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KUMAÞ BOYAMA

NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Kumaþ, fýrça, parþömen kaðýdý, kalem, kumaþ
boyasý, palet, su kabý.

Yapýlýþý

Kumaþý düz bir alana yerleþtirin. Boyanacak
yerin alt kýsmýna kalýn bir kaðýt parçasý koyun
(altýna boya geçmemesi için). Kullanacaðýnýz
renkten bir miktar alýp paletin üzerine koyun.
Boya eðer kývamýnda deðilse az miktarda su ekle-
yebilirsiniz. Boyayacaðýnýz alan geniþ ise kalýn
fýrça, dar bir alan ise ince fýrça ile boyayýn. 

Boyama esnasýnda fýrça darbelerini hep ayný
yönde yapmalýsýnýz yoksa dalgalý bir görüntü olu-
þabilir. Baþka bir renge geçerken mutlaka fýrçanýzý
su ile temizleyin, aksi takdirde kullanacaðýnýz
diðer rengin tonunda farklýlaþma görülecektir.
KKooppyyaallaammaa  yyöönntteemmii  iissee  þþuu  aaþþaammaallaarrddaann  oolluuþþuurr;;

Kumaþ üzerine hazýrlanan desen kaðýdý iðne-
lenir. Kumaþ ile desen arasýna karbon kaðýdý yer-
leþtirilir. Desenin üstünden kalemle çizilerek
model kumaþa çizilir. Metalik yaldýzla desenin
üzerinden kontür çizilir. Kontürün içi kumaþ boy-
asý ile renklendirilir. 

Neler Yapabiliriz?

Kýrlent, oda takýmlarý, gözlük kýlýfý, masa ör-
tüsü, perde, mutfak takýmý, fular, Bluz, eþarp, aba-
jur, mendil, pano, çanta, kumaþtan yapýlmýþ ter-
lik ayakkabý, tahtadan yapýlan takýlar...

BOYAMA TEKNÝKLERÝ

Boyama Tekniði

Kumaþ boyasýnda farklý teknikler kullanarak
deðiþik sonuçlar elde edebiliriz.

Örneðin kontür tekniði; kullandýðýmýz desenin
kenarýndaki çizgilerin üzerinden fýrça ile hat ola-
rak geçirilmesidir.

Tonlayarak boyama: Bir rengin farklý ton-
larýný kullanarak olur. Genelde en açýk tonundan
koyuya doðru yapýlan boyama tekniðidir.

Düz boyama: Seçtiðimiz deseni istediðimiz
renkle boyayarak uygulanýr. Ýstenirse kullanýlan
rengin koyu tonuyla çerçeve de yapýlabilir.

Bir de tüm bu tekniklerden yararlanarak farklý
türde bir boyama þekli de uygulayabilirsiniz.

Sýrma & Maraþ iþi

Maraþ iþi boyamanýn en büyük özelliði tek
yüzlü bir iþleme olmasýdýr. Desenin altý özel ola-
rak hazýrlanan karton ile kabartýlýp yedi kat sýrma
desen üzerinden atlatýlarak kenarlarda içlik ile
karþýlýklý tutturulur. Ayný iþlem yanyana uygula-
narak iþlenir.

RENK SEÇÝMÝ VE UYUMU

Renk uyumu desenin ön plana çýkmasý açýsýn-
dan çok önemlidir. Bu yüzden birbiriyle uyumlu
renkler seçilmelidir. Bunun yanýnda renkleri ayný
oranda kullanmak ürüne monoton bir hava vere-
cektir. Birbirine uyumlu farklý renkleri farklý oran-
larda kullanmak desene canlýlýk katacaktýr. Açýk
ve koyu renkleri birarada kullanarak bunu saðla-
yabiliriz. Alanlý çalýþmalarda desenin içi genellik-
le açýk renklerin hakim olacaðý þekilde doldurul-
malýdýr. 

RENKLER NASIL ELDE EDÝLÝR?

Kýrmýzý + Sarý = Turuncu 
Ýki kat kýrmýzý + Mavi = Mor 

Kýrmýzý + 2 Kat Mavi = Eflatun 
Kýrmýzý + Mavi + Siyah = Bordo 
Sarý + Siyah = Sütlü Kahverengi 

Mavi + Yeþil = Cam Göbeði 
Kýrmýzý + Sarý + Beyaz = Yavruaðzý 

Mavi + Siyah = Lacivert 
Sarý + Yeþil = Açýk Yeþil 

Yeþil + Kýrmýzý = Kýna Yeþili 
Mavi + Beyaz + Siyah = Duman rengi 

Boyama Hakkýnda 
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

* Kumaþ üzerine deseni çizdikten sonra renk
denemesi yapmadan boyaya geçmeyin. Kumaþ
üzerinde seçtiðiniz renk beklediðiniz tonda çýk-
mayabilir. Bunun için boyamanýn hemen önce-
sinde minik bir kumaþ üzerinde renginizi test ede-
bilirsiniz. Beklediðiniz ton çýktýðý takdirde bu
rengi gönül rahatlýðýyla esas kumaþýnýzýn üzerin-
de uygulayabilirsiniz. 

* Boyama yaparken kumaþ kalýn ise boyayý
fazla miktarda sürmelisiniz. Kabartma boya kul-
lanýrken boya çok çabuk kuruduðu için hýzlý bir
þekilde çalýþmanýz gerekecektir. Boyayý eþit mik-
tarda ve düzgünce sürmelisiniz. Boyanan yüzeyin
üzerine tekrar boya sürmemelisiniz. 

* Boyama yapýlacak kumaþ temiz olmalý ve
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kýrýþýk olmamalý 
* Farklý markalarýn boyalarýný karýþtýrarak bir

arada kullanmamalýyýz. 
* Ýlk aþamada kolay ve küçük iþler deneme-

lisiniz. 
* Boyalar kullanýlmadan önce mutlaka çalkala-

malýsýnýz.
* Sýk sýk yýkanacak kumaþlarý az kabartmalý-

sýnýz.
* Sýk sýk yýkanacak kumaþlarda pul, sim iþi az

kullanmamalýsýnýz.
* Kabartma boyalara her kullanýmdan önce 2

damla su ilave etmelisiniz.
* Kenar kesiminde kumaþýn daðýlmamasý için

kumaþýn tersine týrnak cilasý sürebilirsiniz.
* Boyama yapýlacak kumaþýn altýna lüzumsuz

pamuklu bir bez veya karton koyabilirsiniz.

DÖRT YÖNDEN KATKI
SÜREKLÝ GENÇLÝÐÝN

SIRRI ÝYÝMSERLÝK

Ýyimserlik Öðrenilebilir
Ýyimserliðin öðrenilebilmesi her zaman ve her

yaþta mümkündür. Erken yaþlarda hayata daha
iyimser bakmayý öðrenebilenler, engeller ve
sorunlarla karþýlaþtýklarýnda ne ümitsizliðe, ne de
çaresizliðe gömülürler. Kollarýný bir an önce sýva-
yýp engelleri aþmanýn yolunu arama alýþkanlýðýný
erkenden edinenler, beklenmeyen olaylar karþý-
sýnda asla kötümser yaklaþýmlar geliþtirmezler.
Böyle bir yaklaþým iyimser insanlara kötümserlere
göre daha zevkli, keyifli, saðlýklý ve uzun bir hayat
olanaðý verecektir, iyimser düþünmeyi, içinde
yaþadýðýnýz hayatýn iniþ çýkýþlarýna ve sarsýntýlarý-
na olumlu bakabilmeyi öðrenmek istiyorsanýz ya-
pacaðýnýz, þey aldýðýnýz bu kararý bir an önce ha-
yata geçirmek olmalýdýr. Kararlý olur dik durur-
sanýz ve ilk birkaç sorunda pes etmez, "Bu da
geçer" diyebilirseniz sorunu çözdüðünüzü þimdi-
den düþünebilirsiniz, siz doðru yoldasýnýz.

Yapýlan çalýþmalar iyimserliðin en azýndan dört
farklý yönden saðlýklý ve kaliteli yaþama katkýda
bulunabileceðini göstermektedir:

* Ýyimserlik her þeyin kontrol altýnda olduðu
duygusunu ön plana çýkararak baðýþýklýk sistemi-
ni güçlendirmektedir.

* Hayata iyimser bir pencereden bakýp yapýcý
ve olumlu tutumlar geliþtirebilen insanlar kötüm-
serlere göre daha erken, sýk ve fazla oranda týbbi
yardým arayýþýna girmektedir. "Ne yapsam fay-
dasýz" kalýbý ile sýnýrlý, olumsuzluk ve çaresizlik

düþüncesine saplanmýþ kalmýþ kötümserler saðlýk
sorunlarý için ihtiyaç duyduklarý týbbi yardýmý
yeterince aramazlar.

* Yaþam sürecinde ne kadar fazla ve sýk kötü
olayla karþýlaþýlýrsa hastalanma olasýlýðý da o ka-
dar artacaktýr. Böyle durumlarda ayakta kalabilen-
ler genellikle olumlu düþüncelerini muhafaza
edenlerdir.

* Olumlu insanlarýn hoþgörülü, iyimser, yar-
dým edici, yapýcý ve affedici tutumlarýnýn daha
çok olduðu bilinmektedir. Bu güzel alýþkanlýklar
iyimser insanlarýn çevresinde ailesinin, çocuk-
larýnýn, dost ve arkadaþlarýnýn daha çabuk çoðal-
masýný ve kilitlenmesini saðlamaktadýr.

AY YILDIZ
Cumhuriyetimizin bayraðý, biraz form deðiþik-

liðiyle birlikte Osmanlý Ýmparatorluðumuzun
bayraðýnýn devamý niteliðindedir. Yani iki bayrak-
ta da ay (hilal) ve yýldýz esastýr.

Bayraðýmýzdaki bu hilal; Allah'ý (cc), yýldýz ise
sevgili peygamberimiz Hz. Muhammedi (sav)
temsil eder.

Hilal, kutsallýðýný, yazýlýþtaki harflerden dolayý
alýr. Çünkü "hilal" kelimesi, Allah Ýsminin harf-
leriyle yazýlýr. Her iki ismin ebced hesabýyla
sayýsal deðeri eþittir; Elif:l + Lâm: 30 + Lam : 30 +
He: 5 = 66 eder.

Osmanlý, Allah'ýn zatýný ve ismini tenzih et-
mek ihtiyacýndan hareket ederek, ayný deðeri ta-
þýyan "hilal" þeklini bayraðýna sembol yapmýþtýr.

Ayný þekilde, hilalin kucaðýndaki yýldýz ise
doðrudan doðruya Muhammed imlâsýnýn þeklin-
den alýnmýþtýr. Çünkü sülüs yazýyla Muhammed
yazýlýnca ortaya beþ köþeli yýldýz çýkar: Mim
harfinin baþý, Ha'nýn dirseði, ikinci Mim'in kýv-
rýmý, Dal harfinin üst ve alt kanatlarý beþ köþeli
muntazam i bir yýldýz meydana getirir. Böylece
yüzyýllar boyunca özgürlüðümüzün sembolü
olarak semamýzda dalgalanan bayraðýmýzdaki
Hilal Allah'ýn birliðini, Yýldýz da Hz. Muham-
med'in (sav) peygamberliðini ifade etmiþ olur.

BAMBU AÐACININ 
ENTERESAN HÝKÂYESÝ

Bambu aðacý sadece Çin'de yetiþiyor. Peki,
Türkiye'de yetiþemez mi? Belki iklim özellikleri
olarak bazý yörelerimizde yetiþebilir. Fakat maale-
sef Çin bambu aðacý Türkiye'de yetiþemez. Neden
mi? Çünkü sabýr gerektiren bir aðaçtýr. Onu
yetiþtirirken çok ama çok sabretmek gerekir.
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Topraða buðday veya nohut, fasulye ektiði-
nizde bunlarýn çimlenmesi çok kýsa sürer. 15 gün,
1 ay veya en geç 2 ayda filizlenip büyümeye baþ-
lar. Emek verenlerin hemen yüzlerini güldürürler.
Þimdi de Çin bambu aðacýna gelelim. Bunun to-
humunu topraða dikiyorlar. Sulanýyor, gübrele-
niyor. 3 ay geçiyor, filizlenme yok. Yine sulaný-
yor, bakýmý yapýlýyor. 6 ay geçiyor, hâlâ filizlenme
yok. Bir sene geçiyor, yine yok.

Çoðumuz bir sene geçtiði halde diktiðimiz þey
filizlenmiyorsa býkarýz ve bakýmýndan vazgeçeriz.
"Demek ki bu yetiþmeyecek!" deriz. Ama Çinliler
sabýrlý insanlar... Sabýrlý olduklarý, çok zahmetli
bir iþ olan ipek üretiminden belli.

Çin bambu aðacý bir yýl, iki yýl, üç yýl, dört yýl
ve nihayet beþ yýl boyunca filizlenmiyor. Ama
beþinci yýlýn sonunda tohum topraktan baþýný
çýkarýyor, filizleniyor.

Peki, sonra ne oluyor biliyor musunuz? Altý
haftada yirmi yedi metre uzuyor. Evet, yanlýþ duy-
madýnýz. 27 metre...

Þimdi düþünelim:
Bu aðaç altý haftada mý büyüdü? Yoksa beþ yýl

+ altý haftada mý?

HÝDAYETE DAVET

Aþaðýdaki hâdise, kanser uzmaný Dr. Haluk
Nurbâkî'nin hatýratýndan alýnmýþ, tebliðin ehem-
miyetini gösteren ibretli bir vakýadýr.

Kanser hastanesinde baþhekimken Serap adýn-
da bir genç haným hastam vardý. Bu hastam göðüs
kanserine yakalanmýþ ve tedavi için yurt dýþýna
gitmek istemesine raðmen, bazý formaliteler sebe-
biyle o imkâný bulamamýþtý. Serap'ý özel bir alâ-
kayla bizzat ben tedavi altýna aldým. Ve kýsa bir
süre sonra da Allah'ýn izniyle iyileþtiðini gördüm.
Ancak Serap'ýn da bütün diðer kanserliler gibi ilk
beþ yýllýk zamaný çok dikkatli geçirmesi gerekiyor-
du.

Bir iþ kadýný olan Serap, 4 yýl kadar sonra bir
ihale için Ýzmir'e gitmek istedi. Kýþ aylarýnda ol-
duðumuz için uçakla gitmesi þartýyla kabul ettim.
Maalesef bilet bulamamýþ ve benden habersiz bin-
diði otobüsün kaza geçirmesi üzerine altý saat ka-
dar mahsur kalmýþ. Dönüþünden kýsa bir müddet
sonra kanser, kemik ve akciðerine yayýldý. Serap
bacak kemiklerindeki metastaz sebebiyle yürüye-
mez hâle gelirken, hastalýðýn akciðerdeki tezahü-
rü yüzünden devamlý oksijen cihazý kullanýyor ve
söylediði her kelimeden sonra, aðzýný o cihaza ya-
pýþtýrarak nefes almak zorunda kalýyordu. Evine
gittiðim gün, yine güçlükte konuþarak:

"-Doktor bey." dedi. "Ben size dargýným!"
"-Niçin?" diye sordum.
"-Siz... dindar... bir insanmýþsýnýz... niçin...

bana... da, Allah'ý... ölümü... âhireti... anlatmýyor-
sunuz?"

Dinî inançlarýnýn çok zayýf olduðunu bildiðim
için bu teklifi karþýsýnda oldukça þaþýrdým. O'nu
üzmemeye çalýþarak:

"-Doktora ulaþmak kolaydýr, dedim. Parayý
bastýrdýn mý istediðine tedâvî olursun. Ancak î-
mân tedavisi için gönülden istek duymalýsýn!.."

Konuþmaya mecali olmadýðýndan:
"-Ben o isteði duyuyorum!" manasýnda baþýný

salladý. Artýk ümitsiz bir týbbî tedavinin yaný sýra,
ebedî hayatýn ve saadetin reçetesi olan îmân ders-
lerimiz baþlamýþ ve son günlerini yaþayan Serap
için bu dersler "hýzlandýrmalý öðretim'e dönmüþ-
tü. Anlattýðým iman hakikatlerini bütün ruhuyla
mezcediyor ve arada bir soru soruyordu. Vefatýna
bir hafta kala:

"-Doktor bey." dedi. "Ben... ölürken... ne... söy-
lemeliyim?"

"-Senin durumun çok özel." dedim. "Kelime-i
Þahadet sana uzun gelir. O aný fark edince Hazret-
i Muhammed sana yeter!"

0 haliyle tebessüm ederek, yine baþýný salladý.
Çok ýzdýrabý olduðu için Serap'a sürekli morfin
yapýyor ve onu uyutmaya çalýþýyorduk.

Ben, bir iþ seyahati sebebiyle bir müddet ziya-
retine gidemedim. Dönüþümde annesi telefon e-
derek:

"-Serap bir haftadýr morfin yaptýrmýyor." dedi.
"Sabahlara kadar inliyor ve çok ýzdýrap çekiyor."

Hemen eve gittim ve iðne yaptýrmamasýnýn
sebebini sordum. Aldýðým cevabý hâlâ unutamý-
yor ve hatýrladýkça ürperiyorum:

"-Ya morfinin tesiriyle ölüme uykuda yakalanýr
ve son nefeste "Muhammed" diyemezsem!"

Ýþte Serap, böyle bir hanýmdý. Bu arada benden
istihareye yatmamý ve eðer birkaç gün daha ömrü
varsa, son günü uyanýk kalacak þekilde morfin
yaptýrýlmamasýný rica etti. Ben, hiç âdetim olma-
dýðý halde Cuma gününe rastlayan o gece istiha-
reye yattým ve Serap'ýn acizliði hürmetine olacak
ki, Salý gününe kadar yaþayacaðýna dâir iþaret sez-
dim. Ertesi gün, ona:

"-Hiç korkma!" dedim, "iðneyi vurdurabilirsin."
Ve Serap, bir veda vasfý taþýyan bu görüþme-

mizde son cümlelerini de dile getirdi:
"-Doktor bey... Azrail... bana... nasýl görüne-

cek?"
"-Kýzým..." dedim. "O bir melek deðil mi? Hiç

merak etme, sana yakýþýklý bir prens gibi gelecek-
tir."

Salý günü Serap'ýn aðýrlaþtýðý haberini alýnca,
hemen eve gittim. Ancak vefatýna yetiþememiþ-
tim. Ailesi tam manasýyla periþandý. Sadece ken-
disine uzun müddet bakan dindar bir haným ak-
rabasý ayaktaydý ve beni görünce yanýma gelerek:

"-Doktor bey! Biliyor musunuz, bu evde biraz
önce bir mucize yaþandý!" dedi ve devam etti:
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"-Serap, bir saat kadar önce oksijen cihazýný attý
ve "yataktan kalkmasý imkânsýz" denmesine rað-
men kalkarak abdest aldý, iki rekât namaz kýldý.
Bütün ev halký, hayretten donup kaldýk. Ve keli-
me-i þahadet getirerek yataðýna uzandý. Size de
selam söyledi ve ekledi:

"-Doktor beye söyleyin, o âlem, onun anlattýk-
larýndan da güzelmiþ!" dedi".

PÝRAMÝTLER NASIL
YAPILMIÞTI

Mýsýr firavunlarý büyük vinçler, greyderler ve
asansörlerin bulunmadýðý çok eski çaðlarda ken-
dilerine büyük mezarlar yaptýrmýþlardýr. Piramit
adý verilen bu yapýlar büyük taþ bloklardan yapýl-
mýþtý.Bu inþaatlarda kullanýlan araçlar nelerdi
acaba? Piramit iþçileri önce büyük taþlarla temeli
kuruyorlar, sonra birinci kata çýkan bir yol yapý-
yorlardý. Bu yoldan çekerek götürdükleri büyük
taþlarla ikinci katý yapýyorlardý. Hafif meyilli yol
ikinci kattan, üçüncüye doðru yükseltiliyor, taþlar
bu yoldan çekilerek geliyor ve üçüncü kat kuru-
luyordu. Yapý bitince, toprak ve kumdan yapýlan
yolu tamamen kaldýrýyorlardý. Mýsýrlýlarýn taþlarý
bir yerden diðerine taþýmak için ellerindeki tek
araç kaslarý ve uzun sopalarýydý. Taþ ve odun yük-
lerini kalýn iplere baðlayarak çöller ve yüksek te-
pelerden çekip sürükleyerek taþýdýlar. 4500 yýl
önce yapýlan en büyük piramidin yüksekliði
150m.dir ve yapýmýnda 100.000 insan kullanýl-
mýþtýr. 

VEYSEL KARÂNÎ

Peygamber efendimiz zamânýnda yaþamýþ
büyük velî. Ýsmi Üveys bin Âmir el-Karnî'dir.
Yemen'in Karn köyünde doðdu. Doðum târihi bi-
linmemektedir. 657 (H.37) târihinde þehîd edildi.
Peygamber efendimizin saðlýðýnda müslüman ol-
du. Fakat görmediði için Sahâbî olamadý. Peygam-
ber efendimiz zamânýnda Medîne'ye gelmedi.
Tâbiînin büyüklerinden olduðu hadîs-i þerîfte bil-
dirildi. Hazret-i Ömer'in halîfeliði sýrasýnda Medî-
ne'ye geldi. Çok alâka ve hürmet gördü. Önceleri
kendi memleketi Yemen'de yaþadý. Sonra Basra'ya
gitti.

Veysel Karânî hazretleri, Yemen'de iken deve
güder, geçimini onunla temin ederdi. Geçimi, ya-
þamasý pek sâdeydi. Hasta, âmâ ve ihtiyar anne-

sinden baþka kimsesi yoktu. Güttüðü develer için
belli bir ücret istemez, ne verirlerse kabul ederdi.
Fakir olanlardan hiç ücret almazdý. Aldýðýnýn yarý-
sýný sadaka olarak fakirlere daðýtýr, kalanýný da
kendi ihtiyaçlarýna ve annesine harcardý.

Müslüman olduktan sonra bütün ömrü boyun-
ca sevgili Peygamberimizin aþký ile yanýp tutuþtu.
Bir an bile Rabbini unutmadý. Kulluðunda o dere-
ceye yükseldi ki, her hâli, her hareketi ve her sözü
insanlara ibret ve nasîhat oldu. Kimseden incin-
memiþ ve kimseyi incitmemiþtir. Onun en önem-
li vasfý; Peygamber efendimize olan aþký, ibâdete
canla baþla devâmý ve annesine saygýsýdýr. Anne-
sine çok hizmet edip, hayýr duâsýný aldý. Resûl-
ullah efendimizi görmeði çok arzu ediyordu. De-
fâlarca Peygamber efendimizi görmek için anne-
sinden izin istedi. Annesi, kendisine bakacak kim-
sesi olmadýðý için izin veremedi.

Peygamber efendimiz; "Üveys-i Karnî, ihsân ve
iyilikte Tâbiînin hayýrlýsýdýr." buyurdu. Resûlullah
efendimiz, zaman zaman mübârek yüzünü Ye-
men tarafýna döndürür ve; "Yemen tarafýndan
rahmet rüzgârý estiðini duyuyorum." buyururdu.
"Kýyâmette Allahü teâlâ Üveys sûretinde yetmiþ
bin melek yaratýr ve Üveys'i onlarýn arasýnda Ara-
sat'a götürürler. Cennet'e gider ve Allahü teâlânýn
dilediði (bildirdiði)nden baþka mahlûk hangisinin
Üveys olduðunu bilmez." "Ümmetimden bir
kimse vardýr ki, Rebî'a ve Mudar kabîlelerinin
koyunlarý kýllarýnýn adedince kiþiye kýyâmette
þefâat edecektir." buyurdu. Arabistan'da bu iki
kabîlenin koyunlarý kadar kimsenin koyunu ol-
madýðý söylenmiþtir. Eshâb-ý kirâm; "Yâ Resûlal-
lah, bu kimdir?" dediler. Peygamber efendimiz;
"Allah'ýn kullarýndan biri." buyurdu. Biz hepimiz
kullarýz, ismi nedir? dediler. "Üveys." buyurdu.
Nerelidir? dediler. "Karnlýdýr." buyurdu. O sizi
gördü mü? dediler. "Baþ gözü ile görmedi." buyur-
du. Hayret, size bu kadar âþýk olsun da, hizmet ve
huzûrunuza koþup gelmesin! dediler. "Ýki sebep-
ten: Biri hallerine maðlubdur. Ýkincisi ise benim
dînime baðlýlýðýndan dolayýdýr. Ýhtiyar bir annesi
vardýr. Îmân etmiþtir. Gözleri görmez, el ve ayak-
larý hareket etmez. Üveys gündüzleri deve çoban-
lýðý yapar, aldýðý ücreti kendisinin ve annesinin
nafakasýna harcar." buyurdu. Biz onu görür mü-
yüz dediler. Hazret-i Ebû Bekr'e; "Sen onu kendi
zamânýnda göremezsin." Ama hazret-i Ömer ve
hazret-i Ali'ye; "Siz onu görürsünüz. Sol böðründe
ve avucunun içinde bir gümüþ miktarý beyazlýk
vardýr. Bu baras hastalýðý beyazlýðý deðildir. Ona
varýnca, benim selâmýmý söyleyin ve ümmetime
duâ etmesini bildirin." buyurdu.

Veysel Karânî hazretleri gece-gündüz ibâdet ve
tâatle vakit geçirirdi. Kendini halktan gizlerdi. Ýlk
zamanlar herkes ona dîvâne gözü ile bakýyordu.
Sonradan onun büyüklüðünü anladýlar, çok
ikrâm ve hürmet göstermeye baþladýlar. Bunun
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üzerine, annesinin vefâtýndan sonra Karn köyün-
den çýkýp Kûfe þehrine gitti.

Peygamber efendimizin vefâtý yaklaþýnca, hýr-
kanýzý kime verelim? dediler. "Üveys-i Karnî'ye ve-
rin." buyurdu. Resûlullah'ýn vefâtýndan sonra
hazret-i Ömer ile hazret-i Ali Kûfe'ye geldiklerin-
de, Ömer (radýyallahü anh) hutbe esnasýnda; "Ey
Necdliler, kalkýnýz!" buyurdu. Kalktýlar. Aranýzda
Karn'dan kimse var mýdýr? buyurdu. Evet dediler
ve birkaç kiþiyi ona gönderdiler. Hazret-i Ömer,
onlardan Üveys'i sordu. Biliyoruz. O, sizin bildi-
ðinizden pek aþaðý bir kimsedir. Dîvânedir, akýl-
sýzdýr ve insanlardan kaçar bir hâli vardýr, dediler.
"Onu arýyorum, nerededir?" buyurdu. Arne vâdi-
sinde develerimize çobanlýk yapmaktadýr, biz de
karþýlýðýnda ona akþam yiyeceði veririz, saçý-sakalý
karýþýktýr, þehirlere gelmez, kimse ile sohbet et-
mez, insanlarýn yediðini yemez; üzüntü ve neþe
bilmez. Ýnsanlar gülünce, o aðlar; insanlar aðla-
yýnca o güler dediler. "Onu arýyorum." buyurdu.
Sonra hazret-i Ömer'le hazret-i Ali, onun olduðu
yere gittiler. Onu namaz kýlar gördüler. Allahü
teâlâ, develerini gütmesi için bir melek vazife-
lendirmiþti. Namazý bitirip selâm verince, hazre-
ti Ömer, kalktý ve selâm verdi. Selâmý aldý. Hazre-
ti Ömer; "Ýsmin nedir?" diye sordu. "Abdullah,
yâni Allah'ýn kulu." dedi. "Hepimiz Allah'ýn
kullarýyýz; esas ismin nedir?" diye sordu. "Üveys"
dedi. "Sað elini göster." buyurdu. Gösterdi. Hazre-
ti Ömer; Peygamber efendimiz size selâm etti.
Mübârek hýrkalarýný size gönderip; "Alýp giysin,
ümmetime de duâ etsin." diye vasiyet buyurdu,
dedi.

"Yâ Ömer! Ben zayýf, âciz ve günahkâr bir ku-
lum. Dikkat buyur, bu vasiyet baþkasýna âid ol-
masýn?" deyince; "Hayýr yâ Üveys, aradýðýmýz
kimse sensin. Peygamber efendimiz senin eþkâlini
ve vasfýný belirtti." cevâbýný verdi.

Bunun üzerine, Hýrka-i þerîfi hürmetle aldý,
öptü, kokladý, yüzüne gözüne sürdü. Sonra; "Siz
burada bekleyin." dedi. Yanlarýndan ayrýldý. Biraz
ileride hýrkayý yere býrakýp, yüzünü yere koydu.
Cenâb-ý Hakk'a þöyle duâda bulundu:

"Yâ Rabbî! Sevgili Peygamber efendimiz, ben
fakir, âciz kuluna hazret-i Ömer ve hazret-i Ali ile
Hýrka-i þerîflerini göndermiþ." dedi. Günahkâr
olan bütün müslümanlarýn affý için duâ etti. Bir
çok günahkâr müslümanýn affolduðu bildirilince,
Hýrka-i þerîfi hürmetle giydi.

Veysel Karânî hazretleri, kendisine hýrka veril-
dikten sonra Yemen'den Kûfe'ye gitti. Kûfe'ye git-
tikten sonra çok az kimse onu görebildi. Gören-
lerden biri Harem bin Hayyan'dýr. Harem bin
Hayyan anlatýr: "Üveys'in þefâatinin ne derecede
olduðunu bildiren hadîsi iþitince, onu görmek is-
tedim. Kûfe'ye gidip, onu aradým. Nihâyet Fýrat
Nehri kenarýnda abdest alýrken buldum. Daha
önce hakkýnda mâlûmâtým olduðundan onu taný-

dým. Selâm verdim. Selâmýmý aldý. Bana baktý.
Müsâfeha etmek istedim, elini vermedi. "Allah
sana merhamet eylesin, seni baðýþlasýn ey Üveys,
nasýlsýn?" dedim. Onu o kadar sevmiþtim, ona o
kadar acýmýþtým ki aðladým. Çünkü çok zayýftý. O
da aðladý ve; "Allah sana hayýrlý ömür versin, ey
Harem bin Hayyan! Nasýlsýn ey kardeþim! Beni
sana kim gösterdi?" dedi. Ýsmimi ve babamýn
ismini nasýl bildin ve hiç görmeden beni nasýl
tanýdýn? dedim. "Her þeyi bilen ve her þeyden ha-
beri olan bana bildirdi. Rûhum senin rûhunu
tanýdý. Çünkü müminlerin rûhlarý birbirlerini ta-
nýrlar, birbirlerini görmeseler de!" dedi."

Resûlullah efendimizden bana bir haber ver,
dedim. "Ben onu görmedim, O'nun haberini baþ-
kalarýndan iþittim. Hadîs yolunu kendime açmayý
istemem. Muhaddis, müftü veya müzekkir olmayý
istemem. Benim meþguliyetim vardýr. Bunlarla
uðraþamam." dedi. Bana bir âyet okuyun. Sizden
duyayým dedim. Elimi tuttu. Eûzü besmele okudu
ve çok aðladý. Sonra; "Cinleri ve insanlarý beni
tanýmalarý, ibâdet etmeleri için yarattým." (Zâriyât
sûresi: 56) "Gökü, yeri ve ikisi arasýndakileri oyun
olsun diye yaratmadým." (Enbiyâ sûresi: 16)
meâlindeki âyet-i kerîmeleri okudu. Sonra bir fer-
yad etti. Aklýnýn gittiðini sandým. Sonra; "Ey Hay-
yân'ýn oðlu, sen buraya niçin geldin?" dedi. Seni
tanýmak, seninle sohbet etmek arzusu ile dedim.
"Bir kimsenin Allahü teâlâyý tanýdýktan sonra,
herhangi bir kimse ile ahbablýk etmek istemesine
hiçbir zaman bir mânâ veremem." dedi. Bana
vasiyet, nasihat et dedim. "Yattýðýn zaman ölümü
yastýðýnýn altýnda bil. Kalkýnca da karþýnda bu-
lundur. Günahýn küçüklüðüne deðil, onunla âsî
olmaklýðýnýn büyüklüðüne bak! Günâhý küçük
tutarsan, onu yasak eden Rabbini küçük tutmuþ
olursun. Onu büyük tutarsan, Rabbini büyük tut-
muþ olursun." dedi. Nereye yerleþmemi tavsiye
edersin? dedim. "Þam'a" dedi. Orada geçim na-
sýldýr. dedim. "Þüphenin aðýr bastýðý þu kalbe
yazýklar olsun, nasihat kabul etmez." dedi. Bana
bir tavsiyede daha bulun? dedim. "Ey Hayyân'ýn
oðlu! Baban öldü, Âdem aleyhisselâm, Dâvûd
aleyhisselâm, Muhammed Resûlullah öldüler.
Halîfesi Ebû Bekir öldü. Kardeþim Ömer öldü. Ah
Ömer!.. Ah Ömer!.." dedi. Allah sana rahmet eyle-
sin, hazret-i Ömer ölmemiþtir dedim. "Allahü
teâlâ, onun öldüðünü bana bildirdi." dedi. Salevât
okuyup, kýsa bir duâdan sonra þu vasiyeti yaptý:
"Ben ve sen, ölülerdeniz. Allah'ýn kitabýný ve onda
bildirilen sýrât-ý mustakîmi, doðru yolu elden bý-
rakma ve ölümü bir an unutma! Kavmine ve akra-
bâna varýnