içinde mırıldanırken buldu….
“Ben ölmedim oğlum. Her şeye rağmen ayaktayım, hâlâ ahşap
sandığımı taşıyorum. Ayakkabıları boyuyorum, eğitiminin devam
edebilmesi için para kazanıyorum. İşte böylece seni edebiyat
bölümünde okuttum. Arkadaşlarının sana seslendiği gibi seni “Hassan
Bey” yaptım. Ben ölmedim, seni yetiştirdim ve sana bir gelecek
sağladım. Ayakkabı boyacısı çocuğunu, Avrupai elbiseler giyen zarif
ve kibar ‘Hassan Bey’e dönüştürdüm, ben hayattayım. Ölsem bile
kalbinin derinliklerinde yaşayacağım, çünkü sen oğlumsun ben de
babanım.”
Çökmüş alnından sıcak terler aktı, silmeye yeltenmedi bile.
Kulaklarında hüzünlü bir melodi çalıyor gibiydi, o günü asla
unutmayacaktı. Çünkü o gün biricik oğlu Hassan'ın nikahı kıyılacak,
güzel ve kültürlü bir kızla evlenecekti. Bu kız fakülteden arkadaşıydı.
Babası üst tabakadan, nüfuzlu biriydi.
Hassan kızı seviyordu, kız da aynı duyguyu besliyordu, bu
evlilik akdinin önünde babasının ayakkabı boyacısı olması dışında
hiçbir engel yoktu. Bu ise damadın onurlu konumuna uygun değildi.
Bu mesele Hassan'ın uykularını kaçırıp sürekli bir endişe ve sıkıntı
hali peyda etmişti. Nihayet bir gece şöyle feryat etti:
“Neden? Bu işkence neden Allah'ım? Babamın ayaklar
karşısında başı eğik olarak ömrünü geçiren bir ayakkabı boyacısı
olması şart mıydı? Neden??”
Çözüm aramaktan bîtap düşüp çözüm bulmak imkânsız hale
gelince, ilk adım olarak babasından ayrılmaya ve ayrı bir evde
yaşamaya karar verdi. Sonra eşinin akrabalarına babasının uzun zaman
önce öldüğünü söyledi, böylece ailesinin durumunun iyi olmadığını
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itiraf etmek daha kolay olacaktı. Aklına gelen tek çözüm yolunu
annesinin kulağına fısıldadı. Annesinin yüzü birden sarardı, ama
kendini toplayarak şöyle dedi:
“Nasıl istersen canım. Biz sadece senin mutlu olmanı isteriz.”
“Peki ya babam? Bu durum onu rahatsız etmez mi?”
“Baban akıllı adamdır oğlum. Sahip olduğu en değerli şeyi feda
etmeye hazırdır. Bilakis o hayatı boyunca senin rahat ve müreffeh bir
hayat yaşaman için uğraştı.”
İş bu şekilde halloldu. Anne ve baba, kalplerinde derin bir hüzün
ve acı olmasına rağmen olan biten her şey karşısında sustular. Fakat
babası nikah günü kendini tutamadı. Nicedir hayatının tadı tuzu
olmayan gecelerinde hayalini kurduğu bu mesut gecede ciğer
paresinin karşısında mutlu olmayı istedi. Ahşap sandığı omzuna
asılıyken duvarlara sürünerek gizlice girecekti.
Adam evin kapısının üzerinde dalgalanan bayraklar gördü. Kalbi
de bayraklar gibi pır pır atıyordu. Kapıda temiz ve iyi giyimli adamlar
duruyor, ayakkabıları ışıl ışıl parlıyor, misafirleri tatlı bir
gülümsemeyle karşılıyorlar, misafirler karşısında kibarca eğiliyorlardı.
Evin dışında çok sayıda araba bekliyordu. Hindavi dışarıda saklanacak
uygun bir yer aradı, çünkü büyük adamlar arasında ölülerin yeri yoktu,
cadde başında tek başına duran küçük bir çalılık fark etti. Onun
arkasına gizlendi. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Tek
hatırladığı şey Hassan ve eşinin zılgıtlar eşliğinde evden salınarak
çıkarlarken gördüğüydü. Başlarından aşağı güller saçılıyordu. Daha
sonra kapısı kendilerine açılan lüks bir arabaya doğru ağır ağır
ilerlediler, Hindavi istemeden kendini onlara doğru koşarken buldu.
Gizli bir güç onu arabaya doğru çekti. Aklar düşmüş başını
pencereden uzattı, titrek ve ağlamaklı bir sesle fısıldadı:
“Allah mübarek etsin oğlum.”
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Gözlerinden sıkıntılı olduğu anlaşılan Hassan şoföre bağırdı:
“Haydi usta!”
Bu meraklı dilenciyi uzaklaştırmak için eller uzandı, araba hızla
hareket edip ayrıldı. O esnada oradakilerden biri şöyle dedi:
“Utanmıyor musun be adam! Dilenecek vakit mi? Al şunu.”
Eline bir kuruş uzattı, ama Hindavi bakmadı bile. Şöyle
mırıldanmaya başladı:
“Oğlum gerçekten harika görünüyor. Ne mutlu bana.”

MODERN İRAN YAZARI RIZA COLAYİ VE
HATIRA İSİMLİ ÖYKÜSÜ
Güller NUHOĞLU

ünümüz İran Edebiyatının önemli yazar ve editörlerinden.
1329’da Tahran’da dünyaya geldi. Kendi ifadesiyle babasının teşviki sayesinde daha ilkokul çağlarında iken Dünya
klasikleriyle tanıştı. On dört yaşındayken yazmaya başladı.
1362’de yayınlanan Hikâyet-i silsile-i Puşt-i Kemânân
isimli hikâye kitabı ile şöhrete kavuştu. Eserleri birçok ödül kazandı.
Eserlerinde genellikle Kaçar ve Pehlevî dönemlerinin tarihi
mazmunlarını kullandı. Tarihi olayların akışı içinde hayali karakterler
yanında tarihi şahsiyetlere de yer verdi. Hikâyelerinin kahramanları,
kaderlerini değiştirmek için çabalasalar da kaderin, siyasetin ve
ideolojinin esiri olmaktan kurtulamamışlardır.
Belli başlı eserleri:
Hikâyet-i Silsile-i Puşt-i Kemanan(Hikâye, 1362)
Câme be Hûnâb (Hikâye, 1368 /İnkılâbdan sonraki en iyi hikaye
kitabı birincilik ödülü)
Suikasd Be Zât-ı Hûmâyûnî (Roman,1374)
Sîmyâb u Kimyâ-yı Cân (Roman,1382/Eleştirmenler ve basın
yazarları ödülü adayı)
Şukufeha-yı Unnâb (Roman,1397)
Yek Pervende-i Kohne ( Roman, 1396/ Ahmed-i Mahmud en iyi
roman ödülü)

G
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Baranha-yi Sebz (Hikâye,1381/Yelda edebiyat ödülü)
HATIRA1
Yağmur yağıyordu. Gece boyunca karla karışık yağmıştı. Odun
direklere asılmış lambaların sönük ışığı altında kaldırımdaki küçük su
kabarcıklarını görebiliyordum. Bir fayton yanımdan geçti. Körüğü
inmişti. Atların nal seslerini duyuyordum. Yine bir kış mevsimi,
Lalezar caddesinde bir cumartesi gecesinin geç saatleriydi.
Tiyatronun karşısında, kapı üstündeki lambanın altında sırtı
bana dönük bir kadın dikilmiş, bir fayton ya da araba bekliyordu.
Üzerinde siyah bir palto, başında çiçekli bir eşarp vardı. Ayağındaki
sandaletler o gecenin soğuğuyla uyumsuzdu. Bir adam tiyatronun
kepenklerini indirdi, kapıya kilit vurdu. “Allah’a ısmarladık” deyip
topallayarak uzaklaştı.
Tiyatroda çalışan bir şarkıcı veya aktristir diye düşünüyordum.
Ayak sesime döndü. Lambanın sönük ışığı altında onun yıllar önceki
sureti bir anda gözümde canlandı. “Siz misiniz hanımefendi… Doğru
mu söylüyorum? Hatıra Hanım...” dedim.
Belli belirsiz bir sesle “Ne soğuk bir gece, köpek bile dayanmaz.
Delikanlı benimle işin mi var?” dedi ve kuru kuru öksürdü.
- Sizi yıllar öncesinden tanıyorum, komşumuzdunuz.
Mahallemizin ismini söyledim.
- Sesinize âşıktım.
Size de âşıktım demeye yüzüm tutmadı.
- Artık ne fayton bulunur ne de araba. Araban var mı?
- Hayır, üzgünüm… Ama sizin için bir araba bulabilirim.
Caddeye göz atınca söylediğimden pişman oldum. Cadde zifiri
karanlıktı.

