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BİZDE EKSİK OLAN AŞK 
 Ne sihirli, ne ahenkli, muhteviyatı ne zengin, sazın ve sözün biraz 
duraladığı, biraz sendelediği cezbeli bir zaman parçasını hangi kelime ile ifade 
edebilirsiniz?
 Büyülüdür, her muhayyile ona elbise biçmekte, giydirmekte bütün 
mahareti ile süsleyip anlatmakta ne kadar da heveskâr…
 İstediğiniz kadar tekrarlayınız o her kafilenin başında bir bayraktar, her 
yüksek tepede bir alem, her duygulu yürekte bir sembol, bir tek taş pırlanta. 
 Söylerken nefes alışınız, gözlerinizdeki pırıltı, yüzünüzde ömürlük 
tecrübelerin tebessümü, tekrar tekrar söylemek veya ağzına yakışan 
birilerinden duymak bile bir tatmin olan kelime. İçinde nice manaların, nice 
manzaraların, tahayyüllerin şekillendiği, ilhama benzer semavi bir ses, bir 
çağrı, hangi mevkide ve hangi birikimde olursanız olun, dağarınızı 
zenginleştiren muhteva.
 Uzun çöl yolculuğunda karşınıza çıkan vaha, kurak mevsimleri sona 
erdiren, bulutları ümit dolu, bereket dolu yağmur. Çocukların sebebi 
hayatları olan aile efradı, insanlığın ayıracı, yüksek frekansların boşluğa 
çizdiği manzara, ümitsizlerin ümidi, durağan zamanların şaha kalktığı iklim, 
gönülleri hoplatan fırtına, gönüllerin tatmin olup sükûnet bulduğu liman, her 
güzel şeyin adı. 
 Kimi çalışırken, kimi asası elinde yollara düşmüş derviş, kimi deney 
laboratuarının, kimi kitapların, kimi musiki dünyasının lezzet dağıtan 
gönüllüsü, yöneticisi, taciri, fakiri, zengini velhasıl insan ve insan eliyle 
yapılmış her mükemmeliyetin tabelasına ad olmuş, lezzetinden haberdar olanı 
başarılı kılmış bir sinerji, bir ateşleyici, bir şerare, zihinlerin ve gönüllerin.
 Neye değse eli cevher oluyor, sanat oluyor, başarı oluyor, külleri 
savruluyor gönüllerin. Sen başarıya susuz kalmışların ekmeği, sen solgun 
yüzlerin sebebi, sen gülen yüzlerin iksiri, sihir dolu, anlam yüklü kelime, sen 
hangi renge, hangi şekle, hangi kıyafete bürünürsen bürün şu cümlede karar 
kıldım ve diyorum ki aşk bir zoru başarmaktır. Her başarının, her zaferin 
temelinde aşk vardır, işte bizde eksik olan bu…
 Sevgili Akpınar okuyucuları,
 Bu sayıda ne yapmak mı istedik, aşkın en parlak terennümcüsü ve aşkı 
Yaratan’a kadar götüren ve bunu elhak çok da güzel yapan, Türkçenin ve Türk 
şiirinin  şaheserlerine imza atmış, birlik ve beraberliğin faziletini ifade etmiş, 
gönüller sefası Yunus Emre’yi bir hatırlatmak, kendi kendimize eli kalem tutan 
tutmayan şu Yunus 700 yıldır neden dillerden ve gönüllerden hiç düşmemiş, ne 
yapmış, nasıl yapmış bu aşkın kaynağı nedir, o mısralar nasıl bir ilhamın, nasıl bir 
gücün, nasıl bir malzemenin eseri? Bütün bunlar üzerine düşünelim ve gönlümüzü 
yoklayalım istedim. 
 Bir daha anladım ki Yunus Emre mevsimler üstü bir mevsim, duygular üstü bir 
duygu, söylemler üstü bir şiir, bir büyü, bir şaheser. Onun pınarından nasiplenmek, 
beslenmek, birlik ve beraberlik ruhu ile Türkçenin sırlarına ulaşmak gayreti içinde 
olalım istedim.
 Daha güzel sayılarda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşçakalın.

             İSMAİL ÖZMEL

Sevgili Akpınar Okuyucuları,
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Topraktan bir çığlık sanki sedirler,
Göz yaşı selidir akan nehirler.

“Ne söylerler ne bir haber verirler.”

Soğumaz tastadır pişmiş aşları
“Başları üstünde hece taşları.”

Bilinmez ne zaman, nasıl gelirler
Ruhlar birbiriyle sohbet ederler,

“Ne söylerler ne bir haber verirler.”

Aynı desendendir soy kumaşları,
“Başları üstünde hece taşları.”

Dışardan bir toprak bir taş yığını,
Zannedersin kader kurmuş ağını. 
Özleyen olur mu son durağını?

Allah diye başlar satır başları,
“Başları üstünde hece taşları.”

Düz yolu bırakıp tepe aşırma,
Korkuyla ağıtla hece şaşırma,

İlim yap, ağaç dik, boşa geçirme.

O gözle seyreyle sen ağaçları
“Başları üstünde hece taşları.”

Onlardır işaret geleceklere,
Mendildir gözyaşı sileceklere.
Alkış tutan eldir güleceklere.

Ey rüzgâr dallarla tara saçları,
“Başları üstünde hece taşları.”

İsmail ÖZMEL 

HECE  TAŞLARI

Yunus Emre

“Başları üstünde hece taşları
Ne söylerler ne bir haber verirler.”



AKPINAR4 Sayı: 35   Eylül - Ekim 2011

Pîrimiz Yesevî’den mübârek el almışız
Bilge Dedem Korkut’tan alkışlı dil almışız
Karac’oğlan sazıyla diyâr diyâr dolaşmış

Yûnus adlı bülbülden solmayan gül almışız…

ârif ancak aşka eyler i’tibâr
çünki aşkdır âlemi ta’rif eden

gönlüm ancağ aşka eyler iktidâ
aşkıdır bu câhili ârif eden

Adım belli, gönlüm deli
Gezer gezer Yunus gibi
Ne dervişim, ne de veli
Sezer sezer Yunus gibi

 
Yeri, yurdu ve mekânı

Allah evi öz vatanı
Bir tutarsam kör şeytanı

Ezer ezer Yunus gibi
 

Ceviz değil, bu kestane
Fâni dünya bir hastane
Damla damla, tane tane
Süzer süzer Yunus gibi

 
Çoluk çocuk tasası yok
Malı, mülkü kasası yok

Musa gibi asası yok
Yüzer yüzer Yunus gibi

 
GÜLER söyler ağlayarak

Yüreğini dağlayarak
Kara yası bağlayarak

Çözer çözer Yunus gibi.

Yaz Güneşi Bengisu (  şiirler ) -2004. Söke

ŞÂİRLER

AŞKTIR BU CAHİLİ ÂRİF EDEN

YUNUS GİBİ

Bekir OĞUZBAŞARAN

Şahin UÇAR

Abdülkadir GÜLER
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söz kanatlanır
aşk ile güle
nedir gerçek
bilinsin diye

 
bir devir ki

almış kargaşa
acıya tanık

evde sorular
 

ya nasip der
dağları aşar

dost kapısında
nefeslenir

 
bizim yunus
birlik çağrısı
umut ırmağı

gönülde bahar

İsterim ki sinemde kor yanınca,
Yüreğime sevda dolsun Yunusça,
Çiçeklerden bir tek gülü anınca,

Seherlerde bülbül gülsün Yunusça.
 

Ömrüm boyu esen tufan az gibi,
Gönlüm küskün teli kırık saz gibi,
Çiçek açsın meyve versin yaz gibi,
Zemheride bahar gelsin Yunusça.

 
Gözlerimde yaş misali ağlayan,
Sözlerimi kor misali dağlayan,

Şu gönlümde su misali çağlayan,
İsterim ki sevdam olsun Yunusça.

 
Bitmez oldu şu gönlümün sancısı,
Kadir kıymet bilmedi hiç yolcusu,

Kim olmuş ki bu dünyanın hancısı?
Ben giderken gönlüm solsun Yunusça.

YUNUS EMRE

YUNUSÇA
                    

Murat Soyak

Sergül VURAL
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Her güzel duyguyu  Yunus’ca yazdın         
Aklıma gerçeğin hattını çizdin                     

Ben boynu bükük kul, sen bilge sazdın      
Sevginden çiçekler dermeye geldim                    

 
Bu davet Yunus’dan gelir dediler

Hak yürektekini görür dediler
Doğrusunu Yunus bilir dediler

Cennetin yolunu sormaya geldim           
 

Gördüm güzelliğin aydın gözünü                 
Her yerde aradım işin özünü

Karaman ilinin şu gündüzünü         
Yunus gözü ile görmeye geldim

 
Bu gün, buradaki arkadaşların

Gözlerden hak için akan yaşların
Sevdiğim, saydığım can yoldaşların
Hepsine gönlümü vermeye geldim

 
Âşık acı söyler, saz dertli çalar

Zamanın halleri yürek parçalar
Dost yarenler, öğrenciler, hocalar

Hali önünüze sermeye geldim
 

Tek yürek olalım, dürüst ve doğru
Naçiz yüreğimden gelir bu çağrı
Dostluğa açılmış olan her bağrı
Sevgi hırkasıyla sarmaya geldim

 
Karaman ilinde buldum Yunus’u

Kendime hep örnek aldım Yunus’u
Gönül gözü ile gördüm Yunus’u
Aşkının sırrına ermeye geldim

KARAMAN’ da  YUNUS’ ca

Nevin KONUK
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GENÇ ŞAİRLER, 

İKİ ŞİİR MÜRŞİDİNİ UNUTMAYIN

YUNUS EMRE VE YAHYA KEMAL

İsmail ÖZMEL

 Yunus Emre’yi yüzlerce yıl gönüllerden ve dillerden düşürmeyen iksir nedir? 

Zaman zaman bu soruyu kendi kendime sorar, dilimin ucuna gelen birkaç beytini de 

tekrarlarım, sonra devamı nasıldı der, divanını açar, şiiri bulur baştan sona bir daha 

okurum. Her okuyuşta yeni manalar, yeni ahenkler ve derinlikler bulurum. Türkçenin 

bu ölümsüz şairi dünya şiir arenasında adını en üstlere yazdırırken, dilimiz Türkçeye 

hakimiyeti ve şiir dilini en üst seviyede gerçekleştirmiş olması ve duygu olarak insan 

sevgisini ve imanı 700 yıldır terennüme devam etmesinin, bu takdir ve hayranlıkta 

önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. 

 Sevelim sevilelim, 

 Bu dünya kimseye kalmaz.

 Basit gibi görünen bu anlam zirvesi, herkesin anlayacağı sade bir dille kaleme 

alınmış. Türkçenin tarihten gelen zenginliği ve ahengi bu güzel mananın hafızalara 

işlenmesine imkân vermiş ve Yunus Emre denilince bu iki mısraı tekrarlamayan 

hemen hemen hiç kimseye rastlamadım desem yeridir.

 Ben gelmedim davi için, 

 Benim işim sevi işi.

 Ben bu dünyaya kavga, döğüş için gelmedim, gönül kazanmaya, sevmeye 

geldim.

 Gelin tanış olalım

 İşi kolay tutalım

 Sevelim sevilelim 

 Dünya kimseye kalmaz.

 Gelin tanışalım, işi zora sürmeyelim, sevelim sevilelim çünkü bu dünya 

kimseye baki değildir.

 Biz kimseye kin tutmazız

 Ağyâr dahi dosttur bize

 Adımız miskindir bizim
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 Düşmanımız kindir bizim

 Biz kimseye kin tutmazız

 Kâmu âlem birdür bize

 Yunus diyarını gezmeye çıkıp da kucak dolusu çiçekle, erdemle, insanlıkla, 

iman ve aşkla dönmeyen bahçıvan mı var? 

 İrem bağının bülbülleri kâh Yaradan diyerek kâh vatan diyerek bize büyük 

sevgilerin besleyici ve büyüleyici pınarını gösteriyorlar. 

 Belki ilk defa Yunus Emre ile Yahya Kemal’i bir arada biz anıyoruz. Buradaki 

birliktelik ve paralellik nedir diye düşünmektesiniz. Zaten ben de bu yazıyla bu iki 

büyük gönlün teleskopu ile yurdumuza, tarihimize ve dünyamıza bir bakalım 

istiyorum.

 Yunus Emre (1240-1320) döneminde; Anadolu’da Selçukluların hakimiyeti 

vardı. Bizim diyarlarımızı önce Haçlı seferleri tahrip etmiş o  yaralar daha taze iken, 

iki afetten biri devletimizi, biri de maneviyatımızı yok etme gayretine düşmüşlerdir. 

Birisi Mogol istilası, diğeri de İslama karşı gelen bir cereyanın tahripleri. İşte Yunus 

Emre böyle bir zamanda birlik ve beraberliğin sağlanması, İslamın yayılması ve 

Devlet hayatımızın yeniden kurulması için gece gündüz demeden, dağ, taş, dere, 

tepe demeden; bir büyük şairin görevinin ötesinde, Anadolu’da birliğin 

sağlanmasında büyük emekleri olan bir şair velidir. Onun için Ahmet Hamdi Tanpınar 

“Ben Orhan Gazi’yi ve onunla beraber ikinci imparatorluğu kurmaya çalışanların 

hiçbirini Yunus’tan ayıramadım. Ne zaman Orhan Gazi’nin çehresine biraz eğilsem, 

orada Yunus Divanı’ndan aksetmiş çizgiler görürüm ve bütün o fütuhatların 

arkasında bu ruh kasırgası ile Türkçede doğan yapıcı değerler dünyasını 

selamlarım,” diyerek bu gerçeğe ilginç bir açıdan bakıyor. 

 Yahya Kemal,  vatan gerçeğini, her güzel şeyin zeminini, dayanağını teşkil 

eden vatan kavramını şiirleriyle tekrar gönüllere ve hayallere nakşeden bir şairdir. 

Gerçi ondan önce Namık Kemal ve onu takip edenler (muakipleri) vatan kavramını  

etkileyici bir şiir diliyle söylemişler aradan geçen zaman içinde, milli mücadele 

yıllarında ve ondan sonra da vatan konusunda çok yazılıp çizilmiştir. Ama Yahya 

Kemal vatanın büyüsünü ve cihanın vatandan ibaret olduğunu, zamana ve 

ihtiyaçlara uygun bir vatan anlayışını; her yönü ile süzülmüş ve  kamil manada bir 

anlatım gücüne ulaşmış Türkçenin imkanlarını da kullanarak; vatan kavramı üzerine 
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dikkatleri çekmeyi ve vatan sevgisinin temel sevgilerden, temel hüccetlerden birisi 

olduğunu en çarpıcı ifadelerle şiirin büyülü ikliminde dile getirmeyi başarmıştır. 

 “Yol Düşüncesi” adlı şiirinde:

 Eğer mezarda. Şafak sökmeyen o zindanda,

 Ceset çürür ve tahayyül kalırsa insanda,

 — Cihan vatandan ibarettir, itikadımca-

 Budur ölümde benim çerçevem, murâdımca.

 Bu şiirin son beytinde Yahya  Kemal, şimdiye kadar söylenmemiş bir tarzda ve 

ahenkte vatan üzerine bir dileğini, bir dua ruhaniyeti içinde tekrarlıyor:

 Ölüm yabancı bir âlemde bir geceyse bile,

 Tahayyülümde vatan kalsın eski hâliyle.

 Ölüm, yabancı bir âlemde, gece gibi karanlık ve ümitlerin bittiği bir yer olsa bile, 

hayalimde vatanın eski haliyle kalması kendimi teselli etmeme yetecek, ölümün 

acılarına ancak, vatanın tahayyülümde kalması ile dayanabilirim. Bu benim için bir 

tesellidir, bir avunmadır. 

 Ölüm acısına dayanabilirim ama vatan tahayyülümün sona ermesine 

dayanamam, ne olur beni vatan tahayyülümden uzak tutmayınız,  hayatı terk edip 

kucağına uzandığımda, hayalimde vatan yaşasın ki onun tahayyülü ile, yaşamaya 

devam edeyim, acılarımı unutayım.

 “Moda’da Mayıs” adlı şiirinde:

 Sürekli sevgiyi duydukça anne toprak’tan,

 İçimde korku nedir kalmıyor yok olmaktan.

 Anne toprak’tan, sürekli sevgiyi duydukça, ölmekten ve yok olmaktan 

korkmuyorum. Çünkü onun sevgisi beni her yönü ile doyuruyor, tatmin ediyor, artık 

yok olmaktan korkmamın bir manası kalmıyor.

 “1918”  adlı şiirinde, mütarekenin ıstırabı ile söylediği şu mısralar, ölenlerin göz 

kapakları arkasında kalan vatanı, çok çarpıcı bir şekilde anlatmıyor mu?
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 Ve göz kapaklarının arkasında eski Vatan

 Bizim diyâr olarak kaldı tâ kıyâmete dek.

“Eylül Sonu” şiirinde yine vatan:

 Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor;

 Lâkin vatandan ayrılışın ıstırâbı zor.

“Koca Mustâpaşa” şiirinde:

 Ne saâdet ! Bu taraflarda, her ülfetten uzak,

 Vatanın fâtihi cedlerle berâber yaşamak!...

“Eski Mûsikî” ile artık vatanı bezeyen musikiye yönelir:

 O mutlu devrede Itrî’ye en yakın bir dost

 Işıklı danteleler bestekârı Hâfız Post…

 Bu neslin ortada dâhicedir başardığı iş,

 Vatan nasıl karışır mûsıkıyle göstermiş.

 …….

 Bu sazların duyulur her telinde sâde vatan,

 Sihirli rüzgâr eser dâimâ bu topraktan.

“Itrî”  şiirinden bir rüzgâr:

 Vatan üstünde hürr esen rüzgâr,

 Ses götürmüş bütün baharlardan.

 O dehâ öyle toplamış ki bizi,

 Yedi yüz yıl süren hikâyemizi

 Dinlemiş ihtiyar çınarlardan.

 Bu yedi yüz yılın başlangıcında Yunus Emre var, son merhalede Yahya Kemal. 

Bu öyle bir zincir ki bin bir koluyla birbirine sarılmış ve asırların yükünü böyle bir 

kudretle hafifletmiş, bir ruh orduları zinciri; hem koruyan, hem yaşatan, hem 

maneviyat, hem ümit veren; bunun başka bir ifadesi yoktur.

 Genç Şairler, elbette her dönemimizi mısraları ile süslemiş çeşitli renkte ve 

çeşitli boyutta şairlerimizle ve onların kıymetli mısraları ile tanışacaklar, 

duygularından ve fikirlerinden haberdar olacaklardır. Hepsini okuyup 

ilhamlanacaklardır ama zirveler diyarını merak ediyorlar, tanımak istiyorlarsa işte iki 

zirve ve onların muakipleri. Pınarın göceğinden suyu içmek ve beslenmek, bu 
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pınarlar ancak rüya gibi bir gerçeklikte, ancak tahayyüle sığacak zenginliktedir. Her 

şiirin temelinde böyle zirveleri, hayat pınarlarını bulmak kolay değil.

  Milli Mücadelenin sembolü Gazi Mustafa Kemal’in alnındaki parlak ışıltı beni 

Yahya Kemal şiirinin rüzgârına götürüyor. Yahya Kemal mısralarını okuduğum çok 

zaman gözlerimin önünde vatan için her türlü fedakârlığı göze alan kahramanların 

hayallerini görür gibi oluyorum.

 Selçuklu döneminin ve ondan sonraki dönemlerin devlet kurucularının yüz 

hatlarında,  gözlerinin ışıltılarında Yunus Emre’nin ve Yahya Kemal’ın mısralarında; 

Türkçenin himmetiyle; vücut bulan imanı ve vatan sevgisini, devlet kuruculuğu 

iradesini görmemek mümkün müdür?... Ne dersiniz?

 Yazıyı bir şiirimle noktalamak istiyorum:

YUNUS EMRE’Yİ ARARKEN

“Arıyorken Yunus’u attım ruhtan kabusu”(1)

Pazarlarda satılmaz, can kadar tatlı bu su.

Hoyrat eller bozmasın kaynağını yolunu

Pınar Türkmen pınarı, bak uzatmış kolunu.

Ötelerden öteye saldım gönül bakracı

Çalıştım sabır ile su çıkmazsa ne acı?

Uykudaydım uyandım, konuştum toprak ile

Ayakla sen uyandın, uyandım yaprak ile.

Dost ile dost et bizi, huzurun yolu sende

Umut doldu gönlüme, seni bulduğum yerde.

     İsmail Özmel 

(Bütün Şiirler.Salkımsöğüt Yayınları, Ankara-2006, s:130)

(1) H. Hüseyin Özmel’in mısrası
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YUNUS EMRE’DE BİRLİK FİKRİ

Mustafa ÖZÇELİK

 Tasavvuf şiirimizin müstesna şairi Yunus Emre’nin şiiri öncelikle ferdi bir şiirdir. 

Bu şiir, adına insan dediğimiz fani varlığın bu dünya gurbetinde yaşadığı bütün 

serencamı ifade eder. İnsanoğlu, yalnızlığı, acıları, sevinçleri, korkuları, ümitleri ile 

insan Yunus Emre şiirinin en temel unsurudur. Aslında Yunus’u, kendimize bu kadar 

yakın bulmamızın, sevmemizin sebebi de budur, yani bizi anlatıyor olmasıdır. Onun 

anlattığı serencam bizim hikayemizdir.

 

 Biz, Yunus Emre’nin şiirinde bu serencamı okurken, aslında onu sadece kalbi 

yolculuğuyla değil, devrinin şartları içinde de düşünmek durumundayız. Yani o birey 

olarak olgunlaşma, kendiyle, Yaratıcısıyla barış içinde yaşama mücadelesi verirken 

aynı mücadele toplumsal bir boyut da taşır. Dolayısıyla bu olgunlaşma, boyutunu 

genişleterek toplumun bütün fertlerinin olgunlaşması, onların da yine hem 

kendileriyle hem birbirleriyle hem de yaratıcı ile barış içinde yaşamalarının 

mücadelesine dönüşür. Hatta giderek bu boyut daha da genişler ve içine bütün bir 

insanlığı alır.

 

Dahası, Yunus Emre bu çok boyutlu mücadelesi sadece çağının şartları içinde de 

ele alınabilecek, onunla sınırlandırılabilecek bir mücadele değildir. Evrensel tavır ve 

duyuşuyla onu yaşadığı çağın sınırları içinde hapsedemeyiz. O, bu sınırlamayı 

şiiriyle aşar, etkinliğini, canlılığını, içtenliğini, sıcaklığını bütün çağlara ulaştırır. 

Dolayısıyla Yunus, bu manada bizim çağdaşımız bir şair hüviyeti kazanır.

 

 Yunus’un bu tavrını anlamak için önce yaşadığı çağın şartlarına bakmak 

gerekir. Yunus Emre, göçebelikten yerleşik hayata geçmekte olan bir toplumun 

insanıdır. İstikrarını yeni yeni bulmaya çalışan Türk topluluklarının haçlı seferleri, 
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göçler, yenilgiler, Moğol istilaları gibi olaylarla hem maddi hem de manevi çok büyük 

sıkıntıları yaşamak zorunda kalmış, birlik ve dirliği bozulmuş, değer hükümleri alt üst 

olmuş bir toplumun insanıdır.

 

 Selçuklu sonu Osmanlı kuruluşu arası bir döneme tekabül eden bu yıllarda 

tablo böylesine olumsuzdur; ama öte taraftan da başka bir gelişme yaşanır bu 

coğrafyada. Bütün bu sıkıntılara karşı Anadolu’da bir tasavvuf çığırı başlar. Moğol 

istilasından kaçmak zorunda kalarak Anadolu’ya akan horasan dervişlerinin 

faaliyetleriyle had safhaya ulaşan bu canlılıkla Anadolu yaralarını tamir etme 

sürecine girer. Dahası, bu tasavvufi anlayış İran sahasında “bir lokma bir hırka” 

anlayışı şeklinde ifadesini bulurken Anadolu’da tam aksine savaşçı, mücadeleci bir 

ruhla kendini ifade eder. Bu savaş, insanın hem kendi nefsiyle olan mücadelesini 

hem de devrin olumsuzluklarıyla olan mücadelesinin adıdır. Hatta gazi derviş tipiyle 

bu savaş, sınır boylarında Bizanslılarla sıcak çatışmayı de ifade etmektedir.

 

 Yunus Emre, işte böylesi bir ortamın, böylesi bir tasavvuf anlayışının egemen 

olduğu bir çağın insanıdır. O da her mutasavvıf gibi vahdet-i vücut olarak 

isimlendirilen bir anlayışa mensuptur. Dervişlik yoluna girdiğinde bu anlayış 

doğrultusunda eğitim görür. Bu anlayışın ilkeleri doğrultusunda nefsini eğitir. İşte bu 

süreçte hepimiz gibi bir insandır. Sonsuz bir yola girmiştir ama, henüz hamlığı 

üzerinden atamamış biri olarak ölümden korkar, yalnızlık duyusu çeker. Kötülüklere 

isyan eder. Olup bitenleri anlamlandırmakta zorlanır. Bütün bunlar, Yunus 

Peygamberin balığın karnında geçirdiği ya da ipekböceğinin tırtıl, koza ve kelebek 

safhalarını yaşamasına benzer imtihan zamanlarıdır. Taptuk Emre’nin ocağında 

aldığı eğitimle, dört kapı ve kırk makamdan geçerek olgunlaşır.

 

 Onun, günü gelip “Yunus miskin çiğ idik, piştik elhamdülillah” dediği süreç, bu 

olgunlaşmanın başarıyla tamamlandığının ifadesidir. İşte bu noktadan sonra 

Yunus’u irşad gezilerinde görürüz. İşte bu andan itibaren Yunus Emre, hayatın ve 

insanların içinde bir sufidir. Kendi, kişisel olgunlaşma sürecinin diğer insanlarda da 

gerçekleşmeyi arzusuyla hareket eder ve sonuçta bu arzusu gerçekleştirir. Yunus, 

bu mücadelesinde elbette yalnız değildir. Kendinden önce aynı anlayışı Anadolu’da 

seslendiren Mevlana vardır. Sonra diğerleri..Şeyh Edebali, Nasreddin 

Hoca,……….Böylece hepsi birden Anadolu’nun yıkıntılarından önce insanı 

dirilterek yeni bir toplumsal yapının kurulmasının ortamını hazırlarlar. Osmanlı, 
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böyle bir ortamda kurulur. Beylerin ayrılıkları biter. Birlik çağı başlar.

 

 İşte Yunus Emre, Anadolu’daki bu manevi mimarlardan biridir. Halk planındaki 

tesir sahası itibariyle de en başta gelenidir. Onu böylesi başarılı kılan sebep ise; 

tasavvuf anlayışına getirdiği yorumdur. Yunus Emre’de tasavvuf, nazari ve kitabi bir 

anlayış değildir. Bu felsefeyi bir iman ve aksiyon haline getirerek pratik hayata mal 

eder. Tesirli olmasının bir başka önemli sebebi de bunu şiirle, üstelik Türkçe’yle 

yapmış olması keyfiyetidir. Bu yüzden Vahdet-i vücut anlayışına bağlı pek çok sufi 

unutulup giderken, bu anlayışı sanat imkanlarıyla anlattığı için Yunus, unutulmamış, 

Peyami Safa’nın ifadesiyle üç zamanın hem geçmişin, hem bugünün hem de 

geleceğin şairi olmuştur.

 

 Yunus, tebliğinde, uyarıcılık görevini yaparken şiirinde aşk, birlik ve barış 

kavramlarını öne çıkarır. Bu tavır, vahdet-i vücut anlayışının bir gereğidir. Yaratıcı ile 

bir olma ancak aşkla, sevgiyle mümkün olabilecek bir hadisedir. Birlik ise barış 

demektir. Allah’ı seven, O’nunla birlik olan nefsiyle savaşı kazanıp barışa ulaşmış 

insandır. Bu noktaya gelen kişi artık ölümden korkmaz. Var olan her şeyi Allah’ın bir 

tecellisi olarak görür. Dünyada görülen iyilik-kötülük, hayat-ölüm-zalim-mazlum gibi 

zıtlıkların sırrına erer. Bunların mahiyetini kavrar. Her şey O’ndandır. Öyleyse her 

varlığa saygı duymak, sevmek, barışı yaşanabilir bir anlayışa çevirmek gerekir. İşte 

bu noktada Yunus’un Allah sevgisini mücerret ve mistik bir inanış olmaktan 

çıkararak hayatı ve insanları kuşatıcı müşahhas bir anlayışa çevirdiği görülür.

 

 Yunus Emre, güçlü bir şairdir ama derdi şiir söylemek değildir. O, bir şairden 

çok bir ahlakçı tavrıyla hareket eder. Çağının problemlerinin farkındadır. Dert belli 

olduğu gibi derman da bellidir. Savaş varsa bunun panzehiri barış, kin varsa yerine 

sevgi, düşmanlık varsa yerine kardeşlik ikame edilmelidir. Bu da ne inzibati 

tedbirlerle, ne ekonomik politikalarla sağlanamaz. Çünkü sorun, insanın içinde, 

kalbindedir. İnsan, bunu anladığı anda önce içini kulluk terbiyesiyle tamir edecek, 

sonra bu aydınlanmış gönülle hayata çıktığında aynı aydınlığı hayata da 

yansıtacaktır. Böylece sevgi, barış, birlik, dirlik çağları yeniden gelecektir. Nitekim 

de öyle olmuştur.

 

 Burada bir sufiye böylesi bir toplumsal misyon yüklememiz zorlama bir yorum 

olarak görülmemelidir. Zira, Yunus’un bu bireysellikten toplumsallığa uzanan 
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anlayışı onun tasavvuf anlayışının ilkelerine son derece uygun bir duruma tekabül 

eder. Çünkü, o önce hak ve halk kavramlarını birleştirerek nasıl cem idrakini 

yaşamışsa, çağının insanlarının cüz’i iradeleriyle yaptıkları kötülükleri görüp 

bunlardan onların kendilerini sorumlu tutarak fark idrakini de yaşamıştır. Tasavvufta 

da zaten bu iki idrakin ayrılması söz konusu olamaz. Zira bu durum Tevhid 

anlayışına aykırı olur. Tevhit birlik demek olduğuna göre bu anlayış hem kişinin 

yaratıcı ile, hem de diğer varlıklarla olması gereken münasebetini ifade eder. Bu 

yüzden Yunus’taki vahdet-i vücut anlayışını aynı zamanda sosyal birlik fikri olarak 

da görmek ve böyle anlamak gerekir.

 

 Yunus’un nefsiyle ve toplumsal bozukluklarla verdiği mücadelede şu tavrı da 

son derece dikkat çekicidir. O, Tabduk Emre dergahında da sade, gösterişsiz, iç 

yangınlarını dışarı vurmayan, kendisine imtihan olarak dağdan odun getirme görevi 

verildiği için, böylesi bir inziva ve murakabe yerinde hep kendi nefsiyle meşgul olan, 

onun eğirliklerini düzetmeye çalışan bir derviştir. Bu samimiyet, bu kendi kozasında 

oluş sürecinde olduğunun, manevi kemal noktasında nerelere geldiğinin bile farkına 

varmayan bir saflık ve sadelik içinde olmuştur.  Oluş sürecini yine bir dağda 

karşılaştığı dervişlerden öğrenmiş, şeyhinin de bu durumu belirtmesi üzerine 

topluma açıldığında da aynı sadeliği, içtenliği sürdürmüştür. Onun bütün sözleri 

kendi nefsine söylenmiş sözler olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden “Dün ü gün bütün 

endişem” dediği Allah fikriyle varlığı dopdolu konuşmuş ve yaşamıştır. Tarikatım 

olsun, müritlerim olsun diye bir tavrın içinde olmamıştır ki bu özelliği de onun o çağın 

şartları içindeki tarihi misyonuna son derece uygun bir tavırdır. Böyle yaptığı için şu 

veya bu topluluğa, şu veya bu tarikate değil yetmiş iki millete seslenmiş, onları aynı 

gözle görmüştür.

 

 Yunus, bütün bunları yaparken bir kez daha söyleyelim ki, İslâm ve tasavvuf 

gerçekleri çerçevesinde hareket etmiştir. Savunduğu ahlak, islamiyetin sevgi, barış 

ve müsamaha ahlakıdır. Aşk, ahlakıdır. Bu ahlak çerçevesinde insanın önce kendi 

benliğinin kabuklarını kırması, kendini gelişip olgunlaştırması ardından da bütün 

insanlığı ve kainatı aynı anlayışla kucaklamasıdır. Verdiği savaş, islamda  cihad-ı 

ekber olarak nitelendirilen nefs mücadelesidir. Çünkü dünyada yalan, gıybet, 

dedikodu, kin, düşmanlık, kıskançlık şeklinde kendini gösteren eylemlerin kaynağı 

nefstir. İnsanın nefsinin kölesi olmaktan kurtulur, özgürlüğüne kavuşursa, işte bu 

özgür gönülle yaratıcıyla ve onun yarattıklarıyla bir huzur, sükun ve barış iklimini 
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kurabilir.

 

 Bütün bunlardan sonra şunu söylemek istiyorum. Yunus’u hâlâ anıyoruz. Zira, 

ona bu çağda da ihtiyacımız var. Dünya, 13. asırda olduğu gibi yine kan ve ateş 

denizi..Bu denizden insanları kurtarmak adına bir yığın bunalım felsefeleri icat 

ediliyor. Sosyal, ekonomik tedbirler uygulama safhasına sokulmak isteniyor. Ama 

hiç biri çare olamıyor dertlerimize..Çünkü sorunun kaynağına inmiyoruz. Sorunun 

kaynağı insanın bencilliği, ihtirasları, maddeye düşkünlüğü, dünyaperestliğidir. Bu 

sorunlar, nefsin hastalıkları olduğuna göre, şifa sebepleri de bellidir. Önce birey, 

sonra toplum olarak hepimiz Yunus’un olgunlaşma serüvenini kendi hususi 

gerçeğimiz haline getirerek, birer Yunus olup “Yunus, miskin çiğ idik, piştik 

elhamdülllilah” diyebilecek noktaya gelmemizdir. Barışı önce içimizde kurmamızdır. 

Sevgiyi yüreklerimizde yeniden egemen kılmamızdır. Hayata ve insanlara 

Yaratıcı’nın nazarıyla bakabilmemizdir.

 

 Yunus, bu anlamda bize de hocalık, önderlik yapacak bir isimdir. Ama onu iyi 

anlarsak, onun çilesine talip olursak gerçekleşebilir bunlar. Nitekim, bunalımı daha 

da artırmak isteyenler Yunus’un bu manada anlaşılmaması için ona değişik 

gömlekler giydiriyorlar. Ona sadece bir ozan yahut şair gözüyle bakmak tek başına 

bir mistik olarak değerlendirmek, sadece dili ile önemli görmek, kendine mahsus bir 

felsefenin kurucu olarak değerlendirmek, hümanizmle özdeşleştirmek, onda Batıni 

eğilimler bulmak, hayatını zahitlik-dervişlik gibi dönemlere ayırmak, sınıfsal 

mücadele veren bir devrimci gibi takdim etmek yahut da en azından nerede doğdu, 

nerede öldü, nerelidir gibi hiçbir sonuç getirmeyecek tartışmaların öznesi yaparak, 

onun aydınlık dünyasının üzerini örtmek şeklinde özetleyebileceğimiz 

yanlışlıklardan kurtulmamız gerekiyor. Bilelim ki Yunus’u ne çağının şartları içine 

hapsetmek ne de bu tür tartışmalarla etrafında bir kült oluşturmak bize fayda 

sağlamayacaktır. Bu zaten mümkün de değildir. Ne tarih ne biyografi kitapları onun 

büyüklüğünü anlatabilecek imkâna sahip değildir. Eseri ortadadır. Bu esere 

dikkatimizi çevirmek, onun neden hâlâ bütün canlılığıyla yaşayan biri olduğunu 

düşünmek, onu gönlümüzden içeri bir dost gibi davet etmek gerekiyor.
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YÛNUS EMRE’DE BİRLİK VE BERABERLİK 
DÜŞÜNCESİ

Vedat Ali TOK

 Ben gelmedim da’vî için

 Beni işim sevi için

 Dostun evi gönüllerdir

 Gönüller yapmaya geldim

 Bugün dünyanın dört bir yanı kaynayan kazan gibi…Zayıf buldukları ülkelere 

bir taraftan sıcak diğer taraftan gizli ve sinsi emellerle soğuk savaş uygulayan güçlü 

devletlere ve genelde bütün insanlığa Yûnus’un bu dörtlüğü, asırlar öncesinden 

verilmiş ulvî bir insanlık mesajıdır.

 Tarihçiler Anadolu’nun fethi için 1071’i gösterirler. Anadolu 1071’de coğrafî 

olarak fethedilmiştir, fakat Anadolu’daki her kale ayrı ayrı destanları yazılarak 

fethedilir. Anadolu, Türk akıncılarının silah zoruyla alınmadı. Türklük ve İslâm 

imanından yoksun gönüller Yûnusların, Mevlânâların, Hacı Bektaşların fikir ve 

felsefe zenginlikleriyle doldurula doldurula alındı. Onların çağrıları, paslı gönüller 

için birer billur kaynak oldu. Anadolu onların sayesinde yavaş yavaş fakat kuvvetle 

Türkleşti, kuvvetle İslâmlaştı. Bundan sonra da ulaşabildiği her yere aldığı bu 

kimliğin mührünü vurdu.

 Yûnus’un yaşadığı 13. asır Anadolu tarihi için hiç de iç açıcı değildir. Anadolu 

hayli yorgun, çetin bir hareketlilik içindedir. Batıdan gelen ve yıllar süren Haçlı 

seferleri Anadolu’yu perişan etmiş, Doğudan gelen Moğol saldırıları ise ortalığı 

karıştırmış, Selçuklu Devleti beyliklere ayrılmış, merkezî yönetim zayıflamıştır. 

Vergiler artmış, savaşlar, başkaldırmalar, bölünmeler ülkeyi 13. asırda zor durumda 

bırakmıştı.

 Bu kargaşa içinde her şeye rağmen fetih hareketlerinin devam etmesi 

gerekiyordu. Yani Anadolu’nun Türkleşmesi, İslâmlaşması hareketi… Anadolu’da 

bulunan gayrimüslimlerin yansıra Asya’dan göç ederek Anadolu’ya yerleşen 

Türklerin birçoğu Arapça, Farsça bilmiyor, dolayısıyla İslâm’ı iyice öğrenemiyorlardı. 

Hâlbuki ileride İslâm’ın bayraktarlığını yapacak olan Türklerin bu dini iyice tanımaları 
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gerekiyordu. Nitekim öteden bu noktada Türk milleti, çevresinde toplandığı 

tarikatlardan faydalanma yollarını aradı.Ahmed Fakih, Şeyyad Hamza, Sultan 

Veled gibi bir kısım şairler Türkçe yazdıkları şiirlerle, nesirlerle, halkı aydınlatmaya 

çalışıyorlardı. Yûnus Emre, işte böyle bir kültür potasında yetişti.

 Yûnus Emre’nin Kur’an-ı Kerim’i anlayacak kadar Arapça, Mevlânâ’yı 

anlayacak kadar da Farsça bildiği muhakkaktır. Yazdığı şiirlere baktığımız zaman 

onları bir ayet, bir hadis tercümesi şeklinde değerlendirebiliriz. Bir misal olması 

açısından onun şu mısralarına bakalım:

 Ben bir kitap okudum kalem anı yazmadı

 Mürekkep eyler isem yetmeye yedi deniz

 Kehf Suresi, 109. Ayet: De ki: Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir 

o kadar da ilâve getirsek dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir

 Nitekim ben beni bildim

 Yakîn bil kim Hakk’ı buldum

 Korkum onu buluncaydı

 Şimdi korkudan kurtuldum

Hadis-i Şerif: 

 Kendini bilen Rabbini de bilir.

 Dost sureti gözgüdür

 Bakan kendi yüzün görür

Hadis-i Şerif: 

 Mümin, müminin aynasıdır.

 Bu örnekler o kadar çok ki… Bu şiirler bir tesadüf sonucu ayetlere, hadislere 

benzerlik göstermemektedir. Yûnus’un da asıl maksadı şiirde bir üstad olmak 

değildir. Anadolu insanının aydınlatılması ve onları Türkleştirme ve İslâmlaştırma 

idealidir.

 O, insanlığa şiir sanatını araç edinmek suretiyle insanlara rehber olmuş bir 

derviştir.

 Ben gelmedim da’vî için

 Beni işim sevi için
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 Dostun evi gönüllerdir

 Gönüller yapmaya geldim

 Sevginin sıcaklığı ile kendinden geçip, benliğini sevgi denizinde eriterek, alev 

alev yakan Yûnus, Allah’ın evi olan gönülleri yapmak, kırılanları tamir etmek için 

yaratıldığını söyler.Yûnus’un gönlü, bütün insanlığı kucaklayan müthiş bir sevgi 

çağlayanıdır. İster ki bütün insanlar mesut olsun. İnsan sevgisinin kaynağı ise 

sonsuz bir volkan gibi, içinde coşup patlayan Allah aşkıdır. Ne kadar açık söyler 

yaratılmışları Yaratıcısından dolayı sevdiğini, yani sevgisinin asıl kaynağını:

 Yaratılmışı severiz/ Yaratandan ötürü

 Yûnus, yüreğindeki sevgiyi yalnız Allah’a yöneltirken Allah’ın isimlerine mazhar 

olan bütün yaratılmışları da sevmiştir:

 Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan

 Halka müderris olsa hakikatte âsîdir

 Ona göre değil cümle âlemi, kendi öz kardeşini bile kardeş görmeyen insanlar 

Hakk’ı gerçekten sevemez:

 Hakk’ı gerçek sevenlere

 Cümle âlem kardeş gelir

 İnsanlar arasındaki sevgi ölçüsü Peygamberimizin (s.a.v.) dilinde ne güzel 

ifade bulmuştur: “Kendin için istediğini, mümin kardeşin için de istemedikçe hakiki 

mümin olamazsın.” Bunun Yûnus’taki ifadesi şöyledir:

 Sen sana ne sanırsan ayruğa da onu san

 O, gönül almayı, gönle girmeyi, gönül vermeyi, gönül yapmayı düstur edinmiş 

bir âşıktır. Pekiyi nedir bu gönül? Nedir bu Yûnus’un yüceltip durduğu, kırılması 

hâlinde ibadetleri bile değersizleştiren gönül?

 Gönül Çalab’ın tahtı

 Çalab gönüle bahtı

 İki cihan bedbahtı

 Kim gönül yıkar ise

 Gönül yıkan iki cihanda da bedbaht olur, çünkü gönül Allah’ın tecelligâhıdır, 

tahtıdır. Bu yüzden mukaddestir. O halde Yûnus “Bir kez gönül yıktın ise/Bu kıldığın 
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namaz değil” demekte haksız değildir.

 Yûnus Emre, inancının gereği olarak gönlü kabalıktan, hoyratlıktan kurtarmaya 

ve korumaya çalışırken, aynı zamanda millî birliğe de hizmet eder. Zira yaşadığı 

devrin kardeş kavgalarına kadar varan taht mücadelelilerine sahne olduğu 

malumdur. Yûnus’un sesi ise ellerden silahı attıracak ve gönülleri birleştirip 

kaynaştıracak bir feryattı. Anadolu’daki parçalanmışlık Yûnus’un nefesiyle birlik 

neşesine erecekti. Anadolu birliğinin fikir ve his planında kurulması Yûnus ve 

çağdaşı büyüklerin eseridir. Yine o “Gelin tanış olalım/İşi kolay kılalım/ Sevelim 

sevilelim/Dünya kimseye kalmaz” diyerek birliğe, beraberliğe çağırır insanları, 

çünkü birlikten kuvvet doğacaktır.

 Yûnus, paramparça bir yurdun birlik ve beraberliğini fikir ve his sahasında 

sağlamlaştırırken, kendini, nefsini aradan çekmiştir. İlâhî aşkla incelen ve âdeta 

kaybolan fani varlığının hiçbir önemi yoktur. Taş atana, gülle karşılık verir Yûnus. 

Vurmaya kastedenin düşüp ayağını bile öper:

 Kim bize taş atar ise güller nisâr olsun ona

 Vurmaklığa kastedenin düşem öpem ayağına

 Yûnus’un hiç mi düşmanı yoktur? Sevgiyle mi dolu bütün yüreği? Hayır, onun 

da bir düşmanı vardır. Bu, kindir. Düşmanlığa düşmanlık eder ve kine kin bağlar 

Yûnus.

 Adımız miskindir bizim

 Düşmanımız kindir bizim

 Biz kimseye kin tutmayız

 Kamu âlem birdir bize

 Bu, birlikte bir olmaya çağırış, Anadolu semalarında yankılanmış; Haçlı 

seferlerinin, isyanların, Moğol istilasının ve kaybolan devlet otoritesinin yaralarını 

sarmıştır. Böylece Yûnus, bir yandan gönüllere imanlı sesiyle şifa sunarken bir 

yandan da ülkeyi bütünleştiren manevî bir mimar olmuştur.

Kaynaklar:

Resimli Türk Edebiyatı, Nihad Sami Banarlı.

Türk Edebiyatı, Ahmet Kabaklı.

Milli Kültür dergisi, Yûnus Emre Özel Sayısı, s. 80, 1991.
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YUNUS EMRE'YE AİT OLMAYAN ŞİİRLER 
VE BAŞKA YUNUSLAR

Faruk YILMAZ *

 Tarihte ve bugün Yunus Emre’ye ait olmadığı halde Yunus Emre diye bilinen ve 

şiirleri okunan kişiler vardır ki bunlar, Yunus Emre’den sonra yaşamış ve şiirlerini 

O’na nisbet ederek yazmış ya da aynı mahlası kullanmış kişilerdir.

 Bugün dahi Yunus Emre diye bilinen ve şiirleri Yunus Emre şiirleri olarak 
 2okunan bestelenen bu şairleri hakkında kısaca bilgi vermeyi gerekli gördük. 

1. Aşık Yunus

Yunus Emre'den başka Yunus adını kullanan birkaç şair daha görülmektedir. 

Bunlardan ikisinin hüviyeti bellidir. Birincisi daha çok "Âşık Yunus" mahlasını 

kullanan, bazan da kendisine "Yunus", "Derviş Yunus, Yunus Emrem" diyen 

XV.yüzyılda yaşamış bir şairdir. Şiirlerini dörtlüklerle ve çoğunlukla 7-7 ile 6-5 

vezinleriyle yazmış bulunan bu Âşık Yunus, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet ve II. 

Murad devirlerinde yaşamış olan Emir Sultan'ı övmektedir.

Yunus sana candan tutmuşdur özi

Mübarek ravzana hem sürer yüzi

Efendim ceddine ulaşdur bizi

Yeşil donlu Emir Sultan merhaba

Halvetiyle Tarikatı'nın Nur-bahşî koluna mensup olduğu sanılan ve 1440'larda 

öldüğü ileri sürülen bu Âşık Yunus, asıl Yunus Emre'den de saygılı bir dille 

bahsetmektedir.

Kimi Tapduk kimi Yunus her birisi derya deniz

Yunus'a da bu cür'adan zerrece sunuldu yine



AKPINAR22 Sayı: 35   Eylül - Ekim 2011

3
Bursa'daki Yunus mezarının bu zata ait olduğu kabul edilebilir. 

Halk arasında meşhur olan ve ilahî olarak okunan aşağıdaki ilk beyit veya 

dörtlüklerini vereceğimiz manzumelerin hepsi Yunus Emre'ye değil, bu Âşık Yunus'a 

aittir:

Aceb bu benüm cânum âzad ola mı yâ-Rab

Yoksa yidi tamuda yana kala mı yâ-Rab

Canım kurban olsun senün yoluna

Adı güzel kendü güzel Muhammed

Şefaat eylesün kemter kuluna

Adı güzel kendü güzel Muhammed

Sordum sarı çiçeğe benzün neden sarıdur

Çiçek eydür iy derviş ahim dağlar eridür

Yalancı dünyaya konup göçenler

Ne söylerler ne bir haber virürler

Dertlü ne ağlayıp gezersin burda

Ağlatırsa Mevlâm yine güldürür

Nice dertli kondı göçti burada

Ağlatırsa Mevlâm yine güldürür

Dolap niçin inilersin, derdüm vardur inilerem

Ben Mevlâya aşık oldum, anun içün inilerem 

Şol cennetün ırmakları akar Allâh diyü diyü

Çıkmış İslâm bülbülleri öter Allâh diyü diyü

Arayı arayı bulsam izüni

İzinin tozuna sürsem yüzümi
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Hak nasib eylese görsem yüzüni

Ya Muhammed canum arzular seni

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâm seni

Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlâm seni

Gönlüm düşdi bu sevdaya gel gör beni ışk neyledi
4Başumı virdüm kavgaya gel gör beni ışk neyledi  

2.  Derviş Yunus

Yunus adını kullanan bir başka şahıs da 1711'de ölen Derviş Yunus'tur. Bursalı 

İsmail Hakkı (İsmail Hakkı Bursevî)'nin şeyhi ve Atpazarlı Osman Fazlı'nın müride 

olan bu zatın şiirleri, dil itibariyle Yunus Emre'nin şiirlerinden daha kolaylıkla 
5ayrılabilmektedir. 

3.  Said Emre

Yunus tarzında yazanların en eskisi, O'nun çağdaşı olan Said Emre'dir. Elimizde 19 
6  şiiri bulunan bu şairin beş şiiri Yunus'a naziredir. Bu şairin bir şiirindeki:

Et ü deri büründüm geldim size göründüm

Âdem adın urundum uşde zuhurâ geldim

Beytinin ilk mısraı:

Ete deriye büründüm

Yunus diye göründüm

şekline konarak Yunus Emre'ye mâledilmiştir. Güya Yunus, Mevlânâ'ya:

 "-Mesnevi'yi sen mi yazdın?"

 diye sormuş. Mevlânâ:

 "-Evet" 

Deyince;

 "-Uzun yazmışsın, şöyle derdim" demiş ve bu beyti okumuş. 

1819'da vefat eden Köstendilli Şeyh Süleyman'ın "Bahru'l-Vilâyesi"nde de, 

Mevlânâ'nın:

 "-İlâhi mertebelerden hangisine vardımsa bir Türkmen kocasının izini önümde 
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buldum, onu bir türlü geçemedim!"

 dediği anlatılır.

 Oysa ki Yunus, Mevlânâ'nın vefatında otuzdört yaşında bir gençtir. Sonra bu 

sözün, Mevlânâ'dan da önce yaşayan Feridüddin Attar'ın "Tezkiretü'l-Evliyâ"sında 
7Ebû'l-Hayr tarafından, Şeyh Ebu'l-Hasan Harkanî hakkında söylendiği kayıtlıdır. 

 Mevlânâ'dan yaşça çok küçük olan ve büyük veliye hayranlık duyan, O'nun 

nazarına mazhariyetle övünen Yunus Emre'nin Mevlânâ'nın Mesnevisi'ne karşı 

böyle bir basit söz sarfetmesi düşünülemez. Ayrıca insanı "et ve kemikten" yani 

çürüyücü maddi bir varlıktan ibaret göstermesi de Yunus'un tasavvuf anlayışına ters 

düşen bir tutumdur. Bu nedenle Yunus'un Mevlânâ'ya karşı belirtilen beyti 
8sarfetmesi imkansızdır. 

 Mevlânâ'ya atfedilen ve Yunus'un manevi makamlardaki üstünlüğünü zikreden 

rivayet de gerek "Tezkiretü'l-Evliya"dan alınmış olması bakımından, gerekse 

mantıken asılsızdır. Çünkü yukarıda belirttiğimiz üzere Yunus, Mevlânâ'nın 

vefatında "Türkmen kocası" değil, otuzdört yaşında bir gençtir.

4.  Diğerleri

Saydığımız bu şairlerin şiirleri özellikle Yunus'un şiirleri olarak rivayet edilegelmiştir. 

Bunun ötesinde, "Yunus" yahut "Emre" mahlası taşımadığı halde Yunus tarzında şiir 

yazan şairler de vardır. Âşık Paşa, Şeyhoğlu Satu, İsmail Emre, Abdullah-ı Rumî 

(Eşrefoğlu) (1470), İbrahim-i Gülşenî (1533) gibi şairler bu alanda sayılabilecek 

olanların bazılarıdır. 

* Yrd. Doç. Dr. Av. 

1
 Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri

2 Geniş bilgi için bkz.: Yılmaz, Faruk: Yunus Emre: Hayatı, Düşüncesi, Etkisi, Marifet Y., İstanbul, 

1992
3 Timurtaş, F. Kadri: Yunus Emre Divanı, s.: 19  Tercüman 1001 Temel Eser Y., İst., 1972. 
4 Yazar Nezihe Araz, bu manzumeye dayanarak yazdığı Yunus Emre'ye ait romana "Dertli Dolap" 

adını vermiştir. Bkz.: Araz, Nezihe: Dertli Dolap, İst., 1960.
5 Timurtaş, A.g.e., s.: 171-180; Aynı yazar, divanın Kültür Bakanlığı basımı, s.: 237-263. 

Belirttiğimiz üzere bu şiirlerin hemen tamamı halkımızın dilinde ilahî olarak söylenmektedir. Bu 

bize, başka Yunusların şiirlerinin Yunus Emre adına muhayyilemize ne derece nüfuz ettiğini 

göstermektedir.
6 Timurtaş, Yunus Emre Divanı, s.: 20 (Tercüman Y.)
7 Gölpınarlı, A. Bakî: Yunus Emre ve Tasavvuf, s.: 206-207; 280-294, İst., 1961.
8 Gölpınarlı, A.: Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, s.: 40-41.
9 Gölpınarlı, A.g.e., s.: 41.
10 Kabaklı, A.: Yunus Emre, s.: 103.
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YUNUS EMRE’DE 

            ÖĞRETMEN SEVGİSİ

M. Nihat MALKOÇ

 Dünyanın en zor ve en zevkli mesleği öğretmenliktir. Zordur, çünkü yüzlerce 

insanla hemhâl olmak gerekir. Zevklidir, çünkü hepsi birbirinden farklı dünyalarla 

içiçe yaşama imkânı hasıl olur. Öğretmenin asıl  görevi, elinin altındakilere 

ansiklopedik bilgiler vermek değildir. Onlara herşeyden evvel  sevgiyi, doğruluğu 

güveni, çalışmayı ve hoşgörüyü öğretmeliyiz. Zamanımızda kitle iletişim araçları 

olabildiğince yaygınlaşmıştır. Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay… Böyle bir 

ortamda öğretmene daha farklı görevler düşüyor. İyi bir öğretmen, öğrencisini 

kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirir; ona rehberlik yapar. Okullarda hazır bilgi 

vermek yerine, bilgiye ulaşmanın yolları öğretilmelidir.

 Öğrencilerin manevî dünyaları, maddî dünyalarından önemlidir. Eğitimde 

muteber olan, bilgili insandan çok, düşünen insan yetiştirmektir. Soran ve 

sorgulayan bir nesil yetiştirmek zorundayız. Kuru bilgileri ezberlemek ve 

ezberletmek artık marifet olarak görülmemektedir. Üreten ve yorumlayan insanlar, 

bu çağın hakimi olacaklardır.

 Kişi öncelikle öğrenmeli, ardından öğrendiklerini geniş kitlelere aktarmalıdır. 

Nitekim Peygamberimize göre: “Sadakanın en efdali, müslim kişinin ilim öğrenip, 

müslüman kardeşine öğretmesidir.” Bildiğini başkalarına öğretmeyenler, kitapları 

sırtında taşıyan eşek gibidir. Çünkü o bilgilerin ne kendine, ne de başkalarına hayrı 

yoktur. Bilginin sadakası onu başkalarına öğretmektir. İlimde kıskançlığa ve 

tamahkârlığa yer yoktur. Öğrettiklerimiz hak ve hakikat olmalıdır. İnsanların 

hidayetine vesile olmaktan daha büyük bir bahtiyarlık düşünülemez. Şu hadisler ilim 

öğretmenin önemine işaret etmektedir: “Öldükten sonra kişiye amelinden ve 

hasenatından ulaşan şey, öğretip neşrettiği ilimle, geride bıraktığı salih evlâttır… 

Allah, melekler, arz ve semada bulunan herşey yuvasındaki karıncaya, denizdeki 

balığa varıncaya kadar (bütün canlılar) halka hayır öğreten muallime dua ederler.”
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 Bilindiği gibi Yunus Emre’nin manevî feyizlerle dolup taşmasında hocası 

Tapduk Emre’nin rolü çok büyüktür. Yunus, Tapduk Emre’nin müridi olmuştur ömrü 

boyunca… Gerçek kişiliğini bu veli şahsın manevî tasarrufu altına girdikten sonra 

bulmuştur. Yunus, Tapduk Emre’nin şahsında bütün hocalara büyük bir sevgiyle ve 

aşkla bağlanmıştır.Fakat o, hocayı geniş mânâlarda ele almaktadır. Ona göre hoca, 

Allah’ın âlim sıfatıdır; bilgileri bünyesinde toplar ve yayar. Bunu onun şu 

beyitlerinden de anlıyoruz:

 “Resul agdı Miraç’a nazar eyledi Hace

  Görün görün kim niçe vasfını dervişerin

  Başuma dikeler hece ne irte bilen ne gice

  Âlemler ümidi Hace sana ferman olam bir gün”

 Yunus’a göre Peygamberimiz de bir hocadır. Çünkü İslâm dininin emir ve 

yasaklarını Cebrail vasıtasıyla Allah’tan alarak ümmetine öğretmiştir. Bunu şu 

beyitte ifade etmektedir:

 “Muhammed’e bir gice Çalap’dan indi Burak

   Cebrail eydür Hacem Miraç’a kıgurdı Hak”

 Yine o, hocayı Mürşid-i Kâmil olarak da vasıflandırmaktadır. Hatta bu mânâda 

kullandığı beyitlerin sayısı diğerlerine göre daha fazladır:

 “Hocanın talibi çokdur hiç bundan kemteri yokdur

   Şunun kim mürşidi Hak’dur uymaz nasun allerine”

  “Dilerem fazlundan ayurmayasun

   Hocam senden özge sevmezem ayruk”

 Yunus Emre, hakikatleri eğip bükmeden söyleyen bir gönül adamıydı. Yaşadığı 

müddetçe sevginin gönüllü bayraktarlığını yapmıştır. O, son olarak hocalara şu 

tavsiyede bulunmaktadır. Bu tavsiye onun gerçek kimliğini de, niyetini de bize 

açıkça göstermektedir:

 “Yunus Emre dir hoca gerekse var bin hacca

  Hepsinden iyice bir gönüle girmekdür.”
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YUNUS EMRE’DE 

              SANAT ANLAYIŞI

İbrahim ŞAŞMA

 Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan mutasavvıf şairimiz Yunus Emre, farklı 

alanlardaki görüşlerini, eserlerinde ortaya koymuştur. Şiirlerinde işlenen konular 

insan, Tanrı, varlık birliği, sevgi, yaşama sevinci, barış, evren, ölüm, yetkinlik, 

olgunluk, alçakgönüllülük, erdem, eli açıklık gibi genellikle gerçek yaşamı 

ilgilendiren kavramlardır. Yunus Emre'nin tasavvuf anlayışında dervişlik olgunluktur, 

aşktır; Allah katında kabul görmektir; nefsini yenmek, iradeyi eritmektir; kavgaya, 

nifaka, gösterişe, hamlığa, riyaya, düşmanlığa, şekilciliğe karşı çıkmaktır. Yunus 

Emre, insanın yeryüzündeki en önemli gerçek olduğunu, sevginin ve barışın en 

güçlü ahlakı yarattığını, insan değerine ve haysiyetine bel bağlamak gerektiğini 

eserlerinde ön plana çıkarmış, bütün dinleri ve bütün ulusları bir tutmak ve 

bağdaştırmak ülküsünün en dürüst ilke olduğu gibi temel hümanist düşünceleri 

yoğun ve ahenkli şiirlerle halka yansıtmıştır. Gerçekten de halktan biri olan Yunus 

Emre, halkın değer, duygu ve düşüncelerini dile getirişi itibariyle tarihimizin en halkla 

barışık aydınlarından biri olma özelliğine sahiptir. Türk tasavvufunun dilde ve şiirde 

kurucusu olan Yunus Emre'nin şiirlerinde konuların hemen hepsi tasavvuftan çıkar 

ve tasavvuf görüşü çerçevesinde bir yere oturtulur.

 "Din tamam olunca doğar muhabbet" diyen Yunus, İslam'ın sabır, kanaat, 

hoşgörürlük, cömertlik, iyilik, fazilet değerlerini benimsemeyi telkin eder. Yunus'un 

sanat anlayışı, dini ve milli değerleri bağdaştırdığı mısralarında kendini gösterir; 

millileşen tasavvufa, Türkçenin en güzel ve en güçlü özelliklerini kullanarak 

tercüman olur. Sözün değerini bilir, şiirin nasıl söyleneceğini nağme gibi işleyen 

Yunus Emre bir derviş olarak, insanlık anlayışının en yüce noktasına erişmiştir. 

Bununla birlikte, dünyadan kopmaz. Dünya, güzellikleri, dağları ve ovaları, bitki ve 

hayvanlarıyla O’nu hep çekmiştir.

 Mısralarında didaktik ahlak telkinlerinde bulunan Yunus Emre, "gönül 

kırmamak" konusuna ayrı bir önem verir ve "üstün bir değer" olarak şiirlerinde bu 

konuyu özenle işler. Bu arada Yunus Emre'yi öne çıkaran bir başka önemli özelliği 

de, şiirlerinde işlediği konuları ve telkinleri bizzat kendi hayatında uygulamasıdır.
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Bir semaverlik muhabbettir ömür dediğin

Ve göz ufkunda bir kağnıdır göçer gider

Palandöken yaylasında bir türküdür zaman,

Ötesi karlı bir düş, uçar gider 

Karasu boyunda akşam eden Saltuk atlısının,

Uykulu gözlerinde karışır kirpiklerle kümbetler 

Kervan iner çarşıya yükü tarçın,

Yedi bahar, nazlı ipek, süzgün hasretler

Biri gelmiş biri gitmiş beylerin dövüşe dövüşe

Konup göçmüş ovasından sultanları cihanın 

Üç mevsimi meydan okur güneşe

Dördüncüde başlar, yâre sitemleri Emrah’ın

Kar beyaz çehrelerde siyah gözler ülkesi,

Alır aklını salar dağlara dağlara…

Örtülür gizli sevdaların dumanıyla tepeler,

Anarsın bir bakışı, saçlar ağara ağara

Dinleyip tandır başında Kaf Dağı masallarını,

Anarsın Kafkas kervanlarını ve ordularını 

Buzları çözülen bir şehrin hikâyesinde,

Sarı Paşa gelmiş diye rivayet olunur 

Davullar Kuvay-ı Milliye çağrısına durur

Savaşlar ve sevdaların serhaddinde ,

Dünya baştan başa Erzurum olur…

 ERZURUM

Yahya AKENGİN
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ARAPÇANIN 

      TURANİ BİR DİL OLDUĞUNU 

              ANLATAN ESER Çimen ÖZÇAM*

 Bu yazıyı hazırlamaktaki amacımız yorumdan ziyade 1930’lu yıllarda yazılmış 

bir eserin tanıtımını yapmaktır. 

 Son günlerde Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Türk kökenli olduğu yönünde ortaya 

çıkan bazı görüşlere göre; Araplar, Orta Asya’dan şimdiki yaşadıkları bölgelere 

gelmiş Turani kavimlerdir, kullandıkları dilin bağlı bulunduğu dil ailesi olan Hami-

Sami dil ailesi de köken bakımından Turani’dir.

 Bu görüşler, Atatürk tarafından ortaya konulan “Güneş-Dil Teorisi” ne bağlı 

olarak savunulmuştur. 1930’lu yıllarda, kısaca Avrupa medeniyetini kuran 

Etrüsklerin, Anadolu’da yaşayan Sümerlerin ve bunların kullandıkları dillerin Türk 

kökenli olduğunu ispat etmeye çalışan düşüncelerin kağıtlara döküldüğü, 

araştırmaların yapıldığı dönemlerde de üzerinde durulan görüşlerdir. Çünkü o 

yıllarda, bu amaç için yazılan eserler vasıtasıyla “bu araştırmalar Türklüğün siyasi 

varlığını kurduğu ve koruduğu kadar fikri ve harsi varlığını da kurmak ve cihanda 

layık olduğu mevkie yükseltmek azminde bulunan ulu Gazi’nin vücude getirdiği ilmi 
1

intibahın eseridir.”    düşüncesi verilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yapılan araştırma 

ve çalışmalar neticesinde “Türk gençliği ümit ederim ki bunu az zaman içinde 

yapacak ve Türk dilinin diller anası, Türk ırkının milletler anası olduğu büyük 
2

hakikatini bütün dünyaya tanıtacaktır.”  

 Alıntılardan da anlaşılacağı gibi bu yıllarda “Türk dilinin diller anası, Türk ırkının 

milletler anası” olduğunu ispat etmek, dil çalışmalarının amacı olmuştur.

 İşte bu dönem eserlerinden biri de Yusuf Ziya’nın 1933 yılında İstanbul Marifet 

Matbaası tarafından yayınlanan Samiler-Turaniler adlı 322 sayfalık  eseridir.

 Eserin giriş bölümünde anlatılanlara göre dördüncü devir (buzul çağı) 

adamları,  yüzlerce asır Sibirya ve Turan yaylasını çeviren buz çemberleri içinde 

yaşadıktan sonra, buzların erimesiyle daha uygun yaşama imkanları bulunan 

yerlere doğru göç etmişlerdir.  Bunların bir kısmı da Kafkas eteklerinden Anadolu’ya, 

Fırat ve Dicle kıyılarına, bir bölümü de Horasan ve İran üzerinden Basra Körfezi’ne 

ve Arabistan’a inmişlerdir. Arabistan’a gelen kabilelerden “Arba” adlı kabile zamanla 

genelleşerek Arap adını almıştır. Yazara göre bu bölgelere gelen kabileler 

Türkçe’nin çeşitli lehçelerini kullanmaktaydılar, yani Sami dillerinin “cezirleri bir aslı 
3

müştereke, bir membaı müştereke ittisal eder ki o da Türkçe’dir.”  
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 Eserin birinci bölümünde “Semitik kavimler” başlığı ile Hami-Sami dil ailesinin 

teşekkülü üzerinde durulmuştur. Bölümün ilk sayfalarından itibaren yazar öncelikle 

bu dilleri konuşan halkın kökeni hakkında bilgi vermektedir ki yazarın bunu 

yapmaktaki amacı “Semitik akvam ve kabaili tetkik ettiğimiz vakit bunların elyevm 

ahfadı Asya ortalarında yaşayan Türk akvam ve kabailinden başka bir şey 
4

olmadığını”   ispattır. Hami-Sami dil ailesi bu ismi, bildiğimiz gibi,  Hz. Nuh’un 

oğulları Ham ve Sam’ın Tevrat’ta geçen isimlerinden almıştır. Yazara göre Ham ve 

Sam isimleri Türkçe “Kam” kelimesinin fonetik değişime uğramış şekilleridir ve 

“Gök” anlamına gelmektedir. Hz. Nuh’un üçüncü oğlu Yafis ise Türkçe’deki “yapıcı” 

kelimesidir. 

 Yazar eserinde, Tevrat’ta düzenlendiği şekilde jeneolojiyi verdikten sonra bu 

soy ağacındaki isimlerin hangi Türk kabilelerinin değişikliğe uğramış şekli olduğunu 

anlatmaktadır. “Tevrat’ın Sam, Ham ve Yafis’e isnat ettiği akvamın her biri bu günde 
5

şarki ve orta Asya’da yaşamakta olan Türk oymaklarından başka bir şey değildir.”  

Yusuf Ziya’ya göre Yafis’in evlatları şunlardır:

“Gomer”ler: Kimmerler’dir.

“Eşkinaz”lar: Işık, ışıklı adını taşıyan kabiledir. Özbek kabilelerinden İşkalı adıyla 

bulunmaktadır.

“Rifat”ler: Kafkaslardaki Rif kabilesidir.

“Togarma”: Doğu Asya’da bir Türk kabilesidir.

“Magog”. Bildiğimiz Moğollardır.

“Maday”lar: Med kabilesidir.

“Yavan”lar: İyonlar, yani Yunanlılardır. İyon halkı ise Türklerin “Ay” kabilesidir.

“Alişa”: Saruların dört büyük kabilesinden biridir.

“Tarsis”ler: Asya’nın büyük bir kabilesi olan Tartış/Tarduş/Tartuş’lardır. Orhun 

Kitabeleri bunlardan şikayetle bahseder.

“Kitim”ler: Kitay denilen ve eski dönemlerde Çin’e ismini vermiş olan kabiledir.

“Dodonim”ler: Bunlar Tödün, Tözön veya Tütün kavmi olmalıdır.

“Tubal”: Türklerin meşhur kabilelerinden Tubalardır.

“Meşeg”ler: Ermenistan bölgesinde yaşamış olan Moşoglardır. Moskova şehri 

bunların eseridir.

“Tiras”: Yafis’in diğer oğlu ve bizim için en önemli olanı da budur. Çünkü kelimenin 

aslı Türk’tür. Bunlar İtalya’da Etrüsk; İyoniyen ve Finike sahillerinde Tur şehrini 

oluşturmuşlardır.

“Şu hale nazaran Tevrat’ın Yafis evladı olmak üzere gösterdiği akvam kamilen Türk 
6

kabailidir.” 

Tevrat’ta Ham oğulları ise şöyle gösterilmiştir:

“Kuş”lar: Bugün bunların nesli Asya’nın her yerinde kuş oymakları bulunur.
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“Saba”lar: Türk oymağıdır ki Sebeler adıyla bilinmektedir. Seba kraliçesi Belkıs 

meşhurdur.

“Havillâ”lar: Kaballardır. Kafkas eteklerinde yaşamışlardır.

“Sabta”lar: Altay Türkleri arasında Çaptı adıyla yaşamakta olan kabiledir.

“Raema”lar: İrig veya Yarug isimli Türk kabilelerinden biridir.

“Nemrut”lar: Aslı İmürdür.

“Mısrayım”: Mısır halkıdır.

“Lûdim”ler:  Lut kavmidir.

“Anamim”ler: Anu kabilesidir. Ana anlamındadır.

“Naftohim”ler: Nabat kabilesidir.

“Patrozim”ler:  Yomutlar’da  Batrak adıyla bulunmaktadırlar.

“Kaslohim”: Kaş kabilesidir ki Asya’nın her yerinde bulunurlar. Yinsey Türklerinden 

Karagaslar ve Kaçinski Tatarları ve Abakanlar arasında bulunurlar.

“Kaftorim”: İsmin Göktur/Göktürk olması kuvvetle muhtemeldir.

“Kanan”lar: Asıl adı Kana’dır ki Türk şecerelerine göre Oğuz Han’ın ahfadındandır.

“Sidon”: Sitlerdir. Bunlar Heyve Türkmenlerindendir.

“Yebuz”lar: Türkistan’da Kırkmingyüz kabileleri arasında Yabu adıyla bulunurlar.

“Amor”lar: İmor adıyla bilinen Türkmen kabilesidir.

“Gırgaz”lar: Kırgız dediğimiz büyük Türk boyudur.

“Heve”ler: Efe Türkleridir.

Sam’ın oğulları:

“Arpakşat”lar: Yazar eserinde, Sam’ın oğullarından biri olup bugünkü Arap milletini 

gösteren Arpakşat’ın bir şubesinin Asya’da Arpacı adıyla yaşamakta olan Arpag 

kabilesi olduğunu belirtir. Yazara göre bunlar Arabistan’a ilk gelen ve adını o kıtaya 

veren Türk kabilesidir.

“Şelah”lar: Tike Türkmenlerinin içinde bulunan Salahlı, Saluk adıyla bilinen Türk 

kabilesidir.

“Peleg”: Asya’da Paylagas adıyla yaşayan  Türk kabilesidir.

“Yoktan”: Yakut Türkleridir.

“Elmudat”: Altaylardaki Elmat kabilesidir.

“Yerah”: Yaruk kabilesi. Tike Türklerindendirler.

“Hadoram”: Esen Türklerinin Hadur kabilesidir.

“Ozal”: Bu da Esenlilerin bir oymağıdır.

“Sebe”: Şor Türklerinin bir şubesidir.

“Elam”: Kırgızlar arasında önemli bir oymak olarak bulunurlar.

“Asur”: As ve ur kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. “Nuru beyza” anlamındaki 

bu kelime de Türkçe’dir.

“Aram”: Ar kabilesi Altaylar’da  bir oymaktır.
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 Bunlar dışında Kuran’da  isimleri geçen Ad, Themud ve İmilak/Amilak kabileleri 

de Türklerin At, Tümet ve İmlak kabileleridir.

 Arap şecerelerinde de Arap ve Arabistan isimlerinin Arba kelimesinden geldiği 

belirtilir ki bu isim de yazara göre Arpag: Arpak kelimesidir.

 Arap şecerelerindeki Kuzey ve Güney Arabistan kabilelerinin hepsi de Yusuf 

Ziya’nın eserinde Türk kabilesi olarak gösterilir. Bu kabilelerin birisi de 

Peygamberimizin de mensup olduğu Kureyş kabilesidir. Bu kabile “Türklerin Koruş 

kabilesidir ki ezminei kadîmede Ege denizi havzasında çok yerlerde izine tesadüf 

olunmaktadır. Bilhassa Üsküdar’ın eski ismi Hirisopolis yani Hıris, Kuruş şehri bu 

kabileyi göstermektedir. Bugün bu kabile Türkistan’da inhilal etmiş gibi görünür ve 

Dersim dağlarında bulunan Kureşan kabilesi de bu Koruş kabilesidir ki nihayetine 
7

mutat olarak bir “n” lahik olmuştur.” 

 İşte günümüzdeki tartışmanın bir kaynağı da eserde savunulan bu görüştür ki 

yazara göre; değişik lehçeler konuşan bu Türk kabilelerinin kaynaşmasından 

Araplar diye adlandırılan millet ve bunların dili olan Arapça meydana gelmiştir. 

Arapça’ya akraba olan diğer diller de böylece oluşmuştur.

 Eserin ikinci bölümü Arapça’ya ayrılmıştır. Bu bölümde de yazar genellikle 

Türkçe bir kelimenin Arapça’da aldığı muhtelif şekilleri vermiştir. Buna göre; aslı 

Türkçe olan Arapça’nın dışını örten perdenin bir kenarı kaldırılır kaldırılmaz, 

Türkçe’nin çehresinin meydana çıktığı ve Arapça kelimelerin köken bakımından 

Türkçe olduğu ispat edilmeye çalışılmıştır. 

 Ayrıca yazar bu ikinci bölümde Arap harflerinin sırasını takip ederek bunların 

Türkçe kelimelerden nasıl farklılaştıklarını ve bu değişiklikleri örneklerle açıklamaya 

çalışır ve bu uzun bölümü şu cümlelerle özetler: “Şu gösterdiğimiz binlerle 

misallerden açıkça anlaşılmış olacaktır ki Arap lisanının bünyesi ve temeli Türkçe ve 

Turani lisanlardan başka bir şey değildir. Bu lisanı konuşanlar; kabileler bahsinde 

isimlerini zikrettiğimiz ve hangi Türk kabileleri olduğunu gösterdiğimiz Türk kabileleri 

idi. Ve bu kabileler içinde Ural’dan Bahri muhiti kebire kadar bugün de yaşayan 

akvamın muhtelif lehçelerini ve muhtelif gramer tarzların istimal eden diğer kabileler 

dahi beraberce kaynaşıyorlardı. İşte Arap lisanının normal Türkçe’den gayri aldığı 
8

istikamet bu kaynaşmanın, bu birbirine girişmenin tabiî bir neticesidir.” 

 Eserin “Son Görüş” bölümünde de yazar, savunduğu fikirlerden elde ettiği 

sonuçlara yer verir. Buna göre Sümerler ve Arbalar, kuzey Asya’dan ilk gelen insan 

dalgalarını oluşturuyordu. Sümerler Fırat ve Dicle kıyılarına inerken, Arbalar da 

Basra körfezi yoluyla Arabistan sahillerine ve içlerine yerleşmişlerdir.

 Yazara göre Arapların Sibirya ve Turan yaylasından gelen insanlar olduğunun 

en belirgin delili Arap kabile isimleri, Arapça kelimeler ve bu dilin kurallarıdır. Bu 

deliller dışında Arapça’daki ziraate ait kelimelerin Asya’dan geldiği gerçeği 
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önemlidir. Ayrıca Arapların ren geyiğini bilmiş olmaları da bir delildir. “Malumdur ki bu 

geyik şimalde buzlar arasında yaşayan bir hayvandır, bu hayvan Yakutlar için 

Sibirya’nın ebedi karları ve buzları içinde atın ve ineğin vazifesini görmektedir. 

Yakutlar’ın kızaklarını bu hayvan çeker, Yakutları, çocuklarını bu hayvan südile 

besler. Arabistan’da ren geyiği asla yaşamış değildir ve  Arabistan çölleri hiçbir vakit 

kar ve buz tabakaları altında kalmamıştır. Şu halde Araplar şimalden Sibirya ve 

Turan yaylasından gelmiş olmayıp da Arabistan’ın yerli ahalisi olsalardı bu hayvan 

hakkında nereden vukuf peyda edeceklerdi ve nasıl olup da o geyiğe şimalde verilen 

isim Arabistan’da da verilmiş olacaktı. Buna aklen imkan ve ihtimal tasavvur bile 

edilemez. Şu halde bunun yegane sebebi Arapların cumudiyeler çözülmeden 

evvelki devirlerde Sibirya ve Turan yaylasında yaşamış olmaları ve ren geyiğini 

orada tanıyarak ismini de o sahadan Arabistan’a getirmiş bulunmalarıdır. Bunun 

başka türlü tevcih ve tefsiri mümkün değildir. Bütün bu ahval Arapların yukarı 

Asya’dan gelmiş Turani akvam olduklarının bedihi delillerindendir ve işte bundan 

dolayı Arap lisanı da Turani cezirlerden tekevvün etmiş ve fonetik tahavvüllere 
9

uğramış bir lisandan ibarettir.” 

 Yazımızın başlarında da belirttiğimiz gibi, bugünlerde ortaya atılan Arapların ve 

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Türk kökenli olduğu yönündeki görüşlerin 

kaynaklarından biri olan Samiler-Turaniler adlı eserini Yusuf Ziya şu cümlelerle 

sonuçlandırmaktadır:

 “Önümüzde muazzam bir bina vardır ki bütün taşları, keresteleri Türkçe’den ve 

bunlar arasında harç vazifesini gören şeyler Türkçe’den ve Turan dillerinden 

alınmıştır, fakat üzerine öyle bir boya vurulmuştur ki heyeti umumiyesine bakıldığı 

vakit Türkçe ile bir münasebet arz etmez gibi görünür, buna rağmen binayı terkip 

eden ankaz ayrı ayrı yoklandığı vakit Türkçe olduğu anlaşılır. Vazifemiz bu ankazı 

bulmak, tanımak ve göstermektir; bununla o binaya tesahüp etmek kastu niyetinde 

değiliz, maksadımız ancak beşeriyetin tarihi mebdeini bulmak ve medeniyetin 
10

seyrindeki amilleri anlamak ve göstermekten ibarettir.” 

* Yrd. Doç. Dr. Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler  Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Elazığ.

1
  Yusuf Ziya, Samiler-Turaniler, İstanbul 1934, s.3

2
 Yusuf Ziya, a.g.e. s.7

3
 Yusuf Ziya, a.g.e. s.11

4
 Yusuf Ziya, a.g.e. s.12

5
 Yusuf Ziya, a.g.e. s.16

6
 Yusuf Ziya, a.g.e. s.18

7
 Yusuf Ziya, a.g.e. s.42

8
 Yusuf Ziya, a.g.e. s.240

9
 Yusuf Ziya, a.g.e. s.317

10
 Yusuf Ziya, a.g.e. s.318
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ABDULAH SATOĞLU 

               VE 

     EDEBİYAT DÜNYAMIZDAN

             HOŞ SEDĀLAR (  III  )
Abdülkadir GÜLER

  Sanat, kültür dünyamızda yayımlanan dergiler, gazeteler ve hazırlanan Antoloji 

–Güldeste gibi seçkileri izleyenler, Abdullah Satoğlu’nun adına yabancı 

kalmayacaklardır sanıyorum. Abdullah Satoğlu, şairlerin ve ozanların sanat, kültür 

adamlarımızın harman olduğu yerden Kayseri’den geliyor. Eserleriyle, yazılarıyla ve 

katıldığı bilimsel sempozyumlarda ( bilgi şölenlerinde ) hazırladığı bildirileriyle 

Kayseri’nin adını onurla Anadolu’ya taşıyor, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında 

büyük bir özveriyle Türk kültürüne, Türk Edebiyatına kalıcı, takdire değer hizmetler 

veriyor, üretken ve çalışkan bir kişiliye sahiptir. Aynı zamanda Türk kültürünü, Türk 

Edebiyatını, Anadolu’nun folklor dünyasını ( halk Bilimi ) gibi konularda nitelikli  

araştırmalar yapıyor, halk bilimine sevdalı, yurdunu milletini seven bir yazarımızdır.  

  Ben şahsen araştırmacı yazar Abdullah Satoğlu’nu 1970’lerden bu yana 

tanıyor, Ankara, Bursa, Kütahya, Domaniç / Simav, Afyon, Adana, Aydın / Nazilli,  

Denizli, Eskişehir, Isparta / Eğirdir, Manisa / Salihli, Muğla / Bodrum gibi il ve ilçelerde 

yurt çapında hazırlanan şiir etkinliklerinde çoğu zaman beraber olduk. Sanatımıza, 

kültürümüze ve özellikle Türk şiirine gönül vermiş bir yazın eridir.

  Zaten A.Satoğlu 50 yıllık Türk edebiyatında Lâle Şairi olarak biliniyor. 

Yayınlamış olduğu beş şiir kitabının adı hepsi lâle ile başlıyor. Sırası gelmişken bu şiir 

kitaplarını yazıyorum. Bir Demet Lâle ( 1956 ), Lâle Üstüne ( 1971 ), Lâle 

Bahçelerinde ( 1992 ), Gönlümde Açan Lâleler ( 1999) ve Lâle Devri Masal Gibi  ( 

2009 ).

  Araştırma ve inceleme dalında 17 kitabı daha vardır.  Âşık Hasan (1958), 

Kayseri ve Çevresi, Kayseri, Erciyes ve Çevresi ( A.Yahyabeyoğlu ile / 1958), Kayseri   

pastırmacılığı ( 1960, Kayseri şairleri, Başlangıçtan bugüne kadar (1962), Türk 

Şiirinde lâle (1964), Mevlana’nın Hocası Seyyid Burhanettin,( ( 1968 ),  Satoğlu 

H.Mehmet Ali Efendi (1972), Kayseri’nin Efsane Adamı Osman Kavuncu (1977), 

Halk Şairi Molu’lu Revai (1980),  Derdin Derdim Anadolu Âşık Ali Çatak Hayatı ve 

Eserleri ( 1985),  Mimar Sinan Şiirleri –(1988 ),Bahçe Şairleri Antolojisi ( E,Ünver, H. 

Yurdabak ile 1992),  Gönül Sohbetleri, Güldestesi ( F. Halıcı, H.Yurdabak ile -1996 ), 
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H. Hafiz Hulusi Satoğlu ve Şiirleri (2002 ), Kayseri Ansiklopedisi / Kültür Bakanlığı 

yayınları ( 2002 ),  ve Dünyamızdan Hoş Sedalar ( üç ayrı kitap 2004, 2.cilt 2008, 

3.cilt 2011 ) gibi yayımlanmış kitaplarından sadece bazılarıdır. Ayrıca Abdullah 

Satoğlunun sanatı ve hayatı eserleri araştırmacı yazar Mustafa Ceylan tarafından 

kitaplaştırılmıştır.  

  Şimdi isterseniz araştırmacı yazar, şair Abdullah Satoğlu’nun yukarıda adını 

verdiğimiz EDEBİYAT DÜNYAMIZDAN HOŞ SEDALAR kitabı üzerinde duralım. Şu 

anda sizlere tanıtmaya çalıştığım “Edebiyat Dünyamızdan Hoş Sedalar”  kitabı 

Ankara’da Akçağ Yayınları arasında gün ışığına çıkan bu isimle yayımlanan 3. 

kitabıdır. ( Haziran 2011 ). Kitap tertemiz bir baskıyla 166 sayfa olarak 

yayımlanmıştır. 

  Abdullah Satoğlu 15 Mayıs 1934 Kayseri doğumludur. İstanbul Gazetecilik 

Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1956’dan itibaren 15 yıl süreyle Kayseri’de 

Hâkimiyet gazetesi çıkardı.  Daha sonra Filiz Dergisiyle Türk edebiyatına merhaba 

dedi.  Bir kısım şiirlerinde İsmeti, kimi yazılarında Bülent Müşker imzasını kullandı. 

Edebiyatımızda son 50 yılda Lâle Şairi olarak tanınıyor. Sanat ve kültür 

çalışmalarından dolayı birçokta ödülü vardır. 1970 yılından bu yana Ankara’da 

ikamet ediyor. Halen yazmayı sürdürüyor.  

  Abdullah Satoğlu, son 50 yılda tanıdığı sanat ve kültür alanında isim yapmış ve 

Türk edebiyatı içinde tanınan, bilinen ve özellikle yakından tanıdığı şairleri, yazarları  

“Edebiyat Dünyamızdan Hoş Sedâlar “ başlığı altında topladı.  Birincisini 2004 ‘te 40, 

ikincisini 2008’ de 30 ve şimdide üçüncüsünü 2011 ‘de yine 30 şair ve yazarı toplayıp 

tertemiz albenisi olan kitaplar halinde sanat dünyasına sundu. Toplam olarak bu 

kitaplarda 100 kişiyi yazdığı makalelerle tanıtıyor. Bu 100 kişinin içinde bugün 

hayatta olmayanların sayı 62’dir. Onları da rahmetle saygıyla anıyorum.  

  Abdullah Satoğlu hazırladığı bu kitabının giriş bölümünde şunları yazıyor: “ 

Elinizdeki “Edebiyat Dünyamızdan Hoş Sedâlar”ın III. Cildini teşkil eden bu eser, 

divan edebiyatımızın ünlü şairi Baki’nin:

  Avazeyi bu âleme Davut gibi sal

  Baki  kalan bu kubbede bir hoş seda imiş.

  Mısralarında yola çıkarak, özellikle şiir dünyamızsın son elli - altmış yılında, gök 

kubbemizde  “Hoş Seda “ bırakan seçkin edip ve şairlerimizden bir kısmına dair, 

çeşitli vesilelerle kaleme aldığımız makaleler içermektedir. Yazıların mahiyetinden 

de anlaşılacağı gibi eski şairlerimizden Hadimi’nin:

  Kişi odur ki, yerine koymaya bir eser

  Eseri olmayanın yerinde yeller eser! 

  deyiminde ifadesini bulan ve Türk Edebiyatına kazandırdıkları eserlerle, sanat 
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dünyamıza renk katan sanat ve fikir adamlarımızın yanında, eğitim ve öğretim 

alanında eserler veren değerli bilim adamlarımızın, kişilik ve eseleriyle ilgili hatıra ve 

görüşlerimize de yer verilmiştir. “ diyor.

  Hazırlanan bu 3. ciltte 30 kişi vardır. Bu şair ve yazarların derli toplu bir makale 

çerçevesi içinde özgeçmişleri, kısaca eserleri sanat ve kültür dünyamızdaki yerlerini 

kimi zaman şiirlerinden bir, iki dörtlük şiir vermek suretiyle akıcı, yalın, duru ve 

yaşayan bir Türkçeyle sergilemektedir. Kitaba alınan şairlerimizin bu özgün ve lirik 

kimi zaman pastoral ve didaktik hoş duygulu örnek şiirlerinden birer dörtlükle örnek 

vermeği çok isterdim, lakin köşemiz buna el vermiyor. Tanıttığı bu şair ve yazarlar 

arasında bana da bu sayfalarda yer vermişlerdir.( S:71–73 ). Özellikle beni 

unutmadıkları için kadim dostum Sevgili Abdullah Satoğlu’na burada teşekkürlerimi 

sunmak istiyorum.  Şimdi bu kalıcı ve değerli eserde yer alanları yazıyorum:  

Mehmet Zeki Akdağ ( 1930 ), Rıza Polat Akkoyunlu ( 1911- 1970 ), Cevdet Aslangül ( 

1929 ),Osman Baymak ( 1954 ), Aşık Kemali Bülbül ( 1928 ), Dilaver Cebeci (1943- 

2008 ),Aydemir Doğan(1935 ), Dr. Rahmi Duman, (1908–1985 ), Ali Naili Erdem 

(1927 ), Vedat Fidanboy (1944 ), Y.Niyazi Gençosmanoğlu (1929–1992),  Mehmet 

Gökkaya (1922–1981), Ergun Göze (1931–2009 ), Abdülkadir Güler ( 1946 ), 

İbnülemin Mahmut Kemal İnal ( 1870–1957 ), Dr. Bekir Mutlu (1931 – 2009 ), Ali Rıza 

Önder ( 1918–1994 ), Nurettin Özdemir ( 1927 ), İsmail Özmel ( 1933 ), Ali Kemal 

Parıldar ( 1928 ), Mehmet Nuri Parmaksız ( 1974 ), Cemal Safi ( 1938 ), İbrahim Sağır 

(1936 ), Faika Sarp ( 1950 ),  Ahmet Sevgi ( 1946 ), Ümit Fehmi Sorgunlu ( 1949 – 

2010 ), Tahsin Şentürk ( 1948 ), Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan( 1898 1978 ) , İlter Yeşilay ( 

1967 ) ve Ahmet Yüzendağ ( 1927–1980). Edebiyat Dünyamızdan Hoş Sedalar “ adlı 

kitabın 3. cildinde yer almışlardır. Bunlardan da aramızdan ayrılanlar vardır. Onları 

da rahmetle anıyor, Yaşayanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum..  

 Sonuç olarak, araştırmacı yazar ve şair Abdullah Satoğlu’nun bu çalışmalarını, 

hazırladığı bu değerli kitaplarını takdirle karşılıyoruz. Bu eserler sanat ve kültür 

dünyamızda ilerisi için birer kaynak olacaktır.  Hatta bunlar birleştirilince, bir 

“Yazarlar, Şairler Sözlüğü “ olma yolunda ayrı bir devasa Ansiklopedi özelliğini de 

taşımış olacaktır. İnanıyoruz ki  “Edebiyat Dünyamızdan Hoş Sedalar “ adını taşıyan 

bu değerli bulduğumuz eser, gelecek nesiller için yararlı ve aranılan bir kaynak 

olacaktır. “Edebiyat Dünyamızdan Hoş Sedaları öğretmenlerimize ve orta dereceli 

okullarda okuyan öğrencilerimize özellikle tavsiye ediyorum. Böylesine bir eseri Türk 

Edebiyatına kazandıran sevgili Abdullah Satoğlu ve Akçağ Yayınları mensuplarına 

teşekkür ediyor, emeği geçenlerin cümlesine sağlıklı ömürler diliyorum.
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ECER 'YILIN BABASI' SEÇİLDİ

  Kay Tv program yapımcısı 

Ö n g ü n  Y ı l d ı r ı m  v e  e k i b i n i n  

gerçekleştirdiği etkinlikte Yrd. Doç. Dr. 

Ahmet Vehbi Ecer 'Yılın Babası' 

seçildi.

  Beştepeler Kayseri Evi'nde 

Babalar Günü'ne özel gerçekleştirilen 

etkinlikte 40 yıldan beri Kayseri'de din 

eğitimi veren, 1000'lerin üzerinde 

öğrenci yetiştiren ve 22 eser sahibi 

olan gazetemiz köşe yazarı Yrd. Doç. 

Dr. Ahmet Vehbi Ecer 'Yılın Babası' 

ödülüne layık görüldü.

  'Yılın Babası' seçilen Ecer'e, Kay Tv program yapımcısı Öngün Yıldırım tarafından 

plaket takdim edilirken, çeşitli hediyeler de verildi.

Ödülü yaş pasta keserek kutlayan Ecer, Öngün Yıldırım ve ekibine teşekkür etti.

Ahmet Vehbi Ecer kimdir?

  Ahmet Vehbi Ecer, 8.8.1934 Bor doğumlu. İlâhiyatçı, İslâm tarihi ve İslâm 

mezhepleri tarihi uzmanı. Yrd. Doç. Dr. Erciyes Gazetesi yazarı. Bor'da ilk-orta (1950), 

Niğde'de de Lise tahsilini tamamladı. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi mezunu. 

(1959) Askerliğini Lv. Atğm. olarak Borçka'da yaptı.(1960-1961)

Bulunduğu görevler

  Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde memur (1962), Kayseri İmam-Hatip Lisesi Meslek 

Derslerinin öğretmeni ve müdür yardımcısı (1963-1965), Ankara Radyo ile Eğitim 

Merkezi yazar öğretmeni (1965-1966), Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü İslâm Mezhepleri 

Tarihi öğretmeni ve müdür yardımcısı (1966-1970), Bakanlık'ça Bağdat'ta inceleme-

araştırma görevi (1970-1971), Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü İslam Mezhepleri ve İslâm 

Dini Esasları öğretmeni, Bölüm şefi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi 

Kürsüsü'nden doktora diploması. (1976) Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm 

Tarihi öğretim görevlisi (1982), Yrd.Doç. (1984), İslâm Tarihi ve Uygarlığı anabilim dalı 

başkanı, Din Eğitimi ve Sosyal Bilimler bölüm başkanı oldu. Araştırma yapmak üzere 

İngiltere'ye gönderildi (1993). Bilimsel toplantılara katıldı. 

  Birçok yerel, genel ve hakemli dergilerde makaleleri yayınlandı. Halen, Kayseri'de 

elektronik olarak da yayınlanan Erciyes Gazetesi'nde ilmî konularda makaleleri 

yayınlanıyor. Ahmet Vehbi Ecer'in çeşitli yayınevleri tarafından basılmış 22 eseri 

bulununuyor.

                  Bu haber 21.haziran.2011 tarihli  ERCİYES gazetesinden alınmıştır.
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HİKAYE:

YİTİK MUSTAFA 

 Hüseyin AKTE

    

—Mustafa’nın yaşadığını bilen var mı?

    Köyün kır bekçisi Salih dayının ilk karısı Şeyma’dan olan Mustafa, orta boylu, 

geniş omuzlu, buğday tenli, siyah saçlı, kalın kaşlı, geniş yüzlü, ensesi kalın, kolları 

uzun, bacakları kısa, bir gençti. Köyün en çalışkan, en saf delikanlısıydı. Üç kişinin 

gördüğü işi tek başına görür, iki kişinin yediğini de tek başına yerdi. Yaptığı işe hile 

katmazdı. Köyde kime ırgat gerek olsa onu bulurdu. Mustafa asker oluncaya kadar 

köyünde her çeşit işte çalıştı. Çalıştığı işlerden kazandığı parayı evlerinin ihtiyaçları 

için harcadı. Bir kısmını da askerde harcamak için ayırdı. Mustafa’nın askere gitme 

vakti geldi. Tertipleri ile birlikte köyün büyüklerini ziyaret ettiler. Onlarla helalleştiler. 

Akşam olunca da asker yakınları kına gecesi düzenledi. Askere gideceklere kınalar 

yakıldı. Daha önce askerliğini yapmış olanlar askerlikte başlarından geçen olayları 

anlattılar. Asker olacaklara nasıl selam verilir? Kimlere selam verilir? Asker ocağında 

nasıl davranılır? gibi konularda bilgi verdiler. Asker ocağının peygamber ocağı 

olduğunu orada geçirilen her saatin çok değerli olduğunu büyük sevaplar 

kazanacaklarını söylediler. Sabah oldu. Köyün ahalisi köy meydanında toplandı. 

Kınalı kuzuları davul zurna eşliğinde köy dolmuşuna bindirerek askere yolladılar.  

Mustafa ve asker arkadaşları bir kaç gün sonra birliklerine teslim oldular. 

     Zaman su misali akıp gitti ve askerlik bitti. Mustafa da köye döndü. Askerlik 

dönüşü yine köyde çalışmaya devam etti. Kısa zamanda beş bin lira kazandı. Artık 

kazandığı paraları evlenmek için biriktiriyordu. Evlenme vakti de gelmişti. Fakat 

evlenme isteğini kimseye söyleyemiyordu. Kime söylesin ki onu dinleyecek bir yakını 

bile yoktu. Babasına da söylemeye cesaret edemiyordu. Annesi ise üvey 

olduğundan Mustafa’yla hiç ilgilenmiyor; Mustafa ne zaman eve gelse yüzünü 

asıyordu. Kazandığı paraları da eve harcamadığı için kızıyordu. Aradan aylar geçti. 

Mustafa, köyün tanınmış ailelerinden Çınarların Kadir’in bahçesine çalışmaya 

gitmişti. Bahçede Mustafa’dan başka üç çalışan daha vardı. Bu çalışanlar da 

Mustafa gibi bekârdı. Çalışanlardan biri Mustafa’ya dönerek 
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—Arkadaşım sen askerden geleli üç yıl oldu.  Evlenmek için daha ne bekliyorsun!

 Mustafa:

—Beni kim alır? Benim gibi kimsesiz, garip, fakir birine kim kız verir?

 Bu defa çalışan gençlerden diğeri söze karıştı:

—Arkadaşım senin gibi çalışkan, saf ve temiz birine kız vermeyecekler de kime 

verecekler? Mustafa:

 —Beni everecek, bana kız isteyecek bir anam bile yok.

Çalışanlardan Kel Recep:

 —Mustafa, sen çalışkan, dürüst bir gençsin. Köyün hangi kızını istesen alırsın.

Mustafa:

—Ben işten güçten dolayı köyün kızlarını bile tanımıyorum.

Kel Recep:

—Sen köyün kızlarını görmek, tanımak istiyorsan Bakkal Remzi’nin dükkânına sık 

sık gelmelisin. Köyün kızları alış veriş yapmak, köy dışındaki yakınlarına telefon 

etmek, gençlere görünmek için Bakkal Remzi’ye gelirler.

   Mustafa, uzun uzun düşündü. Bundan böyle Bakkal Remzi’ye sık sık uğramaya 

karar verdi. Mustafa işe giderken, işten dönerken Bakkal Remzi’ye uğruyor; 

ahbaplığını artırıyordu. Bu arada gelen kızları göz ucuyla süzüyordu. Mustafa yine 

bir iş dönüşü bakkal Remzi’ye uğradı. Birkaç parça yiyecek aldı. Tam bakkaldan 

çıkarken kapıda ilkokulda birlikte okuduğu Gülcan ile karşılaştı. Mustafa ile Gülcan 

biran göz göze geldiler ne yapacaklarını şaşırdılar. Mustafa Gülcan’a bir şeyler 

söylemek istedi ama kelimeler boğazında adeta düğümlendi. Hemen kapının 

kenarına çekilerek Gülcan’a yol verdi. Mustafa, Gülcan’ı görmeyeli uzun zaman 

olmuştu. Bu süre içinde Gülcan çok değişmiş ve güzelleşmişti. Mustafa utangaç bir 

eda ile baktı. Gülcan ise hiç oralı olmadı. Gülcan, köyün zenginlerinden Kıvırcık 

Hasan’ın oğlu Osman’a yanıktı. Gülcan, Osman’ı görmek, ona kendini beğendirmek 

için her gün çeşit çeşit giysiler giyiyor; kısa günde Bakkal Remzi’nin dükkânının 

önünden on kez geçiyordu. Ama Mustafa’nın bundan haberi yoktu. Bu arada 

Mustafa’nın bakkala sık sık gelip gittiğini, Gülcan’ı izlediğini gören köyün 

uyanıklarından Sarı Avni ile Çakal Şakir, bir gün Mustafa’ya yanaşarak:

 —Mustafa, sen bu bakkala çok sık gelmeye başladın. Ne işler çeviriyorsun? 

— Bir iş çevirdiğim falan yok; alış-veriş yapmaya geliyorum.

—Yok, yok sende bir iş var yoksa sen sık sık buraya gelmezsin.

Mustafa işim falan yok dediyse de onları inandıramadı. 

—Mustafa senin evlenme vaktin geldi yoksa kız beğenmeğe mi geliyorsun?

 Bu lafları duyan Mustafa’nın yüzü kızardı; onlara verecek bir cevap bulamadı.

Sarı Avni dedi ki:
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—Bizden saklamana gerek yok. Nazlıların Gülcan sana tutkunmuş, seni çok 

seviyormuş; evlenmek istiyorsan biz sana yardımcı oluruz. Kızlar senin gibi çalışkan 

birini almayacak da kimi alacak? Sonra senin paran da var.

Mustafa bir müddet düşündü. 

—Gerçekten bana kız bulmamda yardımcı olur musunuz?

—Mustafa’m, kuzum, senin gibi birine yardımcı olmayancağız da kime olacağız?

Mustafa bu sözleri duyunca çok sevindi. 

—O zaman benim için Gülcan’ı annesinden isteyin; ne isterseniz yaparım.

Çakal Şakir:

— Mustafa’m senin için Gülcan’ı annesinden isteyeceğiz sana söz veriyoruz hem de 

yarın akşam gidip Allah’ın emri peygamberin kavliyle isteyeceğiz.

 Mustafa sevinçle:

-Bu kızı bana bitirin; ben de siz ne isterseniz yaparım!

 Sarı Avni:

 —Mustafa sen evine git rahat uyu; biz sana yarın akşam inşallah hayırlı haberleri 

ileteceğiz.

Sarı Avni ve Çakal Şakir, Gülcan’ın Kıvırcık Hasan’ın oğlu Osman’a yanık olduğunu 

biliyorlardı. Bu nedenle de Gülcan’ı annesinden istemeye gerek görmediler. Sarı Avni 

ve Çakal Şakir, ertesi gün Mustafa’yı buldular. 

—Gülcan’ı sana istedik ama annesi Nuh diyor peygamber demiyor.

 Mustafa bu habere çok ama çok üzüldü. Mustafa’nın üzüldüğünü görünce Çakal 

Şakir:

—Üzülme Mustafa’m, kuzum,  annesi kızını vermediyse biz de kızı sana kaçırırız.

Mustafa’nın gözleri fal taşı gibi açıldı:

—Sahiden kaçırır mısınız, bunu benim için yapar mısınız? 

Sarı Avni:

-Tabii kaçırırız Mustafa, yalnız bu iş için para gerekir para !

 Mustafa hiç tereddüt etmeden cevap verdi:

—Gülcan’ı benim için kaçırın size beşer bin lira veririm.

 Sarı Avni:

—Bu kadar paran var mı?

Mustafa:

 — Beş bin liram var. Kalanını da size bir yıl içinde öderim.

Sarı Avni ve Çakal Şakir “Tamam o zaman oldu bu iş”dediler.

    Çakal Şakir ve Sarı Avni Gülcan’ın kasabanın zenginlerinden kıvırcık Hasan’ın 

oğlu Osman’a yanık olduğunu biliyorlardı. Bundan yararlanarak kızı kandırıp 
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kaçıracaklardı. Gülcan’ın yaşlı, dul annesinden başka hiç kimsesi yoktu. Kaçırsalar 

bile arayanı soranı olmazdı. Çakal Şakir ve Sarı Avni düşündüler taşındılar Bir plan 

yaptılar. Planlarına göre 

 Gülcan’a bakkalın küçük kızıyla haber salıp “Perşembe akşamı yatsı ezanından 

sonra köyün çıkışındaki koca çınarın altında Kıvırcık Hasan’ın oğlu Osman seninle 

buluşacakmış” dedirtecekler ve kız gelince de Mustafa’yı yanlarına alarak kızı 

kaçıracaklardı. Kızı kaçırdıktan sonrada köyün dışında Kırklar mevkiinde yaşayan 

Sarı Avni’nin asker arkadaşı Kambur Cuma’linin evine götüreceklerdi. Aradan birkaç 

gün geçtikten sonra Çakal Şakir ve Sarı Avni, Kırklar mevkiine giderek Kambur 

Cuma’liyle görüştüler. Bir yakınlarına kız kaçıracaklarını birkaç gün evinde misafir 

olacaklarını söylediler. Kambur Cuma’li “Sevenleri kavuşturmak sevaptır. Benim 

hanımı da babası vermedi de kaçırmıştım. Perşembe akşamı sizi bekleyeceğim” 

dedi. 

     Planladıkları gibi bakkalın küçük kızıyla Gülcan’a haber gönderdiler. Bir de o gün 

için araba ayarladılar. Sonra da Mustafa’yı buldular. “Perşembe günü yatsı 

ezanından önce köy çıkışındaki koca çınar ağacının altına gel beş bin lirayı da 

yanında getirmeyi unutma; yoksa kızı göremezsin!” dediler. 

     Mustafa bu habere çok sevindi. Gülcan’a, sevdiğine,  biran önce kavuşmak 

istiyordu. Onun için paranın önemi yoktu. 

    Gülcan ise Osman’a, sevdiği yiğide, kavuşmanın hayali ile en güzel elbiselerini 

giyiyor, çevresine gülücükler yağdırıyor, sevincinden havalara uçuyordu. 

     Perşembe günü gelmişti. Mustafa ve Gülcan gerekli hazırlıkları yapmışlardı. Yatsı 

ezanının okunmasını bekliyorlardı. Mustafa en güzel elbisesini giydi. Yatsı ezanı 

okunmadan köy çıkışındaki koca çınarın yanına vardı. Başladı beklemeye. Bir 

müddet sonra Çakal Şakir ve Sarı Avni de geldiler. Mustafa’ya “Parayı getirdin mi?” 

dediler. Mustafa paraları cebinden çıkardı ve onlara göstererek “Kız gelmezse parayı 

vermem!” dedikten sonra parayı tekrar cebine koydu. Bu sırada köy camiinden 

okunan ezan sesi duyuldu. Gülcan annesinin yatsı namazına durmasını bekledi. 

Annesi namaza durunca daha önce yazdığı mektubu yatağının üzerine koydu. 

Hazırladığı bohçayı da yanına alarak evden sessizce çıktı. Koşar adımlarla köy 

dışındaki koca çınara doğru yürümeye başladı. Hiç kimseye görünmeden kısa 

zamanda çınarın bulunduğu yere vardı. Sağına soluna baktı; kimsecikleri göremedi. 

Başladı beklemeye. Bu sırada Çakal Şakir ve Sarı Avni gizlendikler iğdenin 

arkasından çıkarak Gülcan’a yaklaştılar. “Osman seni Kırklar mevkiinde bekliyor. Biz 

de seni ona götürmek için burada bekliyorduk” dediler. Gülcan “Siz beni 

kandırıyorsunuz. Beni götürecek olan burada beklerdi.” diyerek oradan kaçmaya 
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başladı. Gülcan’ın arkasından koşan Çakal Şakır, kızı kısa sürede yakaladı. Gülcan 

sesi çıktığı kadar bağırıyor, Çakal Şakır’in elinden kurtulmaya çalışıyordu. Ama nafile 

sesini duyan, ona yardım eden yoktu. Sarı Avni ve Çakal Şakir yanlarında getirdikleri 

bezle Gülcan’ın elini ağzını bağladılar. Mustafa’ya “Haydi yürü, az ileride araba bizi 

bekliyor” dediler. Çakal Şakir ve Sarı Avni Gülcan’ı zorla sürüyerek arabaya 

bindirdiler. Mustafa olanlar karşısında şaşkına dönmüş; ne yapacağını şaşırmıştı. 

İstemeyerek de olsa o da arabaya bindi. Araba kısa sürede Kırklar mevkiindeki 

Kambur 

       Cumali’nin evine vardı. Çakal Şakir ve Sarı Avni, Gülcan’ı arabadan indirdiler. 

Yine sürüyerek eve götürdüler. Kambur Cumali’ye “Bu kıza iyi bak, aman kaçmasın!” 

dediler. Mustafa’ya dönerek “Kızı getirdik; paramızı ver” dediler. Mustafa, cebindeki 

beş bin lirayı çıkararak Çakal Şakir’e ve Sarı Avni’ye verdi. Parayı alan iki kafadar 

hemen oradan arabaya binerek hızla uzaklaştılar. Bu arada Kambur Cumali 

Gülcan’ın ellerini ve ağzındaki bezi çözdü. “Kızım niye ağlıyorsun, yoksa  seni 

gönülsüz mü getirdiler?” dedi. Gülcan olup biteni Kambur Cumali’ye bir bir anlattı. 

Osman’ı çok sevdiğini, Osman’dan başkasıyla kesinlikle evlenmeyeceğini söyledi. 

Gülcan’ı dinleyen Kambur Cumali hemen Mustafa’nın yanına gelerek “Gülcan seni 

istemiyor oğlum, gönülsüz kızdan eş olmaz;  sen kendine başka birini bul. Ben seni 

Gülcan’ın yanına koyamam” dedi. Mustafa yuva kurmak için çıktığı yolda 

dolandırıldığını anlamıştı. Ama çok geçti. Hemen oradan ayrıldı. Köyüne yorgun 

argın döndü. Olanı biteni babasına anlattı. Mustafa’nın babası Salih dayı durumu 

jandarmaya bildirdi. Jandarma, Çakal Şakir ve Sarı Avni’yi köyün yakınlarındaki bir 

kumarhanede yakaladı. Yakalanan bu iki kurnaz kafadar mahkemeye çıkarıldılar; üç 

yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

  Mustafa ise bu olaydan sonra utandığından sokağa çıkamadı. İş tekliflerinin 

hepsini geri çevirdi. Babasının ve analığının söylemediği kalmadı. Mustafa’nın artık 

bu köyde, baba evinde yaşaması imkânsızdı. Mustafa uzun uzun düşündü ve bu 

köyden en kısa zamanda ayrılmaya karar verdi. Aradan birkaç gün geçti. Babasına 

“Ben köyden ayrılıyorum. Beni aramayın, sağlıcakla kalın” cümlelerinden oluşan 

kısa bir mektup yazdı. Mektubu tahta masanın üzerine bıraktı. Valizini alıp evden 

çıktı. Köyden şehre giden bir arabaya bindi. 

     Bir daha da köye hiç dönmedi. Mustafa’nın uzun yıllardır nerede yaşadığını, ne iş 

yaptığını bilen yok. 
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AŞK KAZANIR…

Fatih ÇELİK*

 Bugün her zamankinden farklı bir gündü. Güneş, daha farklı doğuyor daha farklı 

arz-ı endam ediyordu semada. Genç adam bugün oldukça heyecanlıydı. Bugün 

sevgisini sadece sözcüklerle değil elinin kirlerini de kullanarak mutlu edecekti. Bugün 

mutlaka bunu gerçekleştirmeliydi. Güzel ve ilgi çekici bir hediye alamazsa 

sevgilisiyle arasına kara kedi girecekti. Onu hareketli bir gün bekliyordu.

     Bütün gün dolaştı. Nihayetinde sevdiğinin mutlu olabileceğini düşündüğü 

mütevazı bir hediye aldı. Daha fazlasını yapmak istiyordu. Yalnız, onun elini 

kirleteceği parası istediğini almaya yeterli değildi. O, sevdiğini senenin bir günü değil 

her günü seviyordu. Bu sembolik bir olay olmalıydı. Sevgisini somut bir nesneyle 

ölçmek imkânsızdı.

Güneş semayı kızıla boyayıp saçlarını denize usul usul bırakırken, genç çift sahildeki 

bir bankta buluşmuştu.

_ Nasıl geçti günün canım?

_ İyiydi aşkım bayağı yoruldum ama ya.

_ Neden diye sorsam mı ki?

_ Gözlerini kapatır mısın canım?

_ Tabi ki aşkım benim.

   Genç adam, heyecanla hediyesini açarken hayat mevsiminin ilkbaharındaki genç 

kız gözlerini açtı. Biraz önceki sevinç dolu çehresine hayal kırıklığının doldurduğu 

çizgiler yerleşti. 

_ Bana bunu mu layık gördün Mert?

_ Hande elimde olsa…

_ Tamam ya neyse…

    Teknolojinin, doyumsuzluğun hayat payitahtını ele geçirdiği bu zamanda bu durum 

oldukça sıradandı. Hayatı yaşanır kılan insanoğlunun var olduğu ilk gün ile bugün 

arasında uçurum misali farklar ortaya çıkmıştı. Cihan ilk yaratıldığındaki insan kalbi 

ile şimdiki bir insanın kalbi yine aynı kalpti. İnsanoğlu eskiden o dört odayı 

yapmacıksız bir sevgiyle badana ederken, şimdi aynı dört odalı evini paranın soluk 
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renkleriyle kirletmekteydi. Yolculuğumuzun son durağına varırken benliğimizi 

taşıyacak olan para değil, her gün sol yanımızda sevincimizde de üzüntümüzde de 

bizi bırakmayıp bizimle çarpacak olan kalbimiz olacaktı. Elbette paranın 

hayatımızdaki yeri ve önemi yadsınamaz. Fakat bunu hayatın merkezine taşıyarak 

bizi biz yapan değerleri arka plana atmak bir korkudan aciziyettten başka bir şey 

olamaz. Toplumun temel yapıtaşı olan aile kurulurken buna binaen baz alınan 

ölçütler para ya da türevleri asla olmamalıdır. İçerisinde eksik malzeme olan binalar 

gibi parayla kurulan bir yuvanın temellerinin çatırdaması ve her an yıkılabilme ihtimali 

oldukça fazladır.

 TÜİK verilerine de bakılacak olursa, ülkemizdeki en yüksek boşanma oranlarının 

en fazla olduğu bölgeler sıralamasında gelir düzeyinin en fazla olduğu bölgelerin ilk 

sıralarda olması oldukça manidardır.

    Bazı şeyler vardır ki onların değeri hiçbir maddi şeyle ölçülemez. Sevgiyi, aşkı 

amaç yerine araç pozisyonuna getirmek günümüz insanlarının yaptığı en büyük 

yanlışlardandır. Ebeveynlerin evlatlarının mutluluğu için istedikleri bazen trajikomik 

derecede boyutlara ulaşmaktadır. Bir yastığa bir ömür boyu başlar konulacaksa 

yastığın altındaki paraların çokluğu değil iki insanın arasındaki sıcaklık ve muhabbet 

bu birlikteliği bir ömür sürdürecek unsurlardır.

   Sıcak bir tebessümün, manidar bir bakışın değeri karşı tarafta bıraktığı etkiyi 

cihanın hiçbir hazinesi kazandıramaz. Sonu gelmez arzuların getirdiği 

doyumsuzluklar, sadece aşk hayatında değil, toplumu etkileyen önemli olayların da 

aynı zamanda savaşlar gibi fitilini ateşlemiştir. Dünya savaşlarının çıkış noktasına 

bakılacak olursa sömürgeci devletlerin doyumsuz isteklerinin maddenin esiri 

devletlerin başrollerde olduğunu kolayca görebiliriz.

   Sonuç olarak bakıldığında önümüzdeki tüm somut örnekler paranın maddenin asla 

huzur getirmediğini gösterir. Verdiğimiz örnekler bunu açıkça göstermektedir. 

Sanatçılarımız da ̋  parayla saadet olmaz.˝ diyerek bunu açıklamışlardır.

  Her ne olursa olsa da teknoloji ve para hayat savaşında ne kadar galip gelmiş gibi 

görünse de hayatta hala temiz kalması gereken aşk, sevgi mutlaka zaferini ilan 

edecektir.

  Sanatçımızın da dediği gibi: Denizler kurusa bile, kutuplar çözülse bile, tarih 

yeniden yazılır, her zaman aşk kazanır.

     Aşkın, sevginin paranın yardımı olmadan her daim kazanması dileğiyle… 

* N.Ü. Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencisi






