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yani buluşmasıdır.

2

BU SAYIDA :
*Editörümüz Mustafa CEYLAN’dan “Han Duvarları ve
Ötesi ile Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Gülce(Tokmak)türü bir
şiiri” üzerine iki yazısı,
*M.Ali KALKAN’dan 30 Ağustos yazısı,
*Ahmet ÖZDEMİR Hocamızdan “Nazım Hikmet’in
Tiyatro Yazarlığı” üstüne bir yazısı
*Prof.Dr.Nurullah ÇETİN Hocamızdan “Ahmet Yesevi’de
Epistemoloji Kuramı” başlıklı incelemesi
İle
Gülce Edebiyat Akımı Şiir Türlerine uygun şiirler kaleme
alan şairlerimizden GÜLCE(BULUŞMA)Türü şiirleri ile
Hasan ULUSOY(Rahmetli)
Hacer KOZANLI
Hikmet ÇİFTÇİ
Gülten ERTÜRK
Güneri YILDIZ
İbrahim Etem EKİNCİ
Nazende GÜLİSTAN
Rahime KAYA
Ömer YILDIRIM /çağsürgünü
Ozan SENTEZİ /Gültekin TOGA
Mikdat BAL
Mehmet NACAR” şiirleriyle
huzurlarınızdayız.

3

http://www.gulceedebiyat.com
http://www.gulceedebiyat.net
http://www.edebiyat.biz
http://www.edebiyatdunyasi.net
http://www.mustafaceylan.net
http://www.mehmetnacar.net
http://kursunkalemler.com/
http://www.siirsu.net

4

HAN DUVARLARI ve ÖTESİ
Mustafa CEYLAN

(HAN DUVARLARI şiiri, muhteva bakımından başlıca ÜÇ VARLIĞA AİT UNSURLARIN BİRLEŞMESİYLE
meydana gelmiştir. Anadolu coğrafyası, Anadolu insanı (hanlarda rastlanan yolcular, bilhassa
KOŞMANIN PARÇALARI ile muzdarip bir hayalet gibi her menzilde şairin karşısına çıkan meçhul halk
şairi Maraşlı Şeyhoğlu) ve şairin kendisi.
Bunlardan birincisi, şiirde en geniş yeri tutuyor. Şair, at arabası ile yaptığı üç günlük seyahati boyunca
görmüş olduğu manzaraları en küçük teferruatına kadar BİR TABLO GİBİ gözler önüne seriyor.
Bu cephesiyle şiir, REALİST BİR TASVİR ŞİİRİ karakteri taşır. Yalnız burada DIŞ ALEM tamamiyle objektif
bir gözle görülmemiştir. ŞAİR, şiir boyunca kendi varlığını hissettiriyor. Gördüğü şeylerin kendi
üzerinde bırakmış olduğu tesirleri, uyandırdığı his ve hayalleri de anlatmaktan geri kalmıyor. Objektif
unsurlarla subjektif unsurların, dış alemle insanın birbiriyle karşılaşması, şiire LİRİK BİR HAVA veriyor.
Maraşlı Şeyhoğlu'nun gözle görünmeyen, fakat bu coğrafyanın adeta her tarafına sinmiş olan manevi
varlığı, şiirin EN MÜHİM UNSURLARINDAN birini teşkil eder. 'Han Duvarları'nın içine DAĞITILMIŞ
olmakla beraber Maraşlı Şeyhoğlu'na izafe edilen KOŞMAnın muhtelif PARÇALARINI BİR ARAYA
GETİRİRSEK MÜSTAKİL BİR ŞİİR TEŞKİL ETTİĞİNİ görürüz. Fakat böyle bir ameliye neticesinde şiirin asıl
gövdesinde BÜYÜK BİR BOŞLUK kalır. Bu da gösterir ki, Maraşlı Şeyhoğlu'nun KOŞMASIYLA ASIL ŞİİR
ARASINDA SIKI BİR MÜNASEBET VARDIR. Ve ASIL OLAN MARAŞLI ŞEYHOĞLU'NUN KOŞMASIDIR.
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BÜTÜN ŞİİR ADETA ONU KUCAKLAMA, ONA BİR ÇERÇEVE TEŞKİL ETMEK İÇİN YAZILMIŞ GİBİDİR. HAN
DUVARLARI'NDA BİR ÇOK MISRALAR MARAŞLI ŞEYHOĞLU'NUN KOŞMASI İÇİN HAZIRLIK YAPMAK VE
ONU DEĞERLENDİRMEK MAKSADIYLE YAZILMIŞTIR.'
(Prof.Dr. Mehmet KAPLAN-Şiir Tahlilleri-2, Syf:18, Dergâh Yayınları, 1973)
Evet;
HAN DUVARLARI şiiri, Türk Şiir tarihinin önemli kilometre taşlarından, TÜRK ŞİİRİNDE YEİLEŞME
HAREKETLERİ TARİHİ'nde önemli yer tutan şiirlerden birisidir. Üstad Mehmet KAPLAN'ın da ifade
ettikleri gibi,
'.............................................
..............................................
Uykuya varmak için bu hazin günde, erken
Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken
Birdenbire kıpkızıl bir kaç satırla yandı,
Bu dört mısra değildi, sanki dört damla kandı,
Ben garip çizgilerle uğraşırken başbaşa,
Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa:
...........'On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan
...........Baba ocağından, yâr kucağından
...........Bir Çiçek dermeden sevgi bağından
...........Huduttan huduta atılmışım ben.'
Altında da bir tarih:Sekiz mart otuz yedi...
Gözüm imza yerinde başka bir ad görmedi.
Artık bahtın açıktır, uzun etme arkadaş!
Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş;
Araya gitti diye içlenme baharına,
Huduttan götürdüğün şan yetişir yarına! ...
Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,
Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk,
Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri
Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri.
Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor,
Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor.
.........................................................
........................................................
.......................................................
.......................................................
Bizden evvel buraya inen üç, dört arkadaş
Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş.
Çatırdayan çalılar dört cana can katıyor,
Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor...
Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri,
Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri.
Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor,
Kalbime, ateş gibi, şu satırlar giriyor:
.........'Gönlümü çekse de yarin hayâli
..........Aşmaya kudretim Yetmez cibâli
..........Yolcuyum bir kuru yaprak misali
..........Rüzgârın önüne katılmışım ben.'
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Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı,
Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı...
Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde
Ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde.
Uzun bir yolculuktan sonra İncesu'daydık,
Bir handa, yorgun argın, tatlı bir uykudaydık.
Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım,
Baş ucumda gördüğüm şu satırlara yandım!
.........'Garibim namıma Kerem diyorlar
..........Aslımı el almış harem diyorlar
..........Hastayım derdime verem diyorlar
..........Maraşlı Şeyhoğlu Satılmışım ben'
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................'
Evet;
Görüleceği gibi HAN DUVARLARI,
..................a
..................a
..................b
..................b
..................c
..................c
.....Koşma-4'lüğü

şeklinde, o güne kadar TÜRK ŞİİR TARİHİNDE yapılmamış bir ilki gerçekleştirmiştir. Mehmet Akif
ERSOY'un konuşma dilini ARUZ'a getirişi nasıl ve yerinde bir yenilik ise, BEYİTlerle GAZEL tarzı devam
eden bir şiirin gövdesine 4'lükleriyle giren Koşma'nın girişiyle, YENŞDEN YENİ BİR TARZ ortaya
konması da bize göre yaerinde bir yeniliktir. Ve bu yenilikte şair Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, ne beyitlerle
oluşan dokuyu ve ne de dörtlüklerle oluşan Koşma dokusunu ASLA BOZMAMIŞTIR.
TIPKI;
Yeni edebi akımımız GÜLCE'nin çıkış noktasını yıllar öncesinden müjdelemiş, ortaya koymuştur.

ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN'DAN "GÜLCE-TOKMAK" BENZERİ BİR ŞİİR
Mustafa CEYLAN
**************
Sevgililer günü geldi ya. Türk Edebiyatında en güzel aşk şiirlerinin
mimarı olan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın aşağıdaki şiirini geliniz sadece
HECE açısından ele alalım.
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Usta şairimiz, tıpkı GÜLCE-TOKMAK türü şiirde uyguladığımız
giderek azalan, her kıta-kuple-bölüm de gittikçe bir azalan hece
yapısıyla şiirini dokumuş. İk iki kıtadan sonrası tamamen düzgün
bir sıralanış ve azalan hece sayıları bulunan oldukça dikkate değer
bir şiir.
Önce şiiri okuyalım. Şiir şöyle :
"Seni arıyorum kalabalık caddelerde,……………............…….14 hece
Tanımadığım insanlar geçiyor, sen yoksun.........14
Perişan hayallerimin başladığı yerde,.................14
Sana sesleniyorum, duyuyor musun?................12
Beyaz güller açtı bahçelerde, sevdiğin..............13
Ya o karanfil, baygın kokulu çiçek...................12
Gel yalnızlık bahçeme beyazlar giyin................12
Anladım ki bu ömür sensiz geçmeyecek............13
Odamı süsleyen ellerini uzat,………………...12
Hazzından dile gelsin bastığın halı.............12
Açılsın sevincinden perdeler kat kat..........12
Işık ve ateş senin için yanmalı.................12
Sonra çevir düğmesini, radyonun……….11
Sevdiğin musiki dolsun odama,............11
Dinle şarkısını büyük koronun,.............11
Beni düşün! beni düşün ağlama...........11
İçimden bir ses diyor ki sabret………10
Sonu gelecek bu yalnızlığın,..............10
Bütün aynalar gülecek elbet,............10
Açılacak kapılar ansızın....................10
Yalnız sen varsın beyaz gülüm,……9
Evde bahçede ve sokakta,..............9
Bir eylül akşamı gördüğüm ,...........9
O beyaz hayalsin uzakta.................9
Yakınsın yalnızlık kadar,………8
Uzaksın yakınmış gibi,............8
Sensiz yaşadığım yıllar...........8
Bu kadar güzel değildi............8
Yeter.. gel artık yeter……………7
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Karanfiller açtı gel................7
Kış bahçesinde , güller..........7
Beyaz güller açtı gel !!".........7
Evet işte şiir bu...
Bizim GÜLCE - TOKMAK önerimize ne kadar benziyor.
Gülce-Tokmak da ise yapı şu şekildedir.
GÜLCE EDEBİYAT AKIMI
ŞİİR TÜRÜ:TOKMAK
********************
1-Şairin kendisi veya yakınlarını-dostlarını hicvedeceği bir ŞİİR
çeşididir.
2-Hece vezninin çok değişik ölçü-kalıpları bir şiirin bünyesinde
toplanmıştır. Batı edebiyatının 'sone' si ile bizim Halk
edebiyatrımızın 'koşma' sının bir araya getirilmesi gibidir.
İstenirse her kuplenin son mısraı tamamen bağımsız olabilir.
3-Hece-ölçü ve kalıpları büyükten küçüğe vaya küçükten büyüğe
doğru da dizilebilr ve çok değişik şekillerde TOKMAK türü şiirler
yazılabilir.
4-Dörtlüklerdeki kafiye yapısı şairin isteğine bağlıdır.
5-Örnek bir TOKMAK NAZIM TÜRÜ'NÜN ŞEMASI ŞÖYLEDİR.(Şair
dilerse bunun tersini, değişik ölçü ve kafiyelerle de yapabilir.
Önemli olan, hece-ölçü- kalıplarının artan ve azalan dizilişlerinin,
sıralanışının bozulmaması; daha önemlisi, geleneksel şiirimizde
tek bir ölçü-kalıpla başlayıp şiir bitimine kadar devam eden sistem,
burada, çeşitli ölçü ve kalıplar her kıatada-kıta bütününde sırayla
azalarak veya çoğalarak bir araya getirilmiştir. 4 kuplelik bir
şiiriniz var diyelim, bu 4 kuplenin 1'nci kuplesi 11 hece, 2'nci kuple
10 hece, 3'ncü kuple 9 hece ve 4'ncü kuple de 8 heceden
oluşabilir.
Şematik olarak :
-------------------------------------------------------------(11 hece)
*
----------------------------9

-----------------------------(10 Hece)
*
-------------------------------------------------------(9 Hece)
*
-----------------------------------------------------(8 Hece) den oluşur. Özetle tarif edecek olur isek, kıtadörtlüklerden oluşan bir şiiriniz başta hangi ölçüyle başladıysa
sona kadar aynı ölçüyle gidiyor ya; burada TOKMAK ' da her kıtada
bir önceki kıtanın bir eksiği veya bir fazlası hece sayısı ile devam
edecektir diyebiliriz.
(Bu türü şiir dünyamıza öneren Mustafa Ceylan)
---------------------------(4+4+5=13 Hece) -a
---------------------------(4+4+5=13 Hece) -b
---------------------------(4+4+5=13 Hece) -a
---------------------------(4+4+5=13 Hece) -b
------------------------------------------(4+4+5=13 Hece) -b
------------------------------------------(4+4+5=13 Hece) -b
...........................................................(4+4+5=13 Hece) -b
*
----------------------------(6+6=12 Hece) -c
----------------------------(6+6=12 Hece) -d
----------------------------(6+6=12 Hece) -c
----------------------------(6+6=12 Hece) -d
------------------------------------------(6+6=12 Hece) -e
------------------------------------------(6+6=12 Hece) -e
...........................................................(6+6=12 Hece) -e veya b
*
-----------------------------(6+5=11 Hece) -f
-----------------------------(6+5=11 Hece) -g
-----------------------------(6+5=11 Hece) -f
-----------------------------(6+5=11 hece) -g
-----------------------------------------(6+5=11 Hece) -h
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-----------------------------------------(6+5=11 Hece) -h
..........................................................(6+5=11 Hece) -h veya b
Böyle veya bunların tersi de olabilir.

*
Şimdi bu şiiri gördüklerinde "aleyhimizde bulunan"lar acaba ne
diyecekler? Onlara, o ham sofu, ham armut mantıklı anlayışlarına
bir bomba etkisi yapacak böyle o kadar çok örnek var ki. Rahmetli
Abdurrahim KARAKOÇ üstadımızın da bazı şiirlerinde değişik hece
çalışmaları yaptığını biliyorum. Yakında onları da "göktaşı"
ağırlığınca sunacağım; bakalım GÜLCE'mize ne diyecek o
tutucular, o statükocular, o şiiri sadece "koşma" türüne
kilitleyenler. Parmak hesabıyla 11 veya 7+7 hece sayısının dışına,
mısra sayısı itibariyle de dörtlük dışına çıktığında sudan çıkmış
kurbağaya dönen taş dirençli, kendini tekrarcılar; bu ustaların
çabalarını ve eserlerini gördükçe mosmor olacaklardır.
*
Şiiri paslı ve demir parmaklıklı kafesler ardına hapsetmeye
çalışanlar, gerçek şairler olmayıp, internetin verdiği kolaylıkla şiir
yazıyorlar MIŞ GİBİ yapanlardır.
*
Yol açık, meydan açık...
Koşuya devam GÜLCE...
Gün senin, gelecek senin..
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Gönlümdeki güzel yâr (Gülce-Buluşma)
Sen öfkemin dizgini hayalimin perisi
Ötelere yol açan en mübarek beldesin
Kirlenen hayal benim
Onca çaylar ırmaklar
Akar giden böğrümden hep başkasını paklar.
Yorulmadım yılgınım yıldıran yoldaşlarım
Hayalinden umudu kaldıran yoldaşlarım
Gayesin gayesizce öldüren yoldaşlarım
Her birinin leşiyle koku salar sokaklar.
Ağlarım çoğu zaman güldüğüm az görülür
Sevgilim en hal bilmez avuçtasın eldesin
Horlanan hayal benim
Yol kırıldı durmak var
Uzadı yolun benden gönlümdeki güzel yar.
Göz
Görmez
El
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Ermez
Felek tutmuş
Yol başını yol vermez
Bin yıl saydı üstünde bin yıl saydı erenler
Bin yıllık ati dedi kalp gözüyle görenler
Bir bak şimdi haline kim bağını derenler
Var görünür kör gezer cisminde saklı yoklar
Anamın ağıtında göz ıslayan kedersin
Bağrıma bastım seni kayıp ele gidersin
O yüce huzurda sen ne söylersin ne dersin
Bilmese de kadrini beyni yitik ahmaklar.
Yandığım şu gecenin sabahına yakınım
Seher vakti açılan bülbül yakan güldesin
Alır benim derdimi
Gamlanır bülbül ağlar
Senden gelir gönlüme su bilmedik yangınlar
Hasan Ulusoy
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♥ ♥ ♥ MELEK RUHU (Gülce-Buluşma) ♥ ♥ ♥

Mesudum seninle sevgilim ruhunun fethindeyim
Ellerimde kır çiçekleri aşkının keyfindeyim
Son demlerinde vakit yalnız güllerin esaretindeyim
Libasını giydim meleklerin baktığımda gözlerine
Esmer günleri bıraktım ardımda aldandığımda sözlerine
Cürümlerinden sıyrılıp attığımda sevdanın közlerine
Kıyametleri koptu ayrılığın melek ruhunda
Ruhunda fethettim mutluluğu yarınların arzusunda
Uzlete şayan dünü bırakıp karanlığın koynunda
Unutup her şeyi tadacağım sonsuz mutluluğu melek ruhunda
Son demlerinde vakit bitecek yarın hasret
Sevdanın güneşiyle doğup gün gözlerinde
Uçarken bir kelebek sevdalı sözlerinde
Mutluluğa erecek tamamlanırken hicret
Munis düşüncelerde çağlayınca bu yürek
Umutsuzluk ufukta bulutlardan uzakta
Hasbihâl ettiğimiz düşlerimiz durakta
Korur bizi sevgilim omzumuzda bir melek
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Sardığında tüm kalbi bu sevdanın al nârı
Tayin eder huzuru inandığımız kader
Tamamlanır umutla mutlulukla son sefer
İttifaktadır sevda ayırmaz aşktan yârı
Melekler yanımızda kapama gözlerini
Yinele bir kez daha duysunlar sözlerini.
Hacer Kozanlı

Gönlümden...
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu olsun...
M.Ali KALKAN

Milli Eğitim Eski Bakanlarımızdan birisi Çanakkale Şehitlikleri'ni gezerken bir grup
üniversite talebesi sayın bakanı tanımışlar, elini öpmüşler. Ellerindeki şişeyi sormuş,
"biz arkadaşlarla kanımızı toplayıp bu şişeye koyduk, şehitlerimizin üzerine
serpeceğiz" demişler.
Sayın Bakan şunları söylemiş;
-Çocuklar düşünceniz çok güzel. Türkiye'de her yıl Kıbrıs kadar bir toprak parçası erozyon
sebebiyle denizlere dökülüyor, hanginiz bir ağaç dikti? Vatan için ölmek güzel ama vatan için
yaşamak daha güzel.
Şimdi sayın bakan mezarından kalksa bize sorsa bu vatan için ne yaptınız, ne ürettiniz, ne
kadar yoruldunuz, bu dini bayram değil mi, bu kadar tatili hak mı ettiniz? dese şöyle cevap
vermek uygun olur sanki.
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"Efendim bayramlar dini vecibeleri yerine getirmek için yapılır, büyükler, eş-dost ziyaret
edilir, gönülleri alınır ama turizm zorda o yüzden biz yardım olsun diye hükümetimizin
çağrısına uyduk, yollara düştük, o yüzden otellerde boş yer kalmadı. Paramız varsa bir "tık"la
birilerine kurban parası veriyoruz, onlar da kesiyorlar. Zaten derin dondurucu falan da aldık.
Yine telefonlarımızla bir toplu mesaj göndeririz, herkesin bayramını da kutlarız. Yoksa deniz
kenarında Kırkpınar pehlivanları gibi vıcık vıcık yaplanıp ıstakoz gibi kızarmayı, yorgun
argın eve dönmeyi kim ister? Hem bu gece de camdan, balkondan bayrak da sallayacağız.
Üretimi başka devletlerin insanları gece gündüz demeden yapıyor zaten, bize ne?"
Ya dediğine bin pişman olur sayın bakan ya da eline aldığı bir bayrak direği ile bizi gücü
yettiği kadar kovalar.
İyi tatiller bizlere efendim.
Biz yine de günümüzün en iyi aşıklarından birinden, Aşık Cemal Divani'den bir şiir
okuyalım...
Üzerine Düştü
Gökten yere bir çiğ indi gülün üzerine düştü
Alevden közü sıçradı külün üzerine düştü
Umutlar burdan gideli ay geçti yıllar oldu
Mazlumların gözyaşları çölün üzerine düştü
Dünya sayısız serdarı içmeden sarhoş eğledi
Nice tahtı Süleyman'ın emeğini boş eğledi
Toprağa vatan diyenler uğrunda savaş eğledi
Kaç yiğidin kesik başı yolun üzerine düştü
Sormayın garip Âşığa bugünlerde bir hâl oldu
Allah'a bin şükür olsun zeval gitti kemal oldu
Şuhedanın akan kanı kara yerde hilal oldu
Bir yıldız yere süzüldü alın üzerine düştü
Onu seyran eden beyler gıpta ile dönüp baktı
Okuyanlar ibret aldı tarihe bir iz bıraktı
Yıldızla hilal birlikte doğruldu ayağa kalktı
Atlas ipekten geçerek şalın üzerine düştü
Unutma Cemâl Divani Türklüktür bir yanın senin
Ecdattan miras kalmıştır cennettir vatanın senin
Bayrak kutsal emanetin hem şerefin şanın senin
Onu yüceltmek görevi kulun üzerine düştü
Aşık Cemal Divani
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BİR İLERİ BiR GERİ — 2 -(Gülce-Buluşma)

Günün geceye,
Gecenin güne döndüğü yerde
Hemhal oldu akrep yelkovan
Düşünmeden bir an…
Güneşin aya,
Ayın güneşe söndüğü yerde
Bölündü ikiye zaman,
Bir bilene sormadan…
Zaman destursuz
Takipte birbirini…
Gece güne, gün geceye
Sarmış kollarını
Bir ileri, bir geri...
Güne döndüm, gece oldum
Satır satır, hece oldum
Bir ileri bir de geri
Sor halimi, nice oldum.
13.01.2011
Hikmet Çiftçi
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NAZIM HİKMET’İN TİYATRO YAZARLIĞI
Ahmet ÖZDEMİR

Nazım Hikmet’in romancılık yönünden dün söz etmiştim. Opera ile ilgiseni de kısaca
eklemiştim. 1924 yılında “Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim” romanını yazmaktaydı.
Pravda koleksiyonunu karıştırırken, bir piyesinin oynandığı haberini okudu. Daha
sonra, Nikolay Ek’le Moskova’da “Metla” (Çalı Süpürgesi) tiyatrosunu kurdu. Galiba
ilk ve son tiyatro arteli buydu. Burada “Kabahat kimde?” diye bir piyesi oynandı.
Nikolay Ek’le birlikte yazdığı “Kirpikçi” ve Kabahat Kimde adını taşıyan iki revü de
oynanıyordu. İlk defa sinema ile tiyatro organik olarak bu revülerde birleşmişti. Dış
sahneler revüde sinema ile sahne perdesine yansıtılmıştı.
Altı ay süren “Metla” serüveni, Nazım’da, “Kafatası” piyesine dayanan bir dram
yazarlığı anlayışını kazandırmıştı. “Kapitalizmin son merhalesi emperyalizmi” büyük
bir senaryo halinde işlemiş. “Ehram” adlı bir bale ve “Ayın Ondördü” adlı şiir-piyes
yazmış, ancak oynanmamıştı. Ama bir çok parçalarını “Benerci Kendini Niçin
Öldürdü?” isimli şiir - romanında kullanmıştı.
Moskova’ya döndükten sonra bir sürü piyes yazmış. “Sabahat”, İstasyon”,
“Türkiye’de”, “Enayi” “İvan İvanoviç var mıydı, yok muydu?”, “İnek”, “İki inatçı”, “Tartüf
- 59”, “Her şeye rağmen”, “Prag saatleri”, “Demokles’in kılıcı” ve başkaları.... Bunların
çoğu oynanmamıştı.
1928-29 yıllarında, arkadaşları işkence görmüşlerdi, kendisi de İstanbul’da üzgün ve
rahatsızdı. Muhsin Ertuğrul ziyaretine gelmiş ve bir oyun istemişti. Birkaç gün içinde
bir oyun yetiştirmesi gerekiyordu. Aklına Moskova’da oynanmayan “Kafatası”
piyesinin konusu geldi. Kısa sürede istenen oyunu yazdı. Ama ancak üç gün
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oynanmasına izin verilmişti. Bu oyun 1951 yılında Moskova Radyosunda birkaç kez
temsil edilmişti.
Ertuğrul Muhsin, 1930’lu yıllarda iki piyesini daha sahnelemişti. “Bir Ölü Evi” ve
“Unutulan Adam” “Bir Ölü Evi”nin konusu, klâsik burjuva miras dâvasıydı. Kafatası’nın
akıbetine uğrar korkusuyla Nazım Hikmet’in adı yazılmamıştı. Ancak, dört gün
oynanmıştı. Seyirci gelmemişti.
Muhsin Ertuğrul, ikinci oyunda Nazım Hikmet’in adını kullanmış. Baş rolü de kendisi
oynamıştı. “Unutulan Adam”ın konusu kısaca şöyleydi: Genç bir asistanı olan ve
genç bir kadınla evli, çok ünlü bir operatör, ününün ve burjuva ahlâk telâkkilerinin
esiridir. Karısının kendisini asistanla aldattığını bildiği halde ses çıkarmaz. Dile
düşmekten, ününü zedelemekten korkar. Kızı evli bir erkekten gebedir. Rezaleti
önlemek için kızının çocuğunu kendisi düşürmeğe razı olur, kız ameliyat masasında
ölür, profesör hapse düşer. Hapisten çıktığı zaman cemiyetçe unutulmuştur. Gideceği
bir tek yer, unutulan adamların barınağı Sabahçı kahveleridir...
Nazım Hikmet, 1938’de başlayan hapis hayatında beş piyes yazmıştı: “Ferhat’la Şirin
Yahut Bir Sevda Masalı”, “Yusuf’la Zeliha Yahut Yusuf ve Kardeşleri”, “İstasyon”,
“Fitnat”, “Yerdepremi”. Bunlardan “Ferhat ve Şirin” Moskova’da, Pırag’da, Berlin’de ve
daha bir kaç şehirde oynanmış. “Yusuf ve Kardeşleri” Çekoslovakya’da ve
Demokratik Almanya’da oynanmış. Ayrıca , “Ferhat ve Şirin”den bir de film yapılmıştı.
“Yerdepremi”yle “Fıtnat”ın müsveddeleri bile kalmamıştı.
Moskova’da 1962 yılı nisan-haziran aylarında yayınlanan anılarında, son derece
alçak gönüllü davranıyor: “Ömrüm boyunca hep tiyatronun etkisi altında kaldım, ama
üçüncü derecede bir dram yazarından daha yükseklere çıkamadım. Ama ne de olsa
bu meselede kötümser değilim. İyi bir dram yazarı olabileceğimi umuyorum. Can
çıkmadan umut çıkmıyor derler.” diye yazıyordu. Yarın Nazım Hikmet’in sahneye
uyarlanan eserlerinden ve senaryo yazarlığından söz etmek istiyorum.
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Sevgimsin(Gülce-Buluşma)
Ey gurup vaktinin hazin güneşi
Sevdamın üstüne batma ne olur
Karşımda dururken gönlümün eşi
Derdime ayrılık katma ne olur
Ey sevgili;
Sevgi sözcüğünün ifadesi nedir?
Dendiğinde
Seni gösteresim geliyor.
Ben seni gelmiş geçmiş zamanlara inat
Sen yokken bile sevdim.
Boncuk gözlerinden akan yaşlarda,
Hayalime dolup taşarken sevdim seni.
Kara gecelerime inat,
Günümü aydınlatan seher vaktiydin.
Kara bulutlara inat,
Bereketini veren yağmur damlalarında sevdim seni.
Okyanuslardaki her bir su damlası
Sevgimin ifadesidir benliğimde...
Gittiğin o gün var ya
Aldığın güller boynunu büktü
Kalbimse yerinden sanki söküktü
Hasta bedenimse ezik döküktü
Med cezirler yaşadım kimi zaman
Kimi zaman hayal denizinde sarhoş oldum.
Ben seni ta ki Kal-ü belâdan beri
Ta ki karşıma çıkana kadar
Sen olduğunu bilmeden sevdim.
Bil ki sevgili;
Gözlerin gözlerime tek damgası vurdu
Yaman yurdu bu gönül zamanı sana kurdu.
Gülten ERTÜRK
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ELİF, TEK BİR DOĞRUDUR (GÜLCE-BULUŞMA)
Her yerde güller vardı; dizi dizi, tebrizi.
Gönül, öten bülbülü dinler, gülce lehçede.
Şafakta füsun dolu esen bir hava bizi,
Sarıp da sarmalarken güller ile bahçede.
……….O saf kokularıyla,
……….Cennet tepelerinden gelen dokularıyla,
……….Gonca gonca güller açılır,
……….Kevser kıyılarında sulara nur karılır.
……….Ve sırlı hikmet ile rahmet arza saçılır.
……….Nehirler çok sayıda,
……….Dolar gelir taşkına,
……….Güller Şahı Muhammed Mustafa’nın(S.A.V.) aşkına.
Girip nefes alalım Rabbin cennet bağında.
Resul’ün otağında gül kokusu dolalım.
Birlikte arayalım izi Hıra dağında.
Bulunca, yüzümüzü sürüp de coş olalım.
……….Salât, selam ederek,
……….Yâre gönderelim yâre, sararak gonca gülle.
………. Hoş kelamla, dualarla, mutmain kalp, saf dille.
……….Kutsal yolda yürürken huzura coş kandille,
……….Zikrederek…
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***
Sarıkanat kanarya uçarken daldan dala,
Bir serenat sunardı meşk tonunda öterek.
Türlü rayihasıyla güller dönüşüp ala.
Ulaşır burnumuza gizemlerle tüterek.
……….Gül, hecede tek ise,
……….Elif tek bir doğrudur; O’na simgedir lâle.
……….Denk var mıdır, melale?
……….Billurdan bir köprü ki zaman ile sarılır.
……….O köprüden insanlar akar sanki şelale.
……….Açar güller kıyıda,
……….Sular gelir taşkına,
……….Güller Şahı Muhammed Mustafa’nın(S.A.V.) aşkına.
Diller daim saygıyla, Allah desin inlesin.
Yürekler aşkla çarpsın, aşk ile coştururken.
Gönüller bir hoş olsun el, dil, gönül dinlesin.
Ruhlar zirveye vursun huşuyla koştururken.
……….Yoluna baş koyup her gün,
……….Sıdk ile zikredelim, doğrudan yürüyüp Hakk’a,
……….Aşalım zorlukları, güzellikten şaşmadan, azmederek mutlaka,
……….Hak yola aka aka,
……….Alalım ün.
***
Öküz boynuzunda arz, nasıl dengede durur?
Akla aykırı fikir beyinlerde kenedir.
Suya girip çıkanlar, güneşlenirken kurur.
Hoşgörüsüz bireyler topluma mengenedir.
……….Lalezardan gülşene,
……….Yol gider ince uzun; aşk ehli yürür yorulmaz.
……….Güle hasret durulmaz.
……….Karanlığı ağaran ay, ortadan yarılır.
……….Rabbin hikmetlerinden asla sual sorulmaz;
……….Lakin dağda vahşi ayı da,
……….Döner birden şaşkına,
……….Güller Şahı Muhammed Mustafa’nın(S.A.V.) aşkına.
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Muhabbetle Habib’e, bülbülce gelip dile,
Aklayıp kalbimizi, her işi hoş edelim.
Uyalım “SÖZ”’lerine büyük bir dikkat ile,*
Hep doğru yaşayarak, doğru yolda gidelim.
……….Bulut ağar gökyüzüne,
……….Kelebekler uçuyorken kodlandıkları minvalde,
……….Bir mevsimlik ömürde, konarlar cennet düzüne.
……….Bak Rabbin gecesine ve dahi gündüzüne,
……….Gel özüne.
***
Bebek beden büyümez, uyumasa beşikte.
Cennet üstünde ana; süt verip de doyuran.
Turna kanat çırparak uçmaz kutsal eşikte.
Ve sevilir her zaman kula Hakk’ı buyuran.
……….Lâle boyun bükerse,
……….Gül dalında mahzun olur, bülbül ağlar zarı zarı,
……….Terk ederken gülzarı.
……….Sanılır ki âşık,maşukuna darılır.
……….Bu hal çokça yayılır ve bir daha bal toplamaz arı.
……….Dallar istenen sayıda,
……….Durmaz artık ışkına,
……….Güller Şahı Muhammed Mustafa’nın(S.A.V.) aşkına.
Hep beraber diyelim:
……….“Sallalahu Teâlâ.”
……….La ilahe illallah Muhammed Resulullah.”
……….Duaları kabul olsun inş-A L L A H.
……….İnanan cümle kulların mekân olsun cennet-i ala.
GÜNERİ YILDIZ
……Elazığ, 17.05.2012…
* SÖZ: Resullullah (S.A.V.)Efendimizin Hadis-i Şerifleri kast edilmiştir.
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Göz yaşımdadır(Gülce-Buluşma)
Gelmeyin üstüme,gelmeyin acılarım!
Artık yaş ta kalmadı gözlerimde
Yüreğim ağlıyor,
Kanatmayın yüreğimi,
Göz bebeklerimde,
Bitsin bu amansız sancılarım.
Ağlama demeyin sakın,dostlarım!
Ömrümün gıdası, gözyaşımdadır.
İyi bir tahlille, bakın dostlarım,
Ruhumun sedası; gözyaşımdadır.
Bütünleştim artık sizlerle acılarım.
Yaşantımın bir kesiti hatta tamamı oldunuz.
O çok hızlı gençlik yıllarım hariç;
Delikanlı,deli canlı, şaşaalı yıllarım,
Deli dolu hatıralarım hariç.
Sonrası? .
Sonrası hüsran,
Sonrası dert ve keder,
Artık yeter yeter!
Teselli etmeyin! Viraneyim ben
Hicran ateşinde pervaneyim ben
Behlül-ü Dane’ydim,divaneyim ben
Gönlümün nidası, gözyaşımdadır.
Solmuş bağda bağban mıyım?
Bülbülün ahında figan mıyım?
Yetmedi mi çektiklerim?
Ah edip inlediklerim...
Gelmeyin üstüme artık!
Taşıyacak gücüm de yok,takatim de,
Bu ahir vaktimde...
Yıllar yılı gülmez oldu bu bahtım;
Yıkıldı sarayım,devrildi tahtım.
Etem-i Dünya da,kalmadı ahtım;
Cürmümün cüdası gözyaşımdadır.
İBRAHİM ETEM EKİNCİ
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O SADIK YÂRE (Gülce-Buluşma)
Sevdiceğim nazlı yârim
Bu name sana!
Çevir bakışlarını da üşütme beni
Tükenmez takâtle sevda kokuşlum
Bele kundağına da üşütme beni!
Dışım ayaz keser, yanıyor içim
Say ki İsmal’im adanmış koçum
Tâ Âdem’den başlar, sensin bir ucum
Aç sineni de sar, üşütme beni!
Sen Veysel’in gözü gönül ışığı
Nice yiğitlerin sendin aşığı
Can bulan canların kutsal beşiği
Diz çöktüm eşiğine üşütme beni!
Sarı sabrın kök saldığı
Sen sadık yârim!
Gül açsın gülüşünde gülümse hadi
Gelincikler dökülsün alnından öpsün
Vefaya hasretliğin, sen oldun şadı
Sanadır bu yolculuk üşütme beni!
Gömülsün gamzene bu ağlayan nar
Gülistan’a o dem gelecek bahar
Sen sadık yârime vasiyetim var:
Bu zalim ellerde üşütme beni!
10.11.2014
Nazende GÜLİSTAN
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İnternette NADİR KİTAP-İltem SAHAF TA iki cilt bir arada 15.-Tl
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Uyan Ey Şanlı Vatan (Buluşma)
I
Bir bulut kaynamış Sivas ilinden
Tarih dört eylül bin dokuz yüz on dokuz
Kararlar alınmış halkın dilinden
Padişahın yanında yokuz
Yol özgürlük
Kadın gergefini asmış nazlı köşeye
Bebesi beşikte ağlar
Kendisi yürekte
Bir eli çorap örer yiğit Mehmet’e
Öteki kağnı çeker cepheye
Zalimin hükmetmeye yeltendiği ülkede
Bir kadın meydanlarda çığlık çığlığa
Haydi, yiğitler! haydi beyler!
Durmak zamanı değil vatan tehlikede
Direnelim mandaya
Direnelim Sevr’e
Ruhlarımız kenetlensin ülkenin birliğine
Vatan bu
Secde edip alın vurulan en kutsal toprak
Özgürlüğe susamış bu gökyüzü, bu al bayrak
Dünya var oldukça dalgalanacak
Düşünür mü yiğitler, düşünür mü?
Namus bu, ırz bu
Tereddüt eder mi adamlık
Cumhuriyetin savaşında neferliğe
Etmez elbet
Bir değil binlerce başı olsa feda ettiği toprağına
Her yiğit seve seve can verir
Verdi nitekim can verdi!
Kan verdi gaziler, şehitler kan verdi!
II
Tarih yirmi dokuz ekim iki bin dokuz
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Hala savaştayız
Dört bir yandan çekiyorlar ülkemin toprağını
Sallıyorlar Ege’yi, Kara Deniz’i Ak Deniz’i
Marmara kalmış içinde tuzu ayrı akan su
Eller iki yakalı boğazlarında
Kimisi haşin kimisi dik bakışlı
Kimisi güya dingin bakışlı
Çekiyorlar, çekiyorlar…
Amma
Ölmedik daha biz
Kalsa da tek can tek Türk
Ne toprağından verir ne de suyundan
Ödün vermez Atasının yolundan
Elinde ay yıldızlı al bayrak
Yüreğinde kor ateşten bitmeyen bir aşk
Yürek yüreğe sıra dağlar gibi
Dörtnala koşuş senin yolunda
Yolu cumhuriyet
Yolu özgürlük
III
Dalgalan şanlı hilal, doğsun ufuktan batan
Cumhuriyeti adı, toprakta şehit yatan
Emanettir Atadan kahrolmalı her çatan
Yeniden doğsun güneş hükmetsin dört bir yana
Kalmasın zerresinde ne gri ne de kara.
27.Ekim.2009
Rahime KAYA
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Şarklı Bir Sevda (Gülce/Buluşma)
Kaç geceyi bükmüşüm
Rehin, cebimde durur!
Kaç gündüzü dökmüşüm,
Ay hasetten kudurur!
Sus sevgili....Sus!
Bu aşk yalnız beni bağlar...
Beni bağlar, n'olur sus!
«Sevme» diyerek bana, emri vakiler yapma!
Şahittir ölüler, sağlar...
Döşeyip mayınları, seni seveni çarpma!
Say ki, hiç olmamışım,
Görünmemişim sana!
Tasanla dolmamışım,
Uymamışım yasana!
Sanma,
Kasırgalarımı göğün yaşları dindirir,
En naif beyazları en yüceler sindirir!
Aşkın en güzel seyri dağ başında, sevgili!
Ve boyar ten rengine
Şarklı çocuk, sevdayı ...
Belki
Geride kalır, umuda adanılan,
Köşe başında mumlar!
Oysa ki fitiline
Yıldızları dizmiştim,
En kaygan zeminlerde
Gezerek yıldızlarla,
Benliğimi ezmiştim!
bilirim gözüm, bilirim...
Kuzey yeşili sarmaz
Kıvrımlı ovaları...
Ve toprağımı karmaz
Şu gönül davaları!
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Çatık kaşlı kavgalar
Döşer zemine, gülsüz
Resmini küllerimin...
Ki; sanaydı sevgili
Rabb' e şevkle uzanan
Dûa' sı ellerimin...

Bilseydin;
Sırlı sözler getirmiştim sana ben!
Ve tılsımlı düşleri...
Bilmedin, bilemedin
Ey, gözümün bebeği!
Kalabalıklarda şu boğum boğum sesimi,
Duymadın nefesimi...
Cagsurgunu/Ömer YILDIRIM
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Ufuklar....(Gülce-Buluşma)
Göründüğü gibi değil hiç bir şey
Ne şehir şehirdir ne de köyler köy
Kılık kıyafetle olunmuyor bey
Tefekkür dilinden anlıyor musun
Uzakta cok uzaklarda
Sira dağlar
Okyanuslar ötesi
Cana öyle yakın ki
İçimde sanki sesi
...........
Yakında çok yakınımda
Sesini duyarım
Ayaklarım basar
Ellerim değer
Sokaklarında yürür
Evlerinde yaşarım
Bana öyle uzak ki
Mesafelere bağlı değilmiş
Yakınlık,uzaklık meğer
Ses işiten kulak koyunda da var
Ama sürüsüne deriz kı davar
Açılır perdeler,yıkılır duvar
Gönül kulağıyla dinliyor musun..
Konuşur
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Anlarım dilini
Ana lisanımla danışır
Hayretten donarım
Gönlüm acı çeker
Moralim çöker
Kim bu konusan
Cana öyle yabanci ki
.........
Konuşunca anlayamam
Lisanı değişik
Bildigim kelimelerle
Anlalatamaz meramı
Kulaklarımla dinleyemem
Hal diline sireyet eder gönül
Kokar burnuma gül gül
Bana öyle tanıdık ki..
Görür müsün kara zulmet çökerken
Başın dik mi bacın boyun bükerken
Ötelerde gardaş acı çekerken
Canın yanmış gibi ınlıyor musun
Zıplayarak baş değdirmüş yükseğe
Ar ederim
Adam demeğe
Öyle alçak
Öyle cüce ki
......
Dolu başak gibi
Eğiktir başı
Öyle yüksek
Öyle yüce ki
Empati kur net görülsün vaziyet
Vicdan varsa önce onu razı et
Her hangi insana olan eziyet
Sana olmuş gibi önlüyor musun
İhtişam dört köşe
Gurur abidesi köşk
Aldırış etmez kışa
Kendisinden gayrı
Dünya umursuz
Vıcdanla yanıyor sanki şömine
Ateşin alevi nursuz
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Ayaz gibi yüz
Öyle bıçak
Öyle soğuk ki
.......
Kulube mı.in mi
Kümes mi dersin
Korka korka girersin
Bir yüzle karşılar
Güneş ışığı
Gönlünden başka
Halısı yok kı sersin
Öyle çiçek
Öyle sıcak ki...
İster gülün ister fantazi deyin
Düşünce çekmeye razı bu beyin
Yara mı ciğerin Sentezi'leyin
Gözünün yaşını kanlıyor musun
Net görmeyen
Hak vermeyen
Hiç insanım demesin
Onların mırası
Çile kuşaği
Akan kan.....
Onlar için der ki Furkan
Hayvandan aşağı
Anlıyor musun… anlıyor musun.......

Gültekin Toga / Ozan Sentezi
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Düşünceye Dalmıştım (Gülce-Buluşma)
Düşünceye dalmıştım, gecenin yarısında
Daldım olduğum yerde, efkar deryalarına
Acaba ne var diye gafdağı gerisinde
Binbir türlü vehimler kattım hülyalarıma...
Hülyalarıma baktım,
......İpe sapa gelmez ki.
..........İrkilip oturmuşum
............Bir sigara yak dedim
İs, sis, his, bir arada duygular alabora
O an kendi kendime haline bir bak dedim...
Ne idim de ne oldum, ne umdum ne bulmuşum
Şu gurbet diyarında elim koynumda kalmış
Daha dün çocuk geldim şimdi dede olmuşum,
Anladım ki şu gurbet benden çok şeyler almış
Almış da;
Muflisten beter oldum,
.......Kaybolup heder oldum..
34

............Bir de dönüp baktım ki,
................Sonsuza gider oldum
Kuru bir yaprak gibi, savrulup uçuyorum
Bir can o da emanet verip de göçüyorum...
Iş işten geçti artık, geriye dönüş muhal
Seher vakti sanırken çoktan safak atmıştı
Hayra alamet değil,
… Acep doğal mı bu hal?
..........Güneş batıdan doğmuş,
..............Sabahı bekliyorken
Akşama girmiş oldum, işte benim hikayem
Çektim bir nefes daha yüreğim tekliyorken
Batan balık yan gider efkar deryalarında...
Mikdat Bal

SEVDAN BENİ BİTİRDİ(Gülce-Buluşma)
Ah be, ceylan gözlüm.
Ah be, çatal kirpiklim,
Seni sadece gördüğümde değil,
Hayaller kurduğumda bile,
Kalbimde bombalar patlar.
Bir koşu başlatır,
Göğsündeki asalet ülkesine doğru,
Duygu yeleli küheylan atlar,
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Toz duman içinde kalırım.
Boynum bükülür hemen.
Kendimi bir başka âlemde bulur,
Divaneler dergâhına şeyh olurum.
*
Ellerimi uzattım, sen de uzat elini,
Bir gönül sarayının atalım temelini.
Sarayımda sultan ol, beni kul say kapında,
Bahtıma kelepçe yap saçlarının telini.
Bakışını çevirme, eğme yere başını,
Sayılarla ölçemem gönlümdeki yaşını.
Böyle gelip geçmesin seveninin günleri,
Bakışınla parçala sabrın mermer taşını.
*
Ah be canımdaki cevherim,
Ah…
Bu ürkekliğin neden?
Bir ömür boyu serenat,
Yapmak zorunda bırakma beni.
Vallahi, billahi günah.
Allah sev demiş, sev..!
Sevgi yüceltir bizleri,
Sendeki o gözleri,
Sevmem için yaratmış işte.
Ama dememiş ki,
Yalnızca düşte seveceksin!
Gözlerin çağırır beni,
Ayakların kaçar adım adım.
İçimde kalmasın muradım.
Hadi bir tanem.
Hadi gülüm.
Uzat ellerini.
*
Aramızda yalnızca üç adım var, üç adım,
Yarım adım at yeter, vuslatına susadım.
Hâşa, zalim değilsin, mazlumların şahısın,
Ürkekliğin yüzünden hasret oldu soyadım.
Gülümse de umudun sefasını süreyim,
Yollarına duygumun güllerini sereyim.
Yarım adım at yeter, başka bir şey istemem,
Ömür boyu gönlünün gizlerine ereyim.
*
Tanrım senin için yaratmış beni,
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Seni sevmek için varım âlemde.
Nefesin bahar rüzgârım,
Sesin gönül şarkılarım,
Gözlerin güneşim,
Yüreğin caneşim…
Dudakların veremime çare.
Beni böyle biçare bırakma gülüm.
Öleceksem kucağında öleyim,
Güleceksem gözlerinde güleyim bir ömür.
Belki de haklısın,
Farzet ki, ben bir cinim,
Farzet ki, bir canavarım.
Sen yarım olduğun zaman,
Kirpiklerin dokunduğu an,
Karşında sevda meleği olmaya varım.
Ürkme, korkma benden.
Yaklaş ne olur?
*
Sevdan beni bitirdi, görüyorsun halimi,
Senden uzak kaldıkça bahtların en zalimi,
Peşim sıra koşmakta, Nemrut’un ateşinde,
Yakmak için kesiyor ürkekliğin yolumu.
Muhabbet güneşidir, yüzünün aydınlığı,
Şu zavallı yüreğim boynunun gerdanlığı.
Sensizliğe mahkûmum özgürlüğü ver artık,
Kalmasın boşa geçen zamanın pişmanlığı.
*
Ah be, gül kokulum,
Ah be, beste seslim.
Duygu yatağımda hastan oldum.
Çaresiz dertlerimin dermanı sensin.
Hasret sehpasındayım.
Saçların boynumda urgan.
Katlimin fermanı da sensin.
Ya al beni yanına,
Ya da gel bana.
Sığındım insafına bir tanem.
Melekler yüce,
Meleklerin dilleri tek hece.
Utandırma onları.
Selamlarımı söyle.
Duygularımın sırrına ersin,
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Seni bana versinler gülüm.
Seni bana versinler.
Kaderimiz yazılmış, elimden kaçamazsın,
Benden başka bahçede goncanı açamazsın.
Karşında diz çökerek uzattım ellerimi,
Ak güvercin misali çırpınıp uçamazsın
Yarım diye almazlar, gel de beni tamamla,
Sevdalar ülkesine girelim ihtişamla.
Sen ecem ol ben şahın, benim olsun günahın,
Küskünlüğü bırakıp barışalım yaşamla.

Mehmet Nacar

AHMET YESEVÎ’DE EPİSTEMOLOJİ KURAMI
Prof. Dr. Nurullah Çetin

A. EPİSTEMOLOJİ TERİMİ:
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Epistemoloji, bilgi felsefesi, bilgibilim, bilginin bilgisi, bilgi kuramı demektir. Bilginin ne
olduğu, kaynağı, yapısı, kapsamı, amacı, değeri, gerçekliği, sınırlılıkları ve yöntemi gibi
konularla ilgilenen felsefe dalıdır. Bilgi, insanın en temel ilgi ve uğraş alanlarından biridir. Zira
insanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri bilgidir. Bilgi, sadece insana ilişkin bir
kavramdır. Bilgi kuramı da esas itibariyle bilgi dediğimiz bu nesnenin ne olduğu, nasıl ve
hangi kaynaklardan elde edildiği ve ne işe yaradığı konularıyla ilgilenir.
Ahmet Yesevî doğrudan doğruya epistemoloji ile ilgili özel bir ilgi alanı oluşturmadı. Ancak
hikmetleri dikkatle incelendiğinde doğrudan ya da dolaylı olarak da olsa bu konuya yer veren
sözleri ve yaklaşımları vardır.
B. YESEVİ’NİN BİLGİ TERİMİNİN TANIMINA GETİRDİĞİ GENİŞLİK VE TAMLIK:
Genel anlamda bilgi terimi için yapılan tanımlar materyalisttir. Mesela şu tanıma bakalım:
“Öznenin nesne ile kurduğu bağdan çıkan üründür.” Bu tanım eksik ve yanlıştır. Bu tanım
materyalist bir tanımdır, evrensel bir tanım değildir. Nesne, somut varlıklardır. Bilgi, öznenin
nesne ile kurduğu bağdan ibaret değildir. Öznenin özne ile, öznenin nesne ile, öznenin nesne
olmayan soyut varlıklarla, öznenin nesne olmayan yaratıcı ile kurduğu bağlardan çıkan
ürünler de bilgidir.
Bilgi terimi, insanın kendisi de dahil olmak üzere somut ve soyut varlıklarda farkına vardığı
özelliklerdir. Farkına varılmayan özellik bilgi olmaz. Yesevi’nin hikmetleri incelendiğinde bu
anlamda geniş bir bilgi tanımına işaret ettiğini görüyoruz.
C. BİLGİNİN KAYNAĞI:
Bilginin kökenleri nelerdir? Bilgi nereden elde edilir? Bilginin çıktığı yer neresidir? Bilgiyi elde
etmenin yöntemi nedir? Bu gibi sorular, bilgi kuramının temel konusudur. Biz burada Ahmet
Yesevi’nin hikmetlerinde bilginin hangi kaynaklarına yer verdiğini örnek metinler ışığında ele
alacağız.
1. GÖZLEM VE DENEY:
Yaşantı ve tecrübeler, bilimsel yöntemlerle yapılan deneyler bu kapsam içinde değerlendirilir.
Bilgi, duyumlar sayesinde deneyimle kazanılır. Bu anlayışa göre insan aklı doğuştan bilgi
sahibi değildir. Bilgi, gözlenerek ve denenerek sonradan kazanılır. Bilginin ilk kaynağı gözlem
ve duyudur. Gözlemleyebildiğimiz şeyler hakkında bilgi sahibi oluruz. Gözlem ve deney 2
boyutludur:
a. Bilimsel Gözlem ve Deney: Buna deneycilik de deniliyor, yani duyular vasıtasıyla
gerçekleştirdiğimiz deneyimlerdir. Deney yoluyla elde edilen bilgiye bilimsel bilgi ve teknik
bilgi denir. Gözlem ve deney bir yönüyle kâinattaki canlı cansız varlıkları bilimsel gözlem ve
deneylerle incelemek, onların sırlarını keşfetmek, özelliklerinin farkına varmak, onların
varoluş ve işleyiş sistemlerindeki kanunları öğrenmek ve hayata uygulamak demektir.
Fen bilimleri hemen hemen bütünüyle kâinatı canlı cansız varlıklarıyla inceleme
çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda kullandıkları yöntem de genellikle gözlem ve deneydir.
Bu bakımdan Ahmet Yesevî’nin de gözlem ve deneyi bilgi kaynağı olarak aldığına işaret eden
hikmetleri vardır. Mesela şu dörtlüğe bakalım:
“Eyâ nâdân manâ bol dip aydı bildim
Andın songra çöller kizip haknı sordım
Rûzî kıldı Azâzil’ni tutup mindim
Lenger töküp bilin basıp yançtım muna”
(Ey cahil mana ol! Diye söyledi bildim
Ondan sonra çöller gezip Hakk’ı sordum
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Nasip etti şeytanı tutup yendim
Kararlı olup belini basıp ezdim işte.)
Burada çöller gezip Hakk’ı sormak, bir yönüyle tabiatı, kâinatı inceleyerek, varlığın sırrını
araştırarak, varlıkta Allah’ın isimlerinin tecellilerini görerek Allah’ı bulmaktır. Yani
sebeplerden müsebbibe, sanattan sanatkâra gitmektir. Gözlem ve deney yoluyla varlığın
gerçek bilgisine ulaşarak yaratıcının varlığını ve birliğini anlamaktır.
Bir başka hikmetinde şöyle der:
“Dünyadaki kurt u kuşlar kıldı selam
Ol sebebdin Hakka yavuk boldum muna” (s.74)
(Dünyadaki kurt ve kuşlarla selamlaştım.
O sebepten Hakk’a yakın oldum işte.)
Hakk’a yakın olmanın yani hem Allah’ı hem gerçeği bulmanın ve bilmenin yollarından biri,
kurt ve kuş temsilciliğinde varlıkları gözlem ve deneyle incelemek, bunların bilgisine vakıf
olmak, onların yaratılış ve işleyişindeki mükemmelliği, ilahî sanatları, Allah’ın kudretini,
gücünü ve ilmini görüp yaratıcıyı ululamaktır.
Ahmet Yesevî daha pek çok hikmetinde aslında bugün fen bilimlerinin ilerlettiği gözlem ve
deney yöntemine dolaylı da olsa işaret etmiştir.
b. Yaşantı Tecrübesi: Gözlem ve deneyin bir boyutu, yaşantı tecrübeleridir. Yaşanan hayatın
değişik görünümleri, olay ve durumları da bir bilgi kaynağıdır. Bunun bir boyutu da kişinin
doğup büyüdüğü bir yerden başka yerlere seyahat etmesi, gurbete çıkmasıdır. Gurbet
öğreticidir. Ahmet Yesevi, hikmetlerinde gurbetle kazanılan yaşantı tecrübelerinin bilgi
kaynağı oluşuna vurgu yapmaktadır:
“Gurbet tigse puhte kılur köp hamlarnı
Dânâ kılur hem hâs kılur köp âmlarnı” (s.100)
(Gurbet değse, pişkin kılar çok hamları.
Bilgili kılar, seçkin kılar çok cahil halkı.)
Bu mısralar muhtemelen Hz. Muhammed’in(sav): “Seyahat edin sıhhat bulun” hadisinden
ilhamla yazılmış olabilir.
Yesevî, yaşantı ve tecrübelerle elde ettiği bilgiyi hayatına geçirerek yani inandığı gibi
yaşayarak, yaşadığı gibi inanarak anlamlı kılmıştır. Gözlem, deney ve yaşantıyla elde edilen
bilgi yaşanmadıkça bir anlamı ve değeri yoktur inancında olmuştur.
Bilginin kaynağının yaşantı tecrübesi olmasının bir başka boyutu da sahih yaşamalarla, büyük
fedakârlıklarla sahih ve gerçek bilginin elde edildiğidir. Yesevî, samimi olarak büyük çileler,
zahmetler çekmeden elde edilen bilginin sıhhatini tartışır. Mesela şöyle der:
“Çın âlim yastukın taştın yarattı
Nime uktı anı âlemga ayttı” (s.280)
(Gerçek âlim yastığını taştan kıldı;
Anladığı şeyi âleme dedi.)
2. AKIL:
Düşünme, akletme yoluyla elde edilen bilgiye felsefî bilgi denir. Usçuluk, deneyden bağımsız
olarak genel ve soyut kavramlara dayalı olarak akıl yürütmeyle elde edilen bilgidir.
Akıl merkezli bilgi anlayışına göre bilginin kaynağı tek tek her insanın aklı değil, genel manada
soyut akıldır. Yani bütün insanlığın ortak aklıdır. Rasyonalistler, bilginin kaynağının akıl
olduğunu söylerler. Dolayısıyla doğru bilgi de ancak akıl ve düşünce ile elde edilen bilgidir
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derler. Akıl dışı kaynakları reddederler. Hatta deney, duyum ve algı ile elde edilen bilginin de
kesin bilgi olmadığını, geçici olduğunu söylerler.
Mesela vahyi bilgi kaynağı olarak kabul etmezler. Halbuki Yesevi bu anlamda rasyonalistleri
de tashih eden bir bilgindir. Yesevi hem aklı hem de nakli bilgi kaynağı olarak kabul eder.
Çünkü akıl, bilgiyi bütün, tam ve doğru olarak kuşatacak kapasitede değildir. Akıl daima eksik
ve yetersizdir. Doğru nakil ise bilgiyi kuşatmada tam kapasiteli ve doğru kaynaktır.
Yesevi, aklı tek başına bilgi kaynağı olarak almaz. Aklı nakille birlikte değerlendirir. Aklın
ancak naklin kılavuzluğunda doğru bilgi kaynağı olabileceğine inanır. Şöyle der:
“Altmış iki yaşda Allah pertev saldı
Başdın ayağ gafletlerim rehâ kıldı
Cân u dilim aklı u hûşum Allah didi
Bir ü barım dîdârıngnı körer min mü” (s.98)
(Altmış iki yaşımda Allah bana ışık saldı;
Baştan ayağa gafletlerden kurtarıverdi;
Can ve gönlüm, aklım ve idrakim “Allah” dedi;
Bir ve Var olan Allah’ımın yüzünü görür müyüm?)
3. SEZGİ:
Sezgi, bilginin akıl ve deneyle değil de doğrudan doğruya ferasetle, izlenimlerle, duygu ve
hayallerle, aşkla kavranmasıdır. Sezgi ve duygu yoluyla elde edilen bilginin bir türü sanatsal
bilgidir.
Yesevî, İslam bilgisini sadece kuru fıkhî bilgi olarak almaz, bu bilgiyi ruh üflenmiş bilgi olarak
almaya ve vermeye çalışır. Kur’an-ı Kerim’de Allah: “Bunun için Ben onu muntazam bir insan
kıvamına getirip içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye kapanın!” (Hicr,
29)
Sezgi de 2 boyutludur:
a. Aşk: Ahmet Yesevî, sezgiyi diğer mutasavvıflar gibi aşk terimiyle algılar. Dolayısıyla ona
göre aşk, bilginin temel kaynaklarından biridir. Sevgi ve aşk, insanın temel özelliklerinden
biridir. Tasavvuf da bir bakıma Allah’ı aşkla sevmektir. İlahî aşk varlığa, yaratıcıya, hayata
anlam veren bir bilgi kaynağıdır. Yesevî şöyle der:
“Işksızlarnı hem cânı yok hem imânı
Resulullah sözin aydım ma’nâ kânı” (s.168)
(Aşksızların hem canı yok hem imanı yok.)
Resulullah sözünü dedim, mana hazinesi, kaynağı)
b. İlham: Sezginin bir boyutu da ilhamdır. İnsana, kalbine, aklına aniden, hiç beklemediği
anlarda parlak fikirler, duygular, hayaller doğuverir, buna ilham deniyor. Özellikle sanatçılar,
şairler kalplerine doğan ilhamla özgün ürünler ortaya koyarlar. Dolayısıyla bilginin bir kaynağı
da ilhamdır. İlham da kendiliğinden gelmez. Ön hazırlığı gerekir. O da ilgi alanına giren
konuyla yoğun bir meşguliyet ve düşünmedir. Ahmet Yesevî ilhamı da bilgi kaynağı olarak
alıyor. Bir hikmetinde bunu şöyle belirtir:
“Hoş gâyibdin kulakımga ilhâm kildi
Ol sebebdin Hakk’a sığnıp kildim muna” (s.76)
(Hoş gâipten kulağıma ilham geldi
O sebepten Hakk’a sığınıp geldim işte.)
4. KUR’AN VE SÜNNET:
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Vahiy yoluyla gelen bilgiye dinî bilgi, iman, inanç denir. Hz. Muhammed kaynaklı bilgi de
sünnettir. Yesevî, her iki kaynağı da bilginin temel kaynakları arasında almıştır. Şöyle der:
Ümmet bolsang garîblerge tâbi bolgıl
Âyet hadîs her kim aytsa sâmi bolgıl” (s.54)
(Ümmet olsan gariplere tabi ol sen,
Ayet, hadis her kim dese kulak ver sen.)
“Mini hikmetlerim kân-ı hadîsdür
Kişi bûy iltmese, bilgil habîsdür.
Mini hikmetlerim fermân-ı Sübhân;
Okup uksang, heme ma’nî-i Kur’an.”(s.276)
(Benim hikmetlerim hadis hazinesidir
Kişi nasip almasa, bil pistir.
Benim hikmetlerim Allah’ın fermanıdır;
Okuyup anlasan, hepsi Kur’an’ın manasıdır.)
Ahmet Yesevî Kur’an’ı bilgi kaynağı olarak aldığını şu dörtlüklerde ifade ediyor:
“İnnâ fetehnâ’nı okup mana sordum
Pertev saldı, bî-hod bolup dîdâr kördüm
Selam urup “Üsküt!” didi, bakıp turdum
Yaşım saçıp muztar bolup turdım muna” (s.60)
(Fetih suresini okuyup mana sordum
Işık saldı, kendimden geçip yüz gördüm
Selam verdim “sus!” dedi, bakıp durdum
Gözyaşımı saçıp çaresiz olup durdum işte.)
5. İNSAN:
İnsanlar bilgiyi bilgili, değerli kişilerden de öğrenirler. İnsan 2 yönüyle bilginin kaynağı olur:
1.Sahip olduğu bilgi birikimi, 2.Yaşantısı, duruşu, tavırları, hareketleri. Dolayısıyla biz, başka
insanlardan hem onların sahip olduğu bilgi birikimi, sözleri veya yazıları kanalıyla öğreniriz,
hem de davranışlarına, hareketlerine, kişiliklerine bakarak bilgi öğreniriz. Yani hem onların
lisan-ı kâllerinden (sözlerinden) hem de lisan-ı hallerinden (hal dillerinden) öğreniriz.
Bu bağlamda Ahmet Yesevî insanı bu iki yönüyle de bilgi kaynağı olarak görmüştür. Bizim
geleneksel bilgi kaynaklarımızdan biri, yüzyüze öğretim ve eğitimdir. Yani bir bilgini
dinleyerek ve onun hareketlerinden, duruşundan, tavrından, kişiliğinden etkilenerek bilgi
öğrenmişizdir. Hem medrese geleneğinde, hem tekke geleneğinde yüzyüze eğitim ve
öğretim, yüzyıllarca uygulana gelmektedir. Bugün de okullardaki eğitim büyük ölçüde bu
yönteme dayanmaktadır.
Ahmet Yesevî de bu kaynağa yer vermektedir:
“Min yigirmi yiti yaşda pîrni taptım
Her sır kördüm perde birlen büküp yaptım
Âstânesin yastanıban izin öptim
Ol sebebdin Hakk’a sığnıp kildim muna” (s.78)
(Ben yirmi yedi yaşında pîri buldum
Gördüğüm her sırrı perde ile sarıp örttüm
Eşiğine yaslanarak izini öptüm
O sebepten Hakk’a sığınıp geldim işte.)
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Ç. BİLGİNİN AMACI VE DEĞERİ:
1. Hakk’ı Bulma: Yesevî’ye göre bilginin en temel amacı Hakk’ı bulmaktır. Burada Hak, hem
yaratıcı olan Allah’tır, hem de doğru, hak hukuk, adalet gibi kavramlardır. Zira insanı insan
yapan iki temel değer vardır: Yaratıcıyı tanıyıp ona inanması ve hayatını Yaratıcıya, hak ve
hukuka göre düzenlemesi. Zira insan kendisini ve kâinatı yaratan bir Allah’ı bilmez,
tanımazsa, ayrıca hak, hukuk, adalet ölçülerine göre bireysel ve toplumsal bir hayat inşa
etmezse gerçek bir insan olarak yaşamış olmuyor. Yesevi bu meseleyi veciz olarak şöyle ifade
etmiş:
“Özini bildi irse haknı bildi
Hudâdın korktı vü insâfga kildi” (s.280)
(Gerçek alim kendisini bildi ise Hakk’ı bildi;
Hüdâ’dan korktu ve insafa geldi.)
Her türlü bilgi, insanın kendi değerini, hayatının anlamını, varlığının, bedeninin, organlarının,
ruhunun, beyninin işlev, önem ve anlamını ve yaratıcı olan Allah’ı gerçek anlamda bilmek,
öğrenmek için gerekli olan şeylerdir.
1. İnsan-ı Kâmil Üretme: Bilginin amacı, insanı kâmil insan yapmaktır. Faydacılığa
(pragmatizm) göre kuram değil; uygulama ve fayda önemlidir. Bu anlayışa göre insana fayda
veren bilgi doğru bilgi, fayda vermeyen ise yanlış bilgidir.
Yesevî, bilgiye değerini insan-ı kâmil inşa etmede verir. Yani insanı mükemmel insan haline
getiren bilgi değerlidir. Doğru, mükemmel, olgun insanlardan oluşan toplum da doğru
olacaktır. Zira Allah Kur’an’da şöyle der: “Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah
onlarda bulunanı değiştirmez.“ (Ra’d, 11)
Yani toplumun değişebilmesi için önce tek tek fertlerin, insanların değişmesi lazımdır.
Toplumun iyi yönde değişmesini istiyorsak önce fertleri iyi insan, mükemmel insan
yapmalıyız. İşte Yesevî bu noktada insanları ve toplumu iyi insan yapmada etkili ve faydalı
olan bilgiyi değerli bilgi olarak görür.
Ahmet Yesevî bilgiye önem veren bir mutasavvıf olmasının yanı sıra bilginin insan hayatını,
duygularını, düşüncelerini ve yaşantılarını değiştiren, düzenleyen, yönlendiren bir anlam ve
değere sahip olmasını istiyor. Nitekim bir hikmetinde şöyle der:
“Mümin irmes hikmet iştip yığlamaydur
İrenlerni aytkan sözin tınglamaydur
Âyet hadîs mazmûnını anglamaydur
Bol rivâyet arş üstide kördüm muna” (s.74)
(Mümin değil hikmet işitip ağlamıyor
Erenlerin dediği sözü dinlemiyor
Âyet hadîs manasını anlamıyor
Bu rivayeti arş üstünde gördüm işte.)
Hikmet bilgidir, öğüttür. Bunu işitip ağlamak, bilginin insan hayatında bir yer edinmesi, işlev
görmesi, kişinin yanlışlarını düzeltmesi, eksiklerini gidermesi için gerekli ve değerli olan bir
şeydir. Bilginin hayata anlam katan bir işlevi ve değeri yoksa gereksizdir. Bu hikmette
Yesevî’nin bilginin değerine yaptığı gönderme çok açıktır. Buna göre kişi, hikmet işitip
gereğini bizzat hayatına geçirerek yapmalı, bilgiyi yaşamalı, uygulamalı, bilenlerin sözünü
dinlemeli, ayet ve hadislerin manasını anlayıp yaşantısına aksettirmelidir.
Aslında Ahmet Yesevî bu hikmetinde şu ayeti nazmen tercüme etmiş gibidir: ”Ey iman
edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz?” (Saff, 2)
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2. Uygulamaya Dönüştürme: Uygulanan bilgi, bilgidir. Ahmet Yesevî’ye göre bilginin amacı ve
değeri, içselleştirmedir. Yani öncelikle kişi, sahip olduğu bilgiyi kendi hayatında yaşantıya,
uygulamaya, amele dönüştürmelidir, içselleştirmelidir. İçselleştirilmemiş, sahibi tarafından
benimsenip inanılıp yaşanmamış bilginin başkasına bir faydası ve etkisi olmaz. Buna göre
yapılmayacak, uygulanmayacak, yaşanmayacak bilgiler söylenmemeli, yazılmamalıdır.
Tersinden ifade edersek uygulanacak bilgi söylenmeli, yazılmalı, öğretilmelidir.
Nitekim bir dörtlüğünde şöyle der:
“Kul Hâce Ahmed nâsih bolsang özüngge bol
Âşık bolsang cândın kiçip bir yolı öl
Nâdânlarga aytsang sözüng kılmas kabûl
Muhkem bolup yir astıga kirdim muna” (s.114)
(Kul Hoca Ahmet nasihatçı olsan kendine ol
Âşık olsan candan geçip bir defa öl
Cahillere desen sözünü kılmaz kabul
Allah’ın emirlerine uyup yer altına girdim işte.)
Kişi, bilgisini kendisi uygulamazsa başkasına ettiği nasihat etkili olmaz, âşık olan canından,
varlığından, maddi değerlerden, menfaatlerinden fedakârlık etmezse duyguları başkalarına
tesir etmez. Kendi bilgisini kendisi uygulamayan ve yaşamayan kişi bilgisini cahillere aktarsa
bile dinleyip kabul etmezler.
Ahmet Yesevî’nin bu yaklaşımı bugün itibariyle çok önemli bir öneme sahiptir. Zira bugün
modern zamanlarda pek çok insan, değişik alanlarda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi
olmasına rağmen bu bilgiler eğretidir yani beyinden, hafızadan kalbe inmemiştir.
Mesela İslam bilgisi çok geniş olan insanların bu bilgileri yaşamaması, sadece bir meslek
olarak bu bilgiyi maaş ya da başkaca bir ücret karşılığı aktarması gibi uygulamalar çok
yaygındır. Mesela tam Cuma saatinde televizyonda canlı yayında vaaz eden ilahiyat
profesörleri görüldü. Bunların bilgisi fazla, ama hiçbir kalbe ve ruha değmedi.
Yesevî bir mısraında şöyle der:
“Hikmet aygıl dürler tamsun sözleringdin” (s.198)
(Hikmet söyle sen, inci damlasın sözlerinden.)
Burada bilginin amacının insanların faydalanması olduğu, işe yarar olması, muhatabında
anlam kazanması olduğu vurgusu pekiştiriliyor.
İslam kültüründe ilmiyle âmil olmak temel esaslardan biridir. Yani bilgi sahibi olan kişi, o
bilginin gereğini yapmalıdır. Sahip olduğu bilgiyi hayatında uygulamayan bilgin kötü kişidir,
uygulayan ise iyi kişidir. Bilgi ancak uygulandıkça anlam kazanır. Nitekim bu meseleyi Yesevî
şöyle ifadeye dönüştürür.
“Âmil bolgan âlimler yolga kirgen âsîler
Andag âlim câyını Dârü’s-Selâmda kördüm”
Kâdî bolgan âlimler rüşvet alıp yigenler
Andag kâdî câyını nâr-ı sakarda kördüm”(s.322)
(İlmini yaşayan âlimler, daha önce Allah’a isyan edip de sonra İslam’a ve imana giren kişiler,
Öyle âlimlerin yerini Cennette gördüm.
Yargıç ve yönetici olan âlimler, rüşvet alıp yiyenler,
Öyle yargıç ve yöneticilerin yerini Cehennemde gördüm.)
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3. İnsanı Seçkin Kılma: Bilgi, insanı seçkin kılan bir değerdir. İnsan bilgiyle gelişir, olgunlaşır,
yükselir. Bilgi gibi bir değerden mahrum olan kişinin seviyesi hep altta kalır. İnsanın
yükselebilmesi, daha üst konumlara çıkabilmesi yani daha saygın, daha değerli, diğer
insanlardan daha seçkin bir yere ulaşması, insan-ı kâmil olması için mutlaka bilgi sahibi
olması, bilgi öğrenmesi gerekir. Zira insanı canlı cansız diğer varlıklardan ayıran, seçen temel
değer, bilgi ve bilinç sahibi olmasıdır.
Ahmet Yesevi bu meseleyi şu mısralarla ifade eder:
“Cefâ çikip sâbir bolgıl bolma câhil
Câhil âdem bir biridin yanmas bolur” (s.202)
(Cefa çekip sabırlı ol sen, olma cahil,
Cahil insan bir birinden ayrılmaz olur.)
Bu mısraların anlam derinliği önemlidir. Zira hayvanlar birbirinden ayrılmaz. Mesela kırlangıç
kuşları birbirinden ayrılmaz, hepsi aynıdır, bir seviyededir. Hepsi yüzyıllar boyu hep aynı
mimari şekline göre yuva yaparlar, biri diğerinden farklı ve daha ileri teknolojiye sahip yuva
yapmazlar. Allah onlara doğuştan tek tip bir yuva yapma sanatını ve bilgisini vermiştir, hepsi
onu uygularlar, onlarda gelişme, ilerleme, çeşitleme yoktur. Onlar sonradan bilgi
öğrenmezler.
İşte Ahmet Yesevi burada insanın insan olabilmesi, gelişip ilerleyip daha üst seviyelere
çıkabilmesi için birbirinden ayrılması gereği üzerinde durur. İnsanların birbirinden ayrılması
ise bilgide, takvada, insani değerlerde, kültürde, sanatta ilerlemesi ile olur. Yeni bilgiler
öğrenmeyen, kendisini bilgi ve bilinç bakımından geliştirmeyen insanlar, cahil kalır ve
birbirinden seçilip ayrılmazlar.
Bilginin insanı seçkin kılan bir değer olmasının bir başka göstergesi bilgili kişiye, âlime değer
vermektir. Âlimlere değer vermeyen milletler çökmeye, dağılmaya mahkumdur. Milletin
birlik ve bütünlüğü, refah ve gelişmesi, mutluluk ve huzuru bilgiye ve bilgili insana yani
âlimlere değer vermesine bağlıdır. O yüzden bilgi hem bireysel hem de millî anlamda merkezî
bir değere ve öneme sahiptir. Bu konunun önemini idrak eden Yesevî şöyle der:
“Eger âlim bolsa cânım tasadduk” (s.278)
(Eğer âlim olsa canım ona sadaka olsun.)
“Uşol âlimge cân kurbân kılur min
Tamâmî hânumân ihsân kılur min” (s.280)
(O âlime canım kurban kılarım
Bütün ev barkımı ihsan kılarım.)
Bilgi, insanı hayvanlardan ayıran, seçkin kılan bir şeydir. Yesevî şöyle der:
“Kulakka almagay bu sözni nâdân
Anı âdem dime ol cins-i hayvân” (s.282)
(Kulağa almazsa bu sözü bilgisiz, cahil kişi
Ona insan deme; o hayvan cinsidir.)
Ahmet Yesevî burada hem kendi hikmetlerini hem de genel manada bilgiyi dinlemeyen,
ciddiye almayan, okumayan, dinlemeyen, öğrenmeyen insanların insan olamayacağını, o
insanlara ancak hayvan denileceğini söyleyerek insanı hayvandan ayıran ölçütlerden birinin
bilgi olduğunu vurguluyor.
Bir başka beytinde bu konuyu şöyle tekid ediyor:
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“Hakikat bilmegen âdem imesdür
Bilingiz hiç nimege ohşamasdur” (s.284)
(Hakikat bilmeyen insan değildir;
Biliniz hiçbir şeye benzemezdir.)
4. Karanlığı Aydınlatma: Bilgi, karanlığı, kötülüğü yok eden bir aydınlıktır. İnsanlararası
ilişkilerde ortaya çıkan bütün kötülükler, zulümler, çirkinlikler ve olumsuzluklar hep
cahillikten, bilmezlikten, yanlış bilgiyle donanmaktan kaynaklanır. İstenilen düzeyde iyi bir
toplum inşa edilebilmesi için o toplumda var olan cahilliğin, bilgisizliğin yok edilmesi
gerekiyor. İşte bu noktada Ahmet Yesevî’nin hassasiyeti çok açıktır. Şöyle der:
“Hakikat söz bile câhilni sögtim” (s.278)
(Hakikat söz ile cahili söğdüm.)
Demek ki bilgili kişi hakikati, doğruyu çekinmeden, korkmadan söyleyecek ki cahillik ve ona
bağlı kötülük ve çirkinlikler ortadan kalksın ve karanlıklar aydınlansın. Bilgili kişi, aynı
zamanda aydındır yani toplumu, insanları aydınlatan, onların yanlış bilgilerini yok edip doğru
bilgilerle donatan kişidir. Gerçek aydınlar ve bilginler, cahilleri hakikat söz ile etkisiz hale
getirecekler ve onların cahilliğini giderip bilgili yapacaklar.
Yesevî’nin bu uyarısı da güncel anlamda belli bir öneme sahiptir. Zira bu modern zamanlarda
hakikat olmayan sözler çoğalmış, yayılmış ve buna bağlı cahillikler artmıştır. Cahillik sadece
bilmemek değildir, aynı zamanda yanlış ve hakikat olmayan batıl bilgi sahibi olmaktır.
Bugün modern dünyada bilginin çoğaldığı ve kısa zamanda yayıldığı bu zamanda maalesef
hakikat olmayan bilgiler, batıl bilgiler yaygınlık kazanmaktadır ve bu da insanları cahilliğe,
sapıklığa, kötülük ve çirkinlikler yapmaya sevketmektedir. İslam hakikatine, Kur’an ve
sünnete aykırı ve zıt olan bütün bilgiler insanı cahil bırakır.
D. BİLGİNİN MUHATABI
Bilgi, kendi başına çok değerli bir şeydir. İnsanı insan yapan, insanı bulunduğu seviyeden
daha üst seviyelere çıkararak, hayata ve varlığa anlam katan bir değerdir. Dolayısıyla bilgi bu
anlamıyla seçkin bir konuma sahiptir. Bilginin ulaştırılacağı muhatap, Yesevî’ye göre cahiller
olmamalı, bilginin kıymetini bilecek kişiler olmalıdır. Şöyle der:
“Kul Hâce Ahmed sözüngni nâdânlarga aytmagıl
Sözni aytıp nâdânga pûçek pulga satmagıl
Açdın ölseng nâmerddin hergiz minnet tartmagıl
Arslan Babam sözlerin işitingiz teberrük” (s.130)
(Kul Hoca Ahmet sözünü cahillere söyleme
Söz söyleyip cahile, değersiz pula satma
Açlıktan ölsen bile, namerde minnet etme
Arslan Baba’m sözlerini işitiniz mübarektir.)
Muhatap, doğru sözü dinlemeli ve gereğini yapmalıdır. Ahmet Yesevî’nin üzerinde durduğu
bir mesele de doğru bilgi kaynağından gelen bilgiyi söyleyenin doğru sözlerine mutlaka kulak
verilmesi gereğidir. Hak ve doğru sözler öncelikle vahiy kaynaklıdır, son hak ve gerçek vahiy
de İslam’dır. İslam dininin doğrularını söyleyenler de mutlaka dinlenmeli ve o sözlerin gereği
yapılmalıdır. Bunun tersi de yanlış bilginin kaynağı olan şeytana kulak verilmemeli, onun
sözleri dinlenmemelidir. Şöyle der:
“Firavn Karun şeytan sözin muhkem tuttu
Bol sebebdin yir yarıldı anı yuttı
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Musâ Kelîm nâsih bolup sözler ayttı
Kulak tutmay ol ikisi öldi murdâr” (s.158)
(Firavun, Karun şeytan sözünü sıkı tuttu
O sebepten yer yarıldı onları yuttu
Musa Kelim nasihatçı olup sözler dedi
Kulak tutmadan o ikisi öldü murdar.)
SONUÇ
Ahmet Yesevi, bilgi kuramı konusunda okuma (Kur’an, hadis), dinleme (alimleri), gözleme
(tabiat, insanlar, olaylar), yaşantı (tecrübeler) ve sezgileri ile elde ettiği bilgileri aklederek telif
bilgi üretmeye çalıştı ve bu yöntemi önerdi.
Eksik ve yanlış materyalist bilgi kuramına karşı doğru ve tam bilgi kuramını önerdi.
Dışı bilme ile sınırlı bilgi kuramına karşı içi de bilmenin önemine vurgu yaptı.
Ona göre bilginin amacı ve değeri: Hakk’ı bulma, insan-ı kâmil üretme, uygulamaya
dönüştürme, insanı seçkinleştirme, karanlığı aydınlatmadır.
Ahmet Yesevî hikmetlerinde batılı anlamdaki epistemolojiden farklı olarak “kendini bilme”
değerini öne çıkarıyor. Yani insanin sahip olduğu potansiyeli, değerleri ve özellikleri doğru
tanıyıp İslam ölçülerine göre doğru tanımlaması üzerinde ısrarla durur.
Zira insanın kendisini doğru şekilde, hakikate uygun biçimde tanıyıp tanımlayabilmesi bilgisi
onu Hakk’a, yaratıcıya götürecektir. İnsanın gerçek manada insan olabilmesi de kendini ve
Hakk’ı tanımasına bağlıdır.
Böylelikle Yesevî, bilgi kuramına yeni bir açılım getirmektedir. Batı bilgi kuramının alinasyona
yani yabancılaşmaya yol açan saptırıcı boyutunu yok etti. Kendini bilme, modernizmin
hastalıklarından biri olan yabancılaşmaya karşı tedavi edici, tashih edici bir işleve sahiptir.
Salt teknik bilgi anlayışına karşı hikmeti önerdi. Ahmet Yesevî epistemolojisinin bir başka
özelliği, batılı epistemolojiden farklı olarak bilgiyi hikmete dönüştürmesidir. Yani bilgi,
süjeden, insandan, sahibinden ayrı ve bağımsız olarak eklektik bir değer değildir.
Bilgi, Yesevî’de sahibini eğiten, terbiye eden, değiştiren, olgunlaştıran, kâmil insan haline
getiren İslamî ruh, değer, ilke ve anlayışla yoğrulmuş bir hikmet haline gelmiştir. Böylelikle
bilgi, eklektik bir uzmanlık değeri olmaktan çıkıyor, yaşanan, uygulanan, etki eden, değiştiren,
dönüştüren, yönlendiren, şekillendiren bir değer haline geliyor
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*************************************************************************************************

06-07-08 EKİM 2017 ANTALYA ŞAİRLER BULUŞMASI
Gülce Edebiyat Derneği ve Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği
Birlikte -Derneklerin açılışı münasebetiyle 06-07-08 Ekim 2017
tarihlerinde Antalya Şairler Buluşması Gerçekleştirilecektir.
Programımıza yurt içi ve yurt Dışından Şairler-Yazarlar ve Şiir Severlerin
katılımını beklemekteyiz.
Programa katılacaklar Antalya Konyaaltı'nda deniz kıyısında "Sealife
Family Resort Hotel" de konaklayacaklardır. Otel 5 yıldızlı olup, ultra
lükstür.
Her şey dahil (Alkolsüz) 2 kişilik odalarda kişi başına gecelik 120.-TL
‘dir.
Not: Ücretler Otele girişte ödenecektir.
PROGRAM:
06 EKİM 2017 CUMA GÜNÜ:
Saat : 10.00 Otele girişler ve kayıt
Saat : 12.00 Öğle Yemeği
Saat : 15.00 - 17.00 Şiir Atölyesi (İlesam Genel Merkezi ve Tekelioğlu İl
Halk Kütüphanesi Edebiyat Kulübü Destekleriyle) Şiir teknikleri. Başarılı
şiir, Şiirdeki hatalarımız. Soru cevap şeklinde (Panel)
Saat : 17.00 - 18.00 Şiir Okuma Saati
Saat : 19.00 Akşam Yemeği
Saat: 20.00 - 23.30 Otelin Toplantı Salonunda Şiir ve Musiki
07 EKİM 2017 CUMARTESİ GÜNÜ:
Saat : 08.00 - 10.00 Otelde kahvaltı
Saat : 10.00 - 14.30 Düden Şelalesi (Gezi)
Saat : 15.00 - 19.00 Serbest Zaman
Saat : 19.00 - 20.00 Atatürk Resimleri Sergisi (Kokteyl ve Açılış)
Kitaplarını getirecek dostlar için kitap imza Standları - Konyaaltı
Belediyesi)
Saat :20.00 - 23.30 Konyaaltı Belediyesi “Feslikan” Salonunda sürpriz
Sanatçıların da katılımıyla Şiir ve Müzik Şöleni
08 EKİM 2017 PAZAR GÜNÜ:
Saat : 08.00 - 10.00 Otelde Kahvaltı ve Vedalaşma
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Saat : 14.30 - 15.30 Kurşun Kalemler Şairler Ve Yazarlar Derneği (Şehir
Merkezinde Muratpaşa Camii Yanında Ayakkabıcılar Çarşı İş Merkezi 2.
Kat -İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı yanı) açılışı
Saat : 16.30 - 17.30 Gülce Edebiyat Derneği (Şehir Merkezinde Doğu
Garajı Mevkiinde Fahrettin Altay Caddesi Tarhan İş Merkezi 2. Kat)
açılışı
Otelin İnternet Adresii : http://www.sealifehotel.com/
Otele Ulaşım Terminalden ve Antalya'nın her yerinden Konyaaltı Sahil
Şeridine giden belediye otobüsleriyle, Havaalanından gelecek
dostlarımız da hava alanından Belediye otobüsleri ve metro ile otele
rahatlıkla ulaşabilirler.
Otel muhteşem Beydağları ve Akdeniz ile süslü, denize sıfır konumda, 5
yıldızlıdır.
Not: Derneklerimiz programda gerekirse değişiklik yapabilir.
06-07-08 EKİM 2017 de ANTALYA ŞAİRLER BULUŞMASI' na katılmak
isteyenlerin isimlerini facebook’ ta bulunan bu duyurumuzun altına
yazmalarını veya özelden bizlere bildirmelerini bekliyoruz.
İLETİŞİM
Mustafa CEYLAN
Gülce Edebiyat Derneği Başkanı
0535 622 43 16
ceylanmustafa_07@hotmail.com
*
Mete DAYI
Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı
0534 564 55 14
mete_dayi@hotmail.com
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GÜLLÜK DERGİSİ
Gülce Edebiyat Akımı’nın bir Dergisi’dir. Yeni çağın yeni edebiyat
akımı olan GÜLCE’nin tanıtımına yönelik yayınlar yapan bir dergidir.
*
RADYO GÜLLÜK
Ayşegül Aşkım KARAGÖZ yönetiminde 24 saat yayında
www.elmadagfm.com
www.anadolufm.biz
http://www.edebiyat.biz/radyo.html de ve daha bir çok yerde
yayındayız.
*
GÜLCE EDEBİYAT DERNEĞİ
Antalya’da … Balbey Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi Tarhan İş
Merkezi 13/103 Muratpaşa-ANTALYA adresinde
İLTİŞİM:0535 622 43 16 (Mustafa CEYLAN)
Ceylanmustafa_07@hotmail.com
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