1

Hikâye, yazarın Câme be Hûnâb/Kanlı Elbise isimli eserinden alınmıştır.
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- Eğer bulamazsam size refakat edebilirim. Kimse sizi rahatsız
etmez.
- Beni rahatsız etmek mi…? Hıh...
Soğuktan etkilenmişti, öksürmeye başladı.
- Saçağın altında durun, daha az ıslanırsınız.
Sanki kar ve yağmurun farkına varmış gibi, ağır aksak saçağın
altına geldi. Lambanın ışığı altında yüzünü iyice gördüm. Saçları kül
rengindeydi, paltosu ve başörtüsü oldukça eskimişti.
- Daima Grand Hotel’de konserinizi izlemeyi arzulamıştım.
Utanarak ilave ettim;
- Ama bilet alacak param yoktu.
- Namussuzun herifi gişe kapanmadan beni salmıyor, şimdi
köpek gibi titreyeceğim.
- Sesinizi o kadar çok seviyordum ki çello çalmayı öğrenmeye
ve orkestranızda çalmaya karar vermiştim.
Yapamadığımı, şimdi ise terzi çırağı olduğumu, hatta cumartesi
geceleri bile geç vakte kadar dikiş diktiğimi söyleyemedim.
Hatıra, yıllar önce mahallemize gelmişti. Uzun ara sokakları ve
kerpiç duvarları olan, hanım bacıların coşkuyla kıkırdadıkları, eski
alacaklar üstüne çetele atan elleri kınalı bakkalların olduğu
mahallemize… Kırmızı külahını başına koyar, rugan ayakkabıları
ayağına geçirirdi. zil gibi ve dört dörtlük bir sesi vardı.
Evimizin yanında büyük bir ev kiralamıştı. Yaşlı bir kadın olan
hizmetçisiyle orada yaşıyordu. Mahalleli onun evinin yanından
geçerken adımlarını hızlandırır ve başlarını çevirirlerdi. Çocuklar
onun evine yaklaşmaktan men edilmişlerdi.
Ara sıra bir otomobil evinin önünde durur, yağlanmış ve düz bir
şekilde arkaya taranmış saçlarıyla birkaç beyaz yakalı ve kravatlı
adam, uzun siyah kutularla eve girerdi.
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Annem ve babam yalnızken, o fahişe ve erkekler arasında
duvarlar ardında olup bitenler hakkında üstü örtülü kelimelerle
konuşurlardı.
Annem: “Yani içki de mi zıkkımlanıyorlar?” derdi.
Babam: “Kesinlikle… neticede kadın fahişe.”
Fahişenin anlamını doğru dürüst bilmiyordum ama her neyse
onları kızdırıyordu.
- Büyüleyici bir sesiniz vardı. Birazcık büyüdüğümüzde
arkadaşlarımızla gelir konser verdiğiniz bahçenin duvarları arkasında
dikilir ve kulak kesilirdik, nefes bile almazdık. Herkes sessiz olsun
diye âlem ve âdemle kavga ederdik.
“Sigaran var mı?” diye sordu.
Utanarak;
- Sigara içmiyorum.
- Hala şarkı söylüyor musunuz?
Gökyüzüne baktı:
- Bu gece eve nasıl gideceğim?
Yürümeğe başladı. Peşine takıldım.
- Kışın son demleri, baharın gelmesine bir şey kalmadı.
- Hani bahar…? Sürekli ayaklarım ağrıyor.
Büyük bir mutlulukla yanında yürüyordum. Keşke şemsiyem
yanımda olsaydı. Sanki o günleri yeniden yaşıyor gibiyim.
Bir yaz günü öğleden sonra sokağa bakan pencerenin arkasında
oturmuştu. Üzerinde binici gömleği vardı. Beyaz kolları görünüyordu.
Bir tarafa topladığı saçlarına dudaklarının renginde toka takmıştı.
Bana gülümsüyordu.
- Selam… İsmin ne?
Nefesim kesildi,
- Hala utanıyor musun? Her gün pencereden görüyorum,
buralarda volta atıyorsun.
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Pencereye dayandı.
- Ne o ufaklık, Panikledin mi? Yoksa dilini fare mi yedi?
O kadar utandım ki koşarak uzaklaştım. Bunu hiç kimseye
anlatmadım, arkadaşlarıma bile. İnanmazlardı. Ona mektup yazdım.
Sesini ne çok seviyorum diye yazdım, saçlarına taktığın tokanı bile...
Aynı sene mahalleden ayrıldı.
- Biraz daha büyüdüğümüzde ortaklaşa plaklarınızı satın aldık.
- Bak şurada bir fayton var, benim için çağırır mısın?
Yağmur altında faytonun arkasından koştum. Cebimdeki paranın
tümünü verip üstüne de biraz yalvarma karşılığında faytoncuyu bizi
götürmesi için razı ettim.
Atlar ona taraf dönünce faytonun körüğünü indirdim. Aşağı
atladım. Binmesi için koltuklarından destek verdim.
Yanına oturdum. Faytoncu homurtuyla “nereye?” diye sordu.
- Müşir Azam sokağına de.
Dedi ve öksürmeye başladı.
- Namussuz eşek babası, gişeye bir mangal koymuyor, soğuk
almışım.
Yağmur damlalarının faytonun deri körüğüne çarpan sesini ve
atların buharla karışık çıkardıkları nefeslerini duyuyordum. Artık
konuşmuyordum. Eskimiş paltosundan rutubet ve naftalin kokusu
geliyordu. Yıllardır çello çalma arzumu unutmuştum. Bizâr bir halde
gece gündüz dikiş dikiyordum. Etraf zifiri karanlıktı.
“İnsanlar sanatınızın değerini anlamadılar” demek istedim,
istedim ki “size kadirşinaslık etmeleri gerek” diyeyim, diyemedim.
- Beni mahallenizden kovdular.
Karanlıkta yüzü bana dönüktü. “Tiyatroya gelmek ister misin?”
diye sordu.
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Sevindim. “Bir biletim var” dedi. Çantasında bilet aramaya
başladı.
- Burası ne kadar karanlık. El yordamıyla da bir şey bulmak
mümkün değil.
Sonunda elime bir kâğıt tutuşturdu.
- Fayton için verecek bozuk paran var mı?
- Elbette… Elbette. Siz merak etmeyin.
İnince Allaha ısmarladık demedi.
Faytoncuya, “Ücreti beyefendi verecekler.” dedi.
Ayaklarının ağrısıyla bir sokağın karanlığına daldı. Dört yol
ağzında faytondan indim. Karla karışık yağmur yağıyordu. Faytonun
ücretini ödedim. Lambanın ışığı altında bana verdiği kâğıt parçasına
baktım. Bir biletin yarı parçasıydı. Onu avucumda sıktım ve yola
koyuldum.

MODERN İRAN ŞAİRİ NÂDİR NÂDİRPÛR VE
İKİ ŞİİRİ
Ali GÜZELYÜZ

(Nâdir Nâdirpûr, Tahran 1929-Los Angeles 2000)

N

âdir Nâdirpûr 6 Haziran 1929 tarihinde Tahran’da doğdu.
İran’daki ilk ve orta eğitiminden sonra 1949 yılında Fransa’ya giderek Fransız dili ve edebiyatı alanında öğrenim
gördü.

İran’a döndükten sonra o dönemde uzun yıllar boyunca
televizyonda modern edebiyat programının başkanlığını yürüttü.
Modern lirik ve neoklasik şiirleriyle Nîmâ Yûşîc’ten sonra en
çok sevilen yenilikçi şair unvanıyla halkın gönlünde yer aldı. Ancak
sonraları daha modern akımların ortaya çıkması üzerine şiiri,
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toplumun duygu ve düşüncelerine cevap veremez oldu. Şiir
kitaplarının büyük bir kısmı İran’da yayınlanan Nâdir Nâdirpûr’un
bazı kitapları ise Fransa ve Amerika’da yayınlandı. Nâdir Nâdirpûr 18
Şubat 2000 tarihinde Los Angeles’te hayata veda etti.

بتتراش
پیکر تراش پیرم و با تیشهی خیال
یک شب تو را ز مرمر شعر آفریده ام
تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم
ناز هزار چشم سیه را خریده ام
برقامتت که وسوسه شستو شو در اوست
پاشیده ام شراب کف الود ماه را
تا از گزند چشم بدت ایمنی دهم
دزدیده ام ز چشم حسودان نگاه را
تا پیچ و تاب قد تو را دلنشین کنم
دست از سر نیاز به هر سو گشوده ام
از هر زنی تراش تنی وام کرده ام
از هر قدی کرشمه ی رقصی ربوده ام
اما تو چون بتی که به بت ساز ننگرد
در پیش پای خویش به خاکم فکنده ای
مست از می غروری و دور از غم منی
گویی دل از کسی که تو را ساخت کنده ای
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هشدار زانکه در پس این پرده ی نیاز
آن بت تراش بلهوس چشم بسته ام
یک شب که خشم عشق تو دیوانه ام کند
بینند سایه ها که تو را هم شکسته ام
1336 تهران
HEYKELTIRAŞ
Yaşlı bir heykeltıraşım ben, hayal keseriyle
Bir gece şiir mermerinden yarattım seni.
Gözlerine heves nakşını koymak için
Bin kara gözün nazını aldım.
Yıkanma kuruntusu içinde olan boyuna
Ayın köpüklü şarabını serptim.
Kem gözlerden korumak için seni
Bakışı çaldım kıskananların gözünden.
Güzelleştirmek için boyunun posunun kıvrımlarını
Muhtaçlıktan dolayı el açtım her yana.
Yontma beden ödünç aldım her kadından
Bir dans cilvesi kaptım her boydan.
Ama sen heykeltıraşa bakmayan bir put gibi
Ayağının önünde yere attın beni.
Sarhoşsun bencillik şarabından ve uzaksın benden.
Sanki koparmışsın gönlünü seni yaratandan.
Dikkat et, zira bu muhtaçlık perdesinin ardında
O heves düşkünü gözü kapalı heykeltıraşım ben.
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Aşkının öfkesi bir gece delirtirse beni
Görecek gölgeler seni de kırdığımı.
Tahran, 1957

باغ
کافی نبود و نیست هزاران هزار سال
تا بازگو کند
آن لحظه گریخته جاودانه را
آن لحظه را که تنگ در آغوشم آمدی
آن لحظه را که تنگ در آغوشت آمدم
در باغ شهر ما
در نور بامداد زمستان شهر ما
شهری که زادگاه من و زادگاه توست
شهری به روی خاک
خاکی که در میان کواکب ستاره ایست
BAHÇE
Yetmedi ve yetmeyecek binlerce yıl
Anlatmak için
O sonsuz kaçış anını
Kollarıma sımsıkı sarıldığın o anı,
Kollarına sımsıkı sarıldığım o anı.
Şehrimizin bahçesinde
Şehrimizin kış sabahının ışığında
Benim ve senin doğum yeri olan şehirde
Toprağın üzerindeki şehirde
Yıldızların arasındaki toprakta.

MODERN İRAN YAZARI AHMED ĞOLÂMÎ
VE BERBER YAKUP USTA ADLI ÖYKÜSÜ
Nihat DEĞİRMENCİ

A

hmed Ğolâmî babasının işi nedeniyle çocukluk döneminde
İran’ı dolaşma ve gözlem yapma imkânı bulmuştur. Savaş
zamanında askerlik yapmıştır bu nedenle yazarın birçok öyküsü konusunu savaştan alır.

İran’ın önemli gazetelerinden “Şark” gazetesinin
başyazarlığını yapan Ahmed Ğolâmî 1381 (2003) yılında Huşeng
Golşîrî ödülünü almıştır. “Âdemhâ (İn-sanlar)” adlı öykü kitabındaki
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her bir öykü farklı insan tiplerini konu edinmiştir. “Berber Yakup
Usta” öyküsü bu kitapta yer alan öyküle-rinden biridir ve mahalle
berberinin yaşamından bir kesiti anlat-maktadır.
Ahmed Ğolâmî’nin öykü kitapları “Henüz Adı Yok”, “Şeytanın
Ayak-kabılarını Giyme”, “Onu Ben Mi Öldürdüm Diyorsun?”,
“İnsanlar”, “Rüzgârın Getirdiği Hikâyeler”, ve “Çırçır Böceği”
isimleriyle basıl-mıştır.

BERBER YAKUP USTA
Herkes farklı bir şekilde sesleniyordu ona. Kahvedeki arkadaşları “Berber Yakup Usta” diyorlardı çünkü kahvede “Duvarcı Yakup
Usta” da vardı. Berbere çocuklarını götüren mahalledeki kadınlar
“Yakup Bey” diye hitap ediyorlardı. Eski arkadaşları “Yakup Han”
diyorlardı, biz mahallenin serseri çocukları “Yakup Usta” diyorduk.
Tüm bu isimler sadece bir kişi içindi ama o bir kişi, sadece bir
“kişilik” değildi. Kahvedeki arkadaşlarıyla bir çeşitti, çocuklarını
getiren kadınlara başka bir çeşit, eski dostlarına karşı başka bir çeşit
idi. Kız kardeşleri ile berbere gelen çocuklar en şanslı olanlardı.
Yakup Bey temiz bir çarşafı boyunlarına bağlıyordu ve çatallı iğneyi
çevresine o kadar sıkı bağlıyordu ki arasından kıl geçmiyordu ve
sürekli; “Canım, iyi misin? Memnun musun?” diyordu. Aynadan gizlice kızları dikizliyordu ve çocukların başlarını top gibi çeviriyordu,
“Maşallah, yeni damat” diyordu. Kahvehaneye takılanlar, genellikle
iri taneli tespihleri olan ve gitmek için aceleleri yokmuş gibi koltuklarına gömülenler, geldiğinde çok keyifli olurdu. Onlar genellikle
konuşup dedikodu yapıyorlardı. Berber Yakup Usta da herkesin
gizlisini saklısını biliyordu. Kim kocasıyla sorun yaşıyor biliyordu,
nedenini de. Falan kişiyi neden karakola götürmüşler biliyordu. Filan
kişinin evini kaç paraya sattığını biliyordu, kâr mı, zarar mı ettiğini de.
Falanın kızı evden ne zaman çıkıyor ya da ne zaman geri dönüyor,
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kimin kiminle gizli ilişkisi var biliyordu. Ya da kim kiminle flört
yapıyordu biliyordu. Tüm dedikodularının içinde “İlginç, Allah bilir.
Günahı söyleyenlerin boynuna” diyordu. Sanki kendisi hiçbir şey söylemiyor sadece söylenenleri aktarıyordu ve masummuş gibi. Eski
arkadaşları ve kendisine “Yakup Han” diye hitap edenler, siyasi
konularla ilgilenen ve mangal başı sohbetinden hoşlananlardı. Onların
siyasi tartışmalarının çoğu; “sonunda ne olacak?” diye bitiyordu,
mangal başı sohbetleri de tuhaf tasavvufi konulara varıyordu fakat
tüm bu sohbetlerde kaybedilmiş arkadaşları, hatta mezardakiler bile
unutulmuyordu.
Yakup Ustanın karşısında aynanın üstüne nestalik hat ile “Dedikodu ve siyasi konuşmalar yasaktır.” yazılmıştı ve Yakup usta bu iki
şeyi asla terk etmiyordu. Biz sonunda bu Yakup Usta’ya bir ders
vermeye karar verdik ve içinden çıkamayacağı bir plan hazırladık. O,
“Yakup Usta”’lığını yaparken; dedikodu ve küfürlü konuşmalarının
zirvesindeyken, ona gitmeye ve ne yaparsa yapsın dışarı çıkmamayı
kararlaştırdık. Üç kişiydik; ben, Muhammed ve Emir. Berbere girdik.
Henüz oturmuştuk ki Yakup Usta: “Vaktim yok, meşgul olduğumu
görmüyor musunuz?” dedi. Muhammed: “Zararı yok, oturup sıramızı
bekleriz” diye cevap verdi. “Sizin sıranız olamayacak” dedi Yakup
Usta. Emir dedi ki: “Babam üçümüzden saçlarımızı kısaltmamızı
istedi. Aksi halde, yapmazsak mahvoluruz”. Emirin babası polis idi.
Berber Yakup Usta bir şey söyleyecek iken aynadan Emir’in onu
gözetlediğini fark etti. Bir şey söylemedi. İki arkadaşıyla birlikte
berbere gelen, saçları dalgalı ve kirli, aptal görünüşlü adamın saçlarını
kısaltmaya başladı. Dalgalı saçlı adam: “Diyordun ki...” dedi. Berber
Yakup Usta aynadan bize baktı, üçümüzü de “Keyhan Spor” dergisini
okumakla meşgul görünce tasasız konuşmaya başladı. Anlattıkça anlatıyordu, dalgalı saçlı adam “Gerçekten” diye soruyor, Berber Yakup
Usta “Allah biliyor” diyordu. Bu cümleyi söylediğinde yani bu konu-
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da yeterli dedikodu yapılmış olduğundan başka bir konuya geçiyordu.
Bazen o iki kişi de ona eşlik ediyordu, kahkaha atarak gülüyorlardı.
Dedikodu ve küfürle o kadar meşguldüler ki bizi unuttular.
Dalgalı saçlı adamın işi bittiğinde zayıf, uzun ve dik saçlı biri oturdu.
“Birini aradan alamaz mısınız?” dedim. Berber Yakup Usta sanki
böyle bir fırsat bekliyormuş gibi dedi ki: “Oturun diye ben mi
söyledim? Gidip o emir veren kişiye söyleyin; sıra var sıra.” Emir’in
babasını kastediyordu. Ben fırsattan istifade ederek “Çok geç oluyor
Yakup Usta” deyip ayağa kalktım. Emir ve Muhammed de rahatsızlıklarını gösterdiler ve ayağa kalktılar. Yakup Usta rahat bir nefes aldı,
biz berberden dışarı çıktık, üç mektup yazdık üç eve gönderdik,
Berber Yakup’un onlar hakkında neler konuştuğunu anlattık. Birinin
çekleri karşılıksızdı ve insanların parasına vermiyordu; sahtekâr idi.
Birinin kızı ahlaksızdı, onunla bununla yakınlaşıyordu. Birinin oğlu
son zamanlarda hırsızlık yapmıştı ve uyuşturucu bağımlısıydı. Eve
gittik. Ertesi sabah berberin önü kıyamet gibiydi. Kızı itham edilen
kişi şerefinin zedeleneceği korkusuyla bir şey yapmamış, gelip Yakup
Usta’ya sitem edip gitmişti. Fakat oğlu son zamanlarda hırsızlık yapan
ve bağımlı olan kişi ile çekleri karşılıksız çıkan ve sahtekâr olan kişi
Yakup Usta’yı tekme tokat adam akıllı dövmüş ve berberin camını
kırmışlardı.
İş karakola düştü, nasihat ve uyarı ile tatlıya bağlandı ama
Yakup Usta artık kimseye güvenmiyordu, ona gidip derdini açan biri
olduğunda “Bayım bize ne insanların işinden” diyordu. Artık berber
dükkânı oldukça sakindi, biz gafiller onun cahil avcılarının peşinde
olan yaralı bir yılan olduğunu bilmiyorduk. Bir gün ben, Emir ve
Muhammed berbere gittiğimizde sanki zihninde bir ışık parladı ve her
şeyi anladı. Onun aynadaki görüntüsünden işin sonunun iyi olmayacağını anladık. Koltuğa oturduğum zaman makine ile başımın ortasında
bir yol açtı ve “aaa.... Neden tutukluk yaptı? Ayağa kalk! Muhammed
sen gel bakalım” diyerek Muhammed’i koltuğa oturttu ve bir yol da
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onun başında açtı. “Üzgünüm makine bozulmuş. Başka bir berbere
gidin” dedi. Şaşakalmıştık, Emir’e de neden böyle yapmadığını biliyorduk çünkü babasından korkuyordu. Berberden dışarı çıktığımızda
arkamızdan bağırdı: “Bundan böyle sakın casusluk yapmayın ha”.
Emir gülüyordu ve ha bire görünüşümüze işaret ediyordu.
Emir bu intikamdan on beş yıl boyunca kurtuldu. Ama tam
düğün gününde, Yakup Usta’nın başına ne bela getirdiği aklında bile
olmadan berber koltuğuna oturdu, “Biraz kısaltın lütfen!” dedi.
Saçlarının tümü ağarmış olan Berber Yakup Usta aynadan
Emir’e baktı, “Baş üstüne taze damat” dedi. Makineyi ve tarağı aldı.
Çok ihtiyatlı olarak Emir’in favorilerini kısalttı, ansızın cinlenmiş bir
adam gibi delirmişçesine makine ile Emir’in siyah ve düzgün saçlarının canına okudu. Onları koyun gibi kırptı ve rahat bir nefes çekti.
Biz, Emir’in düğün gecesinde, Berber Yakup Usta’nın on beş yıl
boyunca ölülerin ve dirilerin dedikodusunu ve röntgencilik yapamadığında nasıl bir şiddetli azaba katlandığını anladık.

FARS ŞİİRİNİN ŞEFKATLİ ANNESİ:
RÂBİ’A-YI BELHÎ VE BİR ŞİİRİ
Ali GÜZELYÜZ

(Râbi’a-yı Belhî, Hicri 4. yüzyıl şairi, Belh, Afganistan)

sıl adı Râbi’a bint Ka’b el-Kuzdârî olup Rabi’a-yı Belhî
adıyla ün kazanmıştır. Halk arasında Zeynu’l-Arab olarak
da bilinir. Hicri 4. Yüzyılda Farsça şiir söyleyen ilk kadın
şair olarak bilinmektedir. Kaynaklarda Râbi’a’nın doğumu,
çocukluğu ve gençliği hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Hayatı hakkında elde bulunan tek muteber kaynak Feriduddîn-i
Attâr’ın İlâhînâme adlı eserindeki dört yüz küsur beyitlik manzum bir
hikâyedir.

A

Attâr’ın İlâhînâme’sindeki hikâyede Râbi’a’nın erkek kardeşinin
(bir rivayete göre de amcasının) kölesi olan Bektaş ile olan aşkı
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anlatılmaktadır. Bu aşkın mecâzi değil, gerçek olduğu söylenmektedir.
Hikâyeye göre Râbi’a, Belh hükümdarının kızıdır ve babasının
ölümünden sonra amcası tarafından yetiştirilmiştir.
Attâr’ın ifadesine göre Râbi’a çok güze şiir söyler, resim yapar,
kılıç kullanır ve ata binerdi.
Çok güzel gazelleri ve etkili sözleri bulunan Râbi’a’nın çok az
sayıdaki şiiri günümüze kadar ulaşmıştır.
Fars şiirinin babası sayılan Rûdekî ile aynı dönemde yaşayan
Râbi’a-yı Belhî Fars şiirnin şefkatli annesi kabul edilmiştir. Ancak o
dönemde daha çok erkekler ön plana çıktığından dolayı onun kadar ün
kazanmamıştır.
Râbi’a, günümüzde Afganistan’da bulunan Belh şehrinde
doğmuş ve yine aynı şehirde vefat etmiştir.

بند عشق
عشق او باز اندر آوردم به بند
کوشش بسیار نامد سودمند
توسنی کردم ندانستم همی
کز کشیدن تنگتر گردد کمند
عشق دریایی کرانه ناپدید
کی توان کردن شنا ای هوشمند
عشق را خواهی که تا پایان بری
بس بباید ساخت با هر ناپسند
زشت باید دید و انگارید خوب
زهر باید خورد و انگارید قند
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AŞK ZİNCİRİ
Onun aşkı yeniden zincire vurdu beni
Aşırı çabanın pek olmadı yararı
İsyan ettim ama bilmiyordum
Çekmekle halatın daha da sıkışacağını
Uçsuz bucaksız bir denizdir aşk
Yüzebileceğini mi sanıyorsun ey zavallı?
Sonuna kadar sürdürmek için aşkı
Sevilmeyen her şeye katlanmalı
Çirkin görüp iyi düşünmeli
Zehir içip şeker sanmalı.

CİMRİ KOMŞU1
Çeviren: Hatice Gülsoy2

ûhî, ellerini birkaç defa dua etmek için semaya kaldırdı ve
“Allah’ım bana 1000 sikke altın ver. Uzun zamandır bin
sikke altın sahibi olmak istiyorum” dedi. Eğer bana bunu
nasip edersen, yani bana bin sikke altını verirsen, bu acizzavallı bendenizin hakkında, sen kereminle lütfetmiş olur-

C
sun.

Cûhî o kadar düşünceye dalmıştı ki sesinin, evin duvarından
geçip komşusunun kulağına gittiğinin farkında bile değildi.
Cûhî: “Ey yüce Allah’ım, ben senden bin sikke altın istiyo-rum.
Hatta bana 1000 sikke altın yerine 999 sikke altın bile versen onu
istemiyorum. Kesinlikle 1000 sikke altın olması gerekiyor” dedi.
Yaşlı, art niyetli Sarraf olan Cûhî’nin komşusu, Cûhî’nin
inlemelerini ve isteğini duydu. Onun binlerce sikke altını vardı. Onun
işi gücü saabahtan akşama kadar para biriktirmek ve onu bunu
dolandırmak olan bir adamdı. Hiç kimseye yaramayan bir serveti
vardı.
Adam o kadar kiloluydu ki mağazada güçlükle tezgâhın arkasına
oturabiliyordu. Büyük bir tahtanın üzerine yaslanıyor ve paraları
sayıyordu. Sarraf paraya düşkündü ve bu para düşkünlüğünün eşi

Ahmed Arablu’nun Âdemhâ-yi Âbrûdâr adlı kitabından çevrilmiştir.
Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Anabilim Dalı, Yüksek lisans öğrencisi.
1
2
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benzeri yoktu. Hayatı ona bağlıydı. Sarrafın kulağına sikkelerin
sayılırken çıkardığı sesten daha güzel gönle hoş gelen bir ses yoktu.
Sarraf’ın, Cûhî’nin inlemeleri ve isteklerinin sesini duymasıyla,
art niyetinden ötürü aklına kötü fikirler geldi, (gözleri fal taşı gibi
açıldı). Etli ve tombul ellerini birbirine ovuşturdu ve düşünmeye
başladı. Aklına şeytani bir fikir geldi. Cûhî, Allah’tan 1000 sikke altın
istiyordu ve 999 sikke altına razı değildi.
Sarraf uzun bir süredir Cûhî’nin komşusuydu ve onun laf
sokmalarına maruz kalıyordu. Cûhî sürekli onun kıskançlığını yüzüne
vuruyor ve ona kinayede bulunuyordu. Şimdi Sarraf’ın, Cûhî ile dalga
geçmesinin tam zamanıydı.
Sarraf kendi kendine “Cûhî yüksek sesle sadece 1000 sikke altın
istediğini söyleyerek inliyordu ve bundan başka bir şey istemiyordu.
Hatta 999 sikkeyi kabul etmeyeceğini söylüyordu. Şimdi onunla adam
akıllı eğlenmenin tam zamanıydı” dedi.
Sarraf bu düşünceyle homurdanarak yerinden doğruldu ve para
dolu sandığının yanına gitti, bir avuç sikke alıp saymaya başladı.
Sikkeler tıpkı suyun yüzeyinde güneş vurunca parlayan (altın renkli)
balıklar gibi sarrafın tombul ellerinin arasından keseye süzüldüler.
Bir müddet sonra işini bitirdi. Dikkatle 999 sikkeyi kesenin içine
koydu.
Sarraf, homurdanarak sikke dolu keseyi kucaklayarak odadan
dışarı çıkardı. Daha sonra merdiveni çatının kenarına dayadı ve yavaş
yavaş tırmandı. Sarraf'ın çatıya çıkması uzun zaman aldı. Sonra
yavaşça ve ihtiyatla, Cûhî'nin evinin çatısına doğru çıktı.
Çatının deliğinden evin içine baktı. Cûhî döşeğe uzanmıştı ve
horlama sesleri geliyordu. Sarraf uzunca bir ipi para kesesinin ağzına
bağladı. Sonra yavaşça keseyi çatının deliğinden Cûhî'nin odasının
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içine sallandırdı. İpin diğer ucunu sıkıca tuttu ve yavaş yavaş keseyi
aşağı indirdi.
Kese Cûhî'nin suratının yanına kadar geldi. Sarraf’ın
mutluluktan içi içine sığmıyordu. Kendi kendine, “Zavallı adamcağız,
şimdi para kesesini görür ve onu sayar. Sonra bir eksik olduğunu
görür, tekrar geri yollar. O zaman ben de bu olayı pazarda ona buna
anlatır ve arkadaşlarımla onun cahilliğiyle alay ederiz” diyordu.
Sarraf birkaç defa yavaşça ipi aşağı yukarı çekti. Kesenin altı
Cûhî'nin burnuna çarptı. Cûhî sersemleyerek uykudan sıçradı. Ancak
başını kaldırır kaldırmaz alnı sert para kesesine çarptı ve başı acıdı.
Hayrete düştü, para kesesi yukarı aşağı sallanıyordu. Cûhî hayretler
içinde para kesesine bakakalmıştı.
Sarrafı öyle gülme tutmuştu ki neredeyse çatlayacaktı. Cûhî elini
uzatıp yavaşça para kesesini aldı. Sarraf kesenin ipini tamamen
gevşetmişti. Cûhî başının üzerinde asılı ipe aldırmadan kesinin ağzını
açtı. Bütün o altın sikkeleri görünce şaşkınlıktan ağzı açık kaldı.
“Allah’a şükür, nihayet sikkeleri yolladılar” dedi. Sarraf ise Cûhî'nin
hareketlerini dikkatle izledi.
Cûhî sikkeleri yere döktü, bir avuç alıp “Allah’tan 1000 sikke
istedim. Görünüşe göre, bu sikkeler de 1000 tane olmalı. Ama emin
olmak için saysam fena olmaz” dedi.
Sarraf alayla gülerek kendi kendine “Ahmak herif, sikkeleri
sayarsa bir eksik olduğunu görecek, onları tekrar kesenin içine
dökecek ve ben de onu yukarı çekeceğim. Sonra da sabaha kadar
gülebileceğim. Cûhî dikkatle sikkeleri saymaya başladı. Fırsatçı, art
niyetli Sarraf da Cûhî'yle birlikte dikkatle sikkeleri sayıyordu. 501,
502, 503…
Cûhî sikkelerin sonuna geliyordu. Yavaş yavaş sikkelerin 1000
adet olduğundan emin oluyordu. Fakat birden... 997, 998, 999…

42

DOĞU EDEBİYATI DERGİSİ, SAYI: 7, İLKBAHAR-YAZ 2022

Başka sikke yoktu. Cûhî rahatsız oldu. O dikkatle saymıştı
sikkeleri. Sarraf sabırsızlıkla gösterinin sona ermesini bekliyordu.
Kendi kendine, “Cûhî sikkelerin 999 tane olduğunu anladı. Şimdi yine
sikkeleri kesenin içine döküp geri yollayacak” dedi.
Cûhî şöyle bir düşünüp tekrar saymaya başladı. Bütün dikkatiyle
sikkeleri saydı. Ama yine bir eksikti. Cûhî iç geçirdi ve sonra ellerini
semaya kaldırıp “Allah’ım sana şükürler olsun. Zararı yok, kabul
ediyorum. 999 sikkeyi gönderen Allah, mutlaka o son sikkeyi de
verir” dedi.
Sarraf'ın kalbi bu sözleri duyunca neredeyse duracaktı. Duvarlar
başına yıkılmış gibiydi. Başı döndü. Bütün çabasının boşa gittiğini
hissetti. Bir an bütün sikkelerini kaybettiğini gördü. Feryat edip
Cûhî'ye sikkeleri keseye doldurmasını söylemek istedi ancak
yapamadı. Boğazından boğa gibi bir ses çıktı. Cûhî, sarrafın hırıltı
seslerini duydu ve ipi gördü. Ama aldırış etmedi.
Sarraf hızla kendisini çatının kenarına doğru attı ve her ne kadar
güçlükle de olsa merdivenlerden aşağıya indi. Tıpkı ağır, büyük bir fil
gibi can pahasına da olsa kendisini Cûhî’nin evinin önüne attı ve onun
kapısını çaldı. Cûhî kapıyı açtı. Sarraf “nefes nefese kalarak, sikkeler!
O sikkeler benimdir. Hepsi benimdir” dedi.
Cûhî şaşkınlıkla, “Hangi sikkeler?” dedi.
Sarraf hemen “Evet, o 999 sikkeyi diyorum. Ben onları şaka
yapmak için senin evinin çatısına astım. Biri eksik olduğu için senin
onu kabul etmeyeceğini düşündüm” dedi.
Cûhî, sarrafa baştan aşağıya dikkatlice baktı. Sarraf üzüntü ve
aşırı panikten titriyordu. Cûhî, “Ben bu paraları Allah’tan istedim,
Allah da bana bunları verdi. Alay etmiyorum. Herkes seni tanıyor ve
ölsen bile şaka için dahi olsa kimseye bir kuruş vermeyeceğini biliyor.
Nasıl oluyor da bana 999 sikke verirsin” dedi.
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Çaresiz sarraf ne yapacağını bilmiyordu. Cûhî de onun parasını
kolayca geri verecek birisi değildi. Sarraf, “Gel, Kadı’nın yanına
gidelim, bu sikkelerin kimin olduğuna o hüküm versin” dedi.
Cûhî kabul etti. Ama “Ben biraz soğuk almışım yürüyerek
gelemeyebilirim” dedi.
Sarraf hızla evine doğru koştu ve bir süre sonra bir katır ve
yünlü bir elbiseyle geri döndü. Sarraf sikkelerini geri almak için her
şey yapmaya hazırdı.
Sarraf Cûhî’ye, “Gel bu yün elbiseyi giy ve benim katırımın
üzerine bin, Kadı’nın yanına öyle gidelim” dedi.
Böylece, Cûhî ve Sarraf birlikte Kadı’nın yanına gittiler. Cûhî,
sarrafa bundan sonra kimseyi şakaya alıp böyle şeyler yapmaması
gerektiği konusunda cezalandırdı.
Sarraf hararetle, olayı Kadı’ya anlattı ve Cûhî’nin onun parasını
geri vermediğini söyledi.
Sarrafın konuşması bittiği zaman Cûhî “Sayın Kadı, bu Sarraf’ı
bütün herkes tanıyor. O ölse dahi kimseye bir kuruş koklatmaz. Hayatı
paralarına bağlıdır. Üstelik de utanmıyor. Bu hileyle benim paralarımı
çalmak istiyor. Şu uzaktaki cılız katır söylesin ben onunla buraya
geldim, o benim malımdır” dedi.
Sarraf çileden çıktı ve “Bunun benim malım olduğu bellidir.
Sen, yürüyerek gelemeyeceğini söyledin, ben de onu sen binesin ve
buraya gelesin diye getirdim” diye bağırdı.
Bu duyduğu sözlerden dolayı Kadı şaşırdı. Sarraf çılgına döndü.
Cûhî de fırsattan istifade edip “Kadı bey görüyorsunuz, bu sarraf
adam açgözlü ve hilekâr insanlardan biridir. Eğer ona acırsanız
katırdan ziyade bu üzerimdeki elbiselerin de onun olduğunu iddia
edecek” dedi.
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Sarraf şimdi de sikkelerinden sonra katır ve değerli eşyalarını da
kaybettiğini gördü. Var gücüyle bağırdı: “Bu elbiselerin de benim
olduğu bellidir. Sen üşüdüğünü söyledin. Ben de sana onu sen giyesin
ve buraya gelesin diye verdim.”
Cûhî Kadı’ya doğru döndü ve “kurban olayım efendim, iyi
düşünün. Eğer bu açgözlü adama fırsat verirseniz, benim bütün
malımın, kendisinin olduğunu söyleyecektir. Üstelik belki benimde
köle olduğumu söyleyecektir” dedi.
Sarraf deliye dönmüştü. Feryat figan koparıyor, Kahrından
dolayı dövünüyordu.
Kadı, Sarraf’a usulünce çıkıştı ve “böyle şeyler iddia etmeye
utanmıyor musun? Sikkelerin de bu zavallı adamın olduğu ve senin,
onun elinden almak istediğin anlaşıldı. Şimdi hemen kalk ve buradan
git” dedi.
Sarraf ne yapacağını bilmiyordu. Cûhî, onu çok fena bir şekilde
eline geçirmişti. Üzgün ve mutsuz bir halde Kadının evinden çıktı.
Cûhî de yavaşça katırına bindi ve değerli elbisesiyle evine doğru
gitti.
Birkaç gün sonra Sarraf, pişman olduktan ve iyice ders aldıktan
sonra Cûhî, onun evine gitti. Paraları, katırı ve elbisesini ona geri
verdi ve “Bundan sonra kimseye hilekârlık yapıp kimseyle alay
etmeye kalkışma” dedi.

جامع الزيتونة كما رآه الكاتب التركي علي كمال
عبد الستار الحاج

حامد

Abdulsettar EL-HAJHAMED

مقدمة
يكّ احلديث ،الذي يؤرخ لبدايته بعام 1840م مع صدور
أعطى األدب ّ
الت ّ
ٍ
وبشكل خاص يف
مرسوم التنظيمات يف الدولة العثمانيّة ،مكانة هامة للبالد العربيّة،
الفتة اليت يكانت فيها تلك البالد حتت سيطرة الدولة العثمانيّة .فثمة قسم ال بأس به
من األدباء األتراك عاشوا قسما من حياهتم يف البالد العربية ،فمنهم من عاش طفولته
فيها ،مثل الروائيّة والكاتبة فاطمة عالية جودت ،والروائّ حممد جالل ،ومنهم من
اختارها سكنا له بعد تأسيس اجلمهورية التيكية من مثل الشاعر حممد عايكف
أرصوي ،ومنهم من عمل موظفا لدى الدولة العثمانيّة فيها ،من أمثال الشاعر
ائّ نايب
والطبيب املشهور جناب شهاب الدين ،والروائيّة خالدة أديب أدوار ،والرو ّ
السياسّ الكبري علّ
زادة ناظم ،ومنهم من نفّ إىل تلك البالد ،مثل الكاتب و
ّ
ائّ رفيق خالد قايا .لذلك يكان من الطبيعّ أن يفرد هؤالء الكتاب
يكمال ،والرو ّ
للبالد العربية يف يكتاباهتم ،حيزا ال بأس به.

6

يف هذا البحث سنتوقف عند تونس وعلى اخلصوص جامع الزيتونة يف
حفّ املشهور علّ يكمال،
ياسّ و ّ
يكتابات أهم هؤالء الكتاب ،وهو الكاتب و ّ
الص ّ
الس ّ
الذي تكمن أمهيته يف يكونه سياسيا ومفكرا إضافة لكونه أديبا وشاعرا عاش يف البالد

 د .أستاذ مساعد يف قسم التمجة ،جامعة إسطنبول (orcıd.org /0000-0003-،)abd.81@hotmail.com
.3856-3944
6
Kefeli, Emel, Edebiyat Coğrafyasında Akdeniz, İstanbul: 3F Yayınevi, 2006.
S148,153,164.
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ست سنوات يف حلب يف الفتة ما بني
العربية وجتول فيها ،فقد عاش ما يقارب ّ
عامّ  1895-1889م ،يكما عاش يف مصر بني عامّ 1908-1900م ،وزار يكل
من ليبيا وتونس واجلزائر واملغرب ،ويكتب عن رحلته يف مشال إفريقية جمموعة من
املقاالت يكان لتونس النصيب األيكرب منها.
أوالً :حیاة علي كمال وآثاره
ولد علّ يكمال يف حّ السليمانيّة أحد أقدم أحياء إسطنبول يف 1869م
ٍ
السلطان العثمانّ .يكان والد علّ
ألسرة غنية وذات صلة باملوظفني الكبار يف قصر ّ
السلطان والدولة العثمانيّة ،أما أمه فقد يكانت
يكمال تاجرا يكبريا ورجال متدينا ميجد ّ
جارية جريكسيّة .تتلمذ على يكمال يف مكتب امللكيّة على أيدي أساتذة يكِبار يف
الشاعر والكاتب رجائّ زاده
الشاعر والنّاقد معلم ناجّ ،و ّ
يكّ ،من أمثال ّ
األدب ّ
الت ّ
حممود أيكرم ،يف عام  1885أصدر علّ يكمال برفقة أصدقائه يف مكتب امللكيّة أول
ٍ
السابعة عشرة من عمره ،نشر فيها بوايكري أشعاره وبعض
جريدة له ،ومل يتجاوز يومها ّ
يكتاباته .ويف عام  1887قرر مع صديق له اهلرب إىل فرنسا ملتابعة دراسته هناك إال
وفاة و ِ
سنة بسبب ِ
أنه ما لبث أن عاد بعد ٍ
الد ِه .عاد علّ يكمال من فرنسا بأفكا ٍر
ٍ
جيدة محلها معه ،فأراد أن يؤسس مجعية طالبية يف مكتب امللكيّة يكتلك اليت رآها يف
فرنسا ،لكن ما لبث أن قبض عليه مع زمالئه أثناء اجتماع اجلمعيّة السري الثان
الذي يكان يتأسه يف منزله ،وبعد التحقيق معه سجن ملدة ستة أشهر نفّ بعدها إىل
والية حلب يف عام 1889م .حضر علّ يكمال إىل حلب برفقة عائلته الصغرية
ليعمل أوال يكاتبا يف الوالية مث مفتشا وجابيا للضرائب جیوب املناطق واملدن ااجماورة
اإلعدادي يف حلب،
التيكيّة يف املكتب
حللب ،يكما عمل فتة من الزمن مدرسا للّغة ّ
ّ
عرف علّ يكمال بني زمالئه بنزاهته وبتفانيه يف عمله .يف عام 1895م عاد إىل
ٍ
جديد إىل فرنسا ،حيث درس احلقوق
إسطنبول لكنه ما لبث أن غادرها من
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والسياسة يكما عمل خالل تلك الفتة مراسال جلر ِ
يدة "إقدام" اإلسطنبوليّة يف باريس،
وانضم إىل صفوف حريكة "جون ترك" املعارضة إال أنه غادر صفوفها سريعا لقناعته
بعدم جدواها ليلتحق بوظيفة ٍ
يكاتب يف سفارة الدولة العثمانيّة يف سويسرا .يف عام
1900م توجه إىل مصر حيث عمل مديرا يف م ٍ
زرعة ألحد باشوات العثمانيني هناك،
ولكن حدثت مشكلة بينه وبني صاحب املزرعة فتك مصر عام 1908م ليعود إىل
إسطنبول .يف فتة إقامته يف مصر تزوج بفتاة إنكليزيّة تعرف عليها عندما يكان يقضّ
عطلته يف بريطانيا .بعد عودته إىل إسطنبول عمل رئيس حترير يف جريدة "إقدام"،
ولكن وبسبب انقالب  31أذار غادر اسطنبول إىل أوربة ،ومل يعد إليها إال بعد
إصدار عفو عام 1912م بعد اإلطاحة باالحتاديني الذين يكانوا سببا ملغادرته
أسس حزبا سياسيا .ويف عام 1919م
إسطنبول .بعد عودته أصدر جريدة الصباح ،و ّ
شغل منصب وزير املعارف ملدة شهرين ،مث شغل بعدها منصب وزير الداخليّة ملدة ال
تتجاوز بضعة أشهر.

7

السلطان عبد
علّ يكمال عاش حياته معارضا للسلطة ،فقد انتقد سياسات ّ
احلميد ،وانضم إىل معارضيه فتة من الزمن ،يكما يكان خصما قويا حلر ِ
يكة االحتاد
الشعبية بقيادة مصطفى يكمال أتاتورك ،حيث انتقد هاتني احلريكتني
قّ وللحريكة ّ
وّ
الت ّ
ٍ
حمايكمة يف إزميت عام  1922م
يف يكتاباته األمر الذي أدى إلعدامه ميدانيا دون
الشعبيّة يف الوصول إىل إسطنبول.
بعد جناح احلريكة ّ
علّ يكمال وإن يكان قد عارض بعض سياسات الدولة العثمانية وانتقدها يف
مقاالته ،إال أنه بقّ طوال حياته مدافعا عن اخلالفة العثمانيّة ،األمر الذي جعل

Uzun, Mustafa, “Ali Kemal” DİV, Türkiye Diyanet Vakfı, c.2. İstanbul 1989, s.
405-407.
7
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ائّ بيامّ صفا يقول" :السياسة العثمانية أعدمت ميدانيا مع علّ يكمال يف
الرو ّ
8
إزميت" .
يتقن علّ يكمال التيكيّة والعربيّة والفرنسيّة واإلنكليزيّة ،وخلّف العديد من
الكتب والروايات أمهها :عمري (مذيكرات نشرها على شكل مقاالت يف جريدة
الصباح أوال مث مجعت يف يكتاب بعد وفاته) ،صفحة الشباب ،صفحة التّاريخ،
األختان(رواية) ،مغامرة يف الصحراء(رواية) ،فتت(رواية) ،رجال اإلختالل ،تونس،
راشد مؤرخ أم شاعر ،علم األخالق ،ناهيك عن مقاالته األدبية والسياسيّة اليت تزيد

القوي وجرأته .يكما ترمجة بعض أثاره إىل
عن 1000مقالة ،عرف من خالهلا بأسلوبه ّ
9

اللغة الفرنسيّة .

ثانیاً :جامع الزيتونة
زار علّ يكمال تونس يف عام  1900وحتدث عن زيارته هذه يف جمموعة من
عما رآه يف تونس،
املقاالت نشرها يف صحف خمتلفة .حتدث الكاتب يف مقاالته ّ
ويكان هدفه إعطاء فكرة عامة عن تونس للقراء األتراك يف ذلك الوقت .وتوقف يف
إحدى مقاالته عند جامع الزيتونة مريكز العلم يف تونس يومئذ ،وعمل على تقييمه
ومقارنته مبا رآه آنفا من مرايكز العلم يف العاملني الغريب واإلسالمّ ،فقد رأى الكاتب
أن جامع الزيتونة يف تونس هو مبثابة أيا صوفيا والسليمانية يف إسطنبول ،لكنه من
ناحية العلم والتعليم يشبه جامع األزهر يف مصر ،وهو يف تونس مبثابة السوربون يف
باريس .وبني أنه مقصد الطالب الوحيد يف الديار التونسية ،فيه يتلقون العلوم الدينية

Gezgin, Faruk, Ali Kemal Bir Muhalifin Hikâyesi, İsis yay. İstanbul 2010. S 238.
9
انظر املرجع السابق ص .248-247
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وعلوم العربية وآداهبا ،عند دخوهلم إليه خيتارون مدرسيهم والدروس اليت حيضروهنا،
وقبل حصوهلم على الشهادة خيضعون المتحان مهم .والشهادة اليت ينالوهنا مهمة
جدا ألن دخول يكثري من الوظائف يتوقف على احلصول عليها.
-1

نظام التعلیم

حتدث الكاتب عن تاريخ التعليم يف تونس ،وبني أن التعليم قبل  80سنة من
زيارته يكان جیرى يف القريوان واملهدية وصفاقس ،إال أن أصبح منحصرا يف جامع
الزيتونة .فقد وضع نظام للتعليم من قبل حممود بيك سنة  1258رومية ،وعلق على
جدار من جدران اجلامع ،حدد هذا النظام مواصفات املدرسني ومعاشاهتم ،لكن
اجلنرال خري الدين قام بإجراء تعديل عليه فيما خيص عدد الدروس وأنواعها،
واملدرسني وصفاهتم ،وطرق التدريس والتفتيش والكتب.
أشار إىل أن عدد الدروس اليت يكانت تدرس يف اجلامع زمن زيارته 435
درسا ،تنقسم إىل ثالث مراحل ابتدائية وإعدادية وعليا ،يقوم بتدريسها 110
أساتذة ،يقوم يكل واحد منهم بتدريس  5-2ساعات يوميا ،أما فيما يتعلق باملذهب
السائد يف التدريس فهو املذهب املالكّ ،ويليه احلنفّ ،فهناك  88درسا للحقوق
املالكية يف حني هناك  29درسا للحقوق احلنفية .فأهل تونس جلهم من املذهب
املالكّ ،أما أتباع املذهب احلنفّ فهم من األتراك أو من أتباعهم ،على الرغم من
هذا ففّ تونس شيخان لإلسالم ومفتيان أحدمها مالكّ والثان حنفّ.
-2

طريقة التدريس والكتب المدرسیة

انتقد علّ يكمال طريقة التدريس والكتب اليت تدرس يف جامع الزيتونة ،فطريقة
التدريس بسيطة وبدائية ،تقوم على قراءة املتون من قبل الشيخ وشرحها .أما الكتب
اليت تدرس فمعظمها منظومات مل ترق له أبدا ،ألهنا ال توصل الفكرة بوضوح
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للقارئ ،فهّ مكبلة بالعروض واألوزان .وأعطّ الكاتب بعض األمثلة من اجلزرية،
وبني أن هذه املنظومات هّ عبارة عن خالصة اخلالصة ،فهّ ال تتعرض للتفاصيل،
على العكس من الكتب اليت تدرس يف الغرب واليت تكون مرتبة ومفصلة بشكل
ٍ
جيد .ورأى أن قسما من الطالب حيفظون تلك املنظومات دون فهم ،فاحلفظ
والتعود عليها يضعف التفكري.
وأيكثر ما أثار استغرابه تدريس الفرائض والفقه من خالل املنظومات اليت
حيفظها الطالب بشكل جيد .وتساءل عن اجلدوى من احلفظ مادام الطالب ال
يستطيع أن يكتب سطرين بلغة عربية سليمة! فالطالب يفقدون القدرة عن التعبري
بأسلوب جيد نتيجة لتعودهم على حفظ املنظومات السقيمة األلفاظ.
أشار علّ يكمال إىل مجلة من الكتب اليت تدرس يف اجلامع وقتئذ ،نذيكر منها
"ملتقى" و"سيدي خليل" و"حتفة الصبيان يف جتويد القرآن" و"منظومة خمارج
احلروف" و"حاشية األمشون" و"ألفية ابن مالك" و"السمرقندية" و"حاشية سعد
الدين التفتنازي" و"املعلقات" و"املنتخبات الشعرية" .ويرى الكاتب أن هذه الكتب
قدمية ال تصلح للتدريس ،ونصح العرب بأن يقتدوا بالتك وأن يضعوا مناهج جديدة
لتعليم النحو والصرف بدال من هذه املنظومات.
وأشار إىل أن مواد دراسية أدخلت يف زمن فخر الدين من مثل :مشاهري
اإلسالم ،والتاريخ اإلسالمّ ،إال أن هذه املواد يكان ينظر إليها نظرة ريب ،وبدت
يكأهنا بدعة .وأبدى أسفه إلمهال الزيتونة لرجال من مثل ابن خلدون ،ومتىن لو أن
واحدا من أحفاد ابن خلدون شرح مقدمته العظيمة.
قارن علّ يكمال بني تدريس األدب واللغة يف بقية البالد العربية وبني تدريسها
يف تونس ،ورأى أن تدريس األدب يف تونس ال يرقّ إىل مرتبة التدريس يف سورية اليت

DOĞU EDEBİYATI DERGİSİ, SAYI: 7, İLKBAHAR-YAZ 2022

51

عاش فيها ست سنوات ،وال يرقى إىل مستوى التدريس يف مصر اليت أقام فيها مثان
سنوات ،فالعلماء والطالب ال مييلون هلذا النوع من العلوم ،بل مييلون إىل املنطق
فيعطونه أمهية أيكرب.
-3

مقارنة بین الزيتونة والسوربون

قارن بني جامعة السوربون اليت التحق هبا ويكتب عنها سلسلة من املقاالت،
وجامع الزيتونة ،ورأى أن السوربون ميثل املستقبل ،بينما الزيتونة ميثل املاضّ التليد.
فالزيتونة يكان موجودا قبل السوربون بثمانية قرون ،ويكان أيكثر عظمة من اآلن ،ويكان
عدد الطالب فيه أيكثر ،لكنه مل يتطور ،وبقّ ويكأنه ال يزال يف القرون الوسطى .لقد
أدرك الكاتب ذلك عندما رأى املدرسني والطالب وأصول التدريس يف الزيتونة .إذ
مكث يف الزيتونة ثالثة أيام ،حضر خالهلا الدروس هناك .وشاهد يكيف أن جامع
الزيتونة يكون مكانا للعبادة يف يومّ اخلميس واجلمعة ،مث يتحول إىل مدرسة يف بقية
أيام األسبوع ،ففّ يكل زاوية من زوايا املسجد يوجد شيخ حييط به طالبه الذين
يدرسون بشغف ،والحظ اهلدوء الذي حيف أرجاء اجلامع ،فعلى الرغم من ازدحامه
بالطالب إال أن السكوت والسكونة ختيم عليه .والحظ بساطة زي الطالب
واملدرسني ،فهو عبارة عن عمامة تونسية وعباءة ،فالكاتب يستخلص من هذا الزي
أن الطالب الذين يتخرجون يف مكتب الصادقية اإلعدادي ال يأتون إىل الزيتونة
لتوسيع معارفهم يف جمال اللغة العربية ،فالزيتونة "زاوية من زوايا املاضّ يعيش بعيدا
عن احلاضر ،وال خيتلط به"

10

” Mecmua-i Kemal, Cüz,1, , 27 Nisan,1901 s.3-4جامع الزيتونة“Ali Kemal,
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الشیخ سالم بو حاجب

يف تلك الزيارة رأى علّ يكمال أن أفضل املشايخ يف الزيتونة هو الشيخ سامل
بو حاجب الذي أمضى ثالث ومخسني سنة من عمره يف التدريس يف الزيتونة،
فجميع من يف تونس من العلماء خترجوا على يديه ،مبن فيهم شيخ اإلسالم واملفيت،
فهو شيخ تونس األيكرب ،إال أنه مل حيظ مبا يستحق من االهتمام والرعاية.
لقد حضر أحد دروس هذا الشيخ اجلليل يف احلديث ،وحتدث عن ذلك
الدرس ،وعن أسلوب الشيخ يف التدريس ،والذي يبني منط التدريس السائد يف جامع
الزيتونة وقتئذ.
يكان الشيخ والطالب يبدأون الدرس بالصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم
وينهونه هبا .ويكان عدد الطالب يتاوح بني الثالثني واألربعني طالبا ،أعمارهم تتاوح
بني الثالثني واخلمسني سنة ،جیلسون عن ميني ويسار الشيخ الذي أسند ظهره جلدار
من جدران املسجد ،حيث ال يوجد يكرسّ للشيخ ،يكما هو احلال يف جوامع
إسطنبول .يبدأ الشيخ بالقراءة من النسخة اليت بني يديه ،فيقرأ حديثا من األحاديث
مث يبدأ بشرحه وتفسريه معىن ولغة ،أما الطالب فيتابعون الشيخ يف النسخ اليت بني
أيديهم ،مث يستمعون بشغف إىل يكالم الشيخ البليغ الفصيح.
أبدى علّ يكمال إعجابه بفصاحة هذا الشيخ وبساطة أسلوبه ،وبني أنه
يكّ.
استطاع أن يتعلم منه أشياء يكثرية عن احلديث بسهولة على الرغم من أنّه تر ّ
يكما تتطرق إىل العالقة القوية اليت تربط الشيخ بتالميذه ،فالعالقة بينه وبينهم

وطيدة وصادقة ،تقوم على احملبة املتبادلة ،والطالب بإمكاهنم سؤاله عن األشياء اليت
مل يفهموها أثناء الدرس بأرحيية تامة ،ورأى أن العالقة بني الطالب والشيخ تشبه
العالقة بني األب وأبنائه.
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لكنه أبدى بعض املآخذ على الشيخ والطلبة وعلى املواد الدراسية ،فالشيخ
والطلبة يرجحون الفروض والفقه والعلوم الدينية على علوم اللغة العربية وآداهبا،
فالدروس متينة وقوية يف الفقه والفرائض ،إال أهنا ضعيفة وبسيطة من ناحية اللغة
واألدب ،على الرغم من أن الشيخ شاعر وأديب يكبري يف تونس .يكذلك الطالب يكانوا
يولون اهتماما للجانب العلمّ ويهملون اجلانب اللغوي واألديب ،يكما هّ حال
الطالب يف إسطنبول .والحظ أنه على الرغم من عددهم الكبري إال أن أصحاب
األقالم البارعني يف اللغة العربية بينهم قليلون جدا يف تونس.
ومن املآخذ اليت ذيكرها عدم تعليم العلوم احلديثة والعلوم الدنيوية ،يكاالقتصاد
واحلقوق والفلسفة والتاريخ وقتئذ ،فالطالب برأيه أذيكياء وحمبون للعلم ،وباستطاعتهم
تعلم العلوم الدنيوية إىل جانب العلوم الدينية ،ولو أن ذلك قد مت الستطاع هذا
اجلامع أن خيرج العديد من املختصني يف هذه ااجماالت.
-5

سبب التسمیة الزيتونة

روي الكاتب قصة عن سبب تسمية هذا اجلامع هبذا االسم ،مفادها أن أحد
الصاحلني يف إحدى الليايل رأى نورا يسطع من إحدى أشجار الزيتون اليت يكانت
تنبت يف بستان يغطّ مكان اجلامع ،فتم إنشاء اجلامع مكان بستان الزيتون ،وجعلت
الشجرة املباريكة اليت سطع منها النور حمرابا للجامع.
لقد ق ّدم علّ يكمال للقارئ التيكّ صورة مفصلة عن جامع الزيتونة ،وحتدث
عن أساتذته وطالبه ،ومناهجه ومواده ودروسه ،مربزا النقاط السلبية واالجیابية يف هذا
الصرح العلمّ الكبري.
المصادر والمراجع:
” Mecmua-i Kemal, Cüz,1, 27جامع الزيتونة“- Ali Kemal.
Nisan,1901 s.3-4.
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Ankara, 2004.
- Gezgin, Faruk. Ali Kemal Bir Muhalifin Hikâyesi, İsis yay.
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اللغة العربیة
لغة الضاد
بقلم خدجیة مزراق
Hatice MIZRAK

أذيكر أيّامّ األوىل عندما يكنت أمسع أساتذيت ينطقون العربية آنذاك يكنت
أحسبها طالسم وألغاز ،واآلن نعم اآلن ها أنا أيكتب وأتكلم اللغة العربية ،إهنا
ليست مبنزلة لغة عاديّة بالنسبة يل ،بل أصبحت رفيقيت يف اجلامعة ,يف البيت  ,وعلى

وسائل التواصل االجتماعّ .ايكتشفت شغفّ هبا عندما يكنت يوما يف ٍ
بالد عربية،
وإذ ظنّين الناس هناك فتاة عربية ويا للفخر! حاولت التحدث قليال معهم بالعربية،
ردة فعل إجیابيّة وغمرهتم فرحة شديدة
ألقّ الكلمات من هنا وهناك ،وما إن أبدوا ّ
حب
بأ ّن فتاة تريكية تتكلم لغتهم هنا تش ّكل الرابط بيننا ،أصبحت أتعلّمها بكل ّ
وهلفة.
لكن البداية احلقيقيّة ال تنسى
ذيكريات أيام وأحداث عديدة مع اللغة العربيّة ّ
أبدا ،يف أحد الدروس سألين أستاذي عن معىن البسملة يف اللغة العربية ،حلسن حظّ
ٍ
بشكل رائع ليشكرن هو بدوره ويبدأ احلديث بأمهيّة اللغة العربية ،اليت هّ
أجبت
ٍ
نرددها يف صالتنا ونتعلّمها يف
ليست لغة قوم فقط إّمنا لغة ديننا الرحيم ويكلمات ّ
قرآننا لتبدأ الرحلة من آنذاك وألباشر يف در ِ
اسة العربية واالستزادة منها.
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مع يكل صباح يوم مجيل جیلب مع أشعة ِ
مشسه شغفا جديدا جتاه هذه اللغة،
ّ

أحبر هبا وأشعر أنّين ما زلت على الشاطئ ،ما زلت أحتاج وأطلب املزيد واملزيد،
بدأت أتكلم بعدها ،أصبحت أيكتب وأترجم ،واآلن أنا أعلّمها لألتراك ،وأيضا أقوم
حتسن نطقّ للعربيّة اليت أصبحت جزءا مين
بتعليم التيكيّة للعرب ،وهذا ما يزيد من ّ
وأنا جزءا منها.
إذا قال لك أحدهم هذا مستحيل .فقل له :املهم ّأول مرة لكل شّ .من مل
تكن له بداية حمرقة لن تكون له هناية مشرقة ،هذا ممّا تعلّمته مع تعلّمّ هلذه اللغة
اجلميلة الساحرة ،البديعة .مل يكن األمر مستحيال ،لكن يكان صعبا أن أعلّم نفسّ
أن أختذ خطوات ومراحل يف التعلّم جبهدي ،لكن حقًّا يكان هذا التعب ممتعا ،تعب
ال تستطيع أن تشكو من خ ّفته على ِ
نفسك.
إن يوما ال أتعلّم فيه جديدا ،يوم ليس من عمري ،هكذا يقولون وهكذا األمر
مير دون أن أتذوق شيئا جديدا منها دون أن أضيف
مع اللغة العربيّة ،فاليوم الذي ّ
يستحق أن يع ّد .فأصبحت العربيّة
مفردة إىل خزينيت اللغوية ال أحسبه يوما من عمري
ّ
تضيف لونا ّبراقا على حيايت تساعدن على النظر إىل األشياء من زواية خمتلفة،
أحتسّ السعادة ,أشعر بالغبطة عند إتقان إحدى يكلماهتا مفرداهتا.
هناك العديد من اللغات يف هذه ال ّدنيا ،لكن تبقى اللغة العربية سيّدة اللغات
حقًّا ،تسألونين ملاذا؟ أقول لكم:
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اللغة العربية إضافة للمفردات واملعان اليت ال تعد وال حتصى فيها اليت حتتويها،
حتوي أشياء تزيدها مجاال فوق ِ
مجاهلا ،يكالبالغة ،واإلعراب ،والنحو ،واألصوات
وغريها يكثري ،علوم حىت فالسفة اللغة ال يستطيعون احتواءها مجيعا ،وال ِ
تشاهبها هبذا
ِ
أي لغة أخرى .يقول املؤرخ البلجيكّ جورج سارتون":وهب اهلل اللغة
وبعظمة معانيها ّ
تدون الوحّ أحسن تدوين جبميع دقائق معانيه و
العربية مرونة جعلتها قادرة على أن ّ
تعرب عنه بعبارات عليها طالوة و فيها متانة".
لغاته ،و أتت ّ
إذا قررت تعلّم ٍ
ِ
بايكتشاف آفاق العربيّة منه تتعلّم ما
شّء جديد فعليك حتما
ّ

جیرب ويرى
هو جديد ومنها تستمتع مبا تتعلّمه ،من يسمع من بعيد ليس يكمن ّ
وخيوض ،ال أغض النظر عن ليايل الفتور وأوقات اليأس وحاالت الضعف اليت يكانت
تتدفق بني أشعة األمل املفعم بسحروحب هذه اللغة ،واليت يف هنايتها استطعت
ومرت يب
اجتياز األمر ،يكنت أجلس مع نفسّ برهة أستذيكر املصاعب اليت مررت هبا ّ
غمة؟ أين
مجيعها أصبحت ذيكرى وستصبح هذه أيضا ،أقول هلا هل تذيكرين آخر ّ
هّ اآلن؟! هذا الوقت سوف ميضّ يا خدجیةِ ،
إياك واليأس بعد ما قطعنا هذه
ال ّدروب ومضينا فيها ،وسنمضّ أيضا إىل أن نقول نعم لقد فعلناها ،هيا يا خدجیة

ِ
وباالجتهاد املعهود ،مل أطفئ املريكب عند أول عثرة أو
األول
لنستمر حبماس اليوم ّ
ّ
موجة إّمنا واصلت باإلصرار الذي يتخلّلين وبالعزمية اليت غ ّذيتها يوما بعد يوم.
إن بدأت التح ّدث عن الشع ِر ,إن حديثّ عن الشعر هو يكبحار ال شطآن هلا
ورحليت معه فال أعرف أين ويكيف سأنتهّ ،ذاك الشعر العريب اجلاهلّ األصيل الذي
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متعجبا من ّقوة هذه البالغة أم من املفردات الفريدة ،بني الكلمات
جیعلك تقف ّ
املتصافّة تبحث عن ٍ
خيط لتبدأ بإدر ِاك وفهم ما عايشه الشاعر آنذاك لتصل ملا يصف
بأدق تفاصيلها
يصور لك حياهتم التحاليّة ّ
الشجاعة ،التضحية واحلب احلقيقّ؛ ل ّ
فتصل لك الصورة يكاملة بأهبى حلّة ،لذلك ال جرم أن الكتّاب واألدباء والنّقاد
متفرعة؛ يف
استنزفوا قدراهتم يف الشعر العريب وألّفوا فيه يكتبا عديدة ،وأوجدوا علوما ّ
الشعراء ليكونوا جزءا من املناهج التعليميّة ،ال
يكرموا ّ
حماو ٍلة إلعطاء هذا ّ
الشعر ح ّقه ،و ّ
سيّما أ ّن الشعر املعاصر يفتقر أيكثره إىل الفصاحة والبالغة املوجودة لدى اجلاهليّني.
ٍ
يكتاب ما أو عند
وعن حمبّيت للشعر يكنت عندما أصادف أبيات شع ٍر يف
أدون فور وصويل املنزل األبيات ألبدأ يف حفظها ،وعن صعوبة
قراءهتم يف حماضرايت ّ
ٍ
لكن
األمر حقا حيتاج بذل جمهود مضاعف حيث أن معظم الكلمات غري مألوفةّ ،
يكل شّء فتان أثابر على حفظ األبيات وترمجة القصائد دون يكل ٍل أو
احملبة تفعل ّ

لدي ثراء وال ننسى املتعة يف إلقاء الشعر مع
ملل ما أضاف يل الكثري وزاد املفردات ّ
فالشعر ليس فنّا منفردا فحسب إّمنا يكان وسيلة يف
ترديد تلك الكلمات الفصيحةّ ،
مساعديت يف رحليت العربيّة ،لذلك هو من الطّرق املمت هناك شخص يدفعك
ٍ
بشغف وهناك من يتكلّم خبيبة فيثبط مهتك ،فيبقى القرار بيدك لتح ّدد وراء
لتكمل
من ما ذاقه لتكون
وتتجرع ْ
من ستجري ،لكن ذاك األخري هو حياول أن تسلك طرقه ّ
يف النهاية عاجزا خائبا مثله ،فاترك أولئك ِ
لبأسهم وصم أذنيك عنهم وجالس من
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ينشر الطاقة اإلجیابية اليت تصيبك وتتغلّل فيك ،من يدفعك قِدما ملا حتبّه فتكمل من
حيث توقفت ٍ
بعزم صارم وإرادة أصلب.
ّ
ِ
جبانب احملفوظ ،ويف هذا
وإن يكنت سأيكمل احلديث فاملذيكور ليس شيئا
الطريق لقد بقّ العديد ممّا مل أعشه والكثري ألتعلمه و ٍ
ليال ِطوال ستافقين فيها العربية
يكل من سيأيت .فبدأت
يكل من سبق و ّ
حتل مكان ّ
اليت أصبحت موضع أحاديثّ ورفيقة ّ

أتكلّم وأحفظ وأيكتب العربيّة بشكل أفضل من ذي قبل.
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Kapak Tasarımı: Demavend
Cilt Bilgisi: 240 gr. Amerikan bistrol
Kâğıt Bilgisi: 60 gr. İthâl kitap kâğıdı
1. Baskı, Haziran 2020
Sayfa Sayısı: 136
Ebat: 13.5x21
ISBN: 978-625-7087-00-1
Günümüzden neredeyse bin yıl önce yaşamış olan Ömer
Hayyam’ın felsefe, mantık, matematik, fizik, metafizik, musiki ve
astronomi konularında eserleri vardır. Ancak onu dünyaca ünlü yapan,
rubaileri olmuştur. Rubaileri konusunda Farsça ve diğer dillerde
birçok araştırmalar ve incelemeler yapılmıştır. Dünyada Hayyam’a ve
onun düşüncelerine duyulan ilgi, bu rubailerin birçok dile
çevrilmesine yol açmıştır. Rubailerin Türkçe çevirilerine bakıldığında,
büyük bir kısmının Farsça aslının değil de Abdullah Cevdet’in 1916
yılında Fransızcadan yaptığı tercümenin esas alındığı görülmektedir.
Bu çalışmada, en güvenilir kaynaklara dayanarak Ömer
Hayyam’ın hayatı ve düşüncesi anlatılarak günümüze kadar ulaşan
eserleri incelenmiş ve kendisine ait olan veya ona nispet edilen
rubailer Farsça asılları ve Türkçe çevirileri bir arada verilmiştir. (Arka
kapak yazısı)

KİTAP TANITIMI
AŞK VADİSİNİN YOLCUSU: SA’DÎ-Yİ
ŞÎRÂZÎ’NİN ARAPÇA ŞİİRLERİ

Yazar: Prof. Dr. Ali GÜZELYÜZ
Kitabın Türü: Arap edebiyatı, şiir, inceleme
Yayın yönetmeni: Neval Güzelyüz
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Kapak Tasarımı: Demavend
Cilt Bilgisi: 240 gr. Amerikan bistrol
Kâğıt Bilgisi: 60 gr. İthâl kitap kâğıdı
1. Baskı, Mart 2022
Sayfa Sayısı: 112
Ebat: 13.5x21
ISBN: 978-625-7087-23-0
Bilge bir insan, elini eteğini dünyadan çekmiş bir arif, fesahat ve
belagatin zirvesine yerleşmiş bir şair ve yazar olan Sa’dî-yi Şîrâzî’nin
Külliyat’ında Arapça Şiirler başlığı altında kaside, gazel, kıta ve tek
beyitler şeklinde Arapça şiirler de bulun-maktadır.
Hem Arap hem de Fars edebiyatlarında aşkı tasavvuf ve
hikmetle birleştirmede Sa’dî kadar başarılı olan çok az şaire rastlanır.
Sa’dî, bilgeliğin eşlik ettiği bir aşk sergiler; muhatabına her zaman
değer verir ve bütün dönemlerin insanları için bir eğitici
konumundadır. Bazen bir gazelde bile aşkla bilgeliği iç içe işlediği
görülür.
Bu kitapta, Sa’di’nin hayatı, üslubu ve eserleri hakkında bilgi
verilerek Arapça şiirlerinin değerlendirilmesi yapılmış, ayrıca
Külliyat’ında yer alan Arapça şiirler, özgün metinleri ve Türkçe
çevirileriyle birlikte verilmiştir.
Zulüm var kalbimin üzerinde; onu aşk çıkmazına çağırıp
Yolunu saptıran sevgilinin iki gözünden
Çıkış yolu aramaz, aşk vadisinin yolcusu
Selam olsun memleketimin sakinlerine, dostlarıma, benden
Ne zaman dolunay çıksa, özlemle yanarım ben
Kalbimin içinde perdede oturan ay yüzlülerin aşk ateşinden

64

DOĞU EDEBİYATI DERGİSİ, SAYI: 7, İLKBAHAR-YAZ 2022

Bayram hilâli midir bu, yoksa peçenin altında
Güzellerin alnı mıdır ay gibi görünen?
Yolculuğa hazırlanıp binitlerine bindikleri sabah
Kervanlarının sesi bastırıldı, iniltimin sesinden
Onların ayrılığından sonra göz kapaklarım
Sürekli ağlamaya söz verdi sanki üzüntüden
(Arka kapak yazısı)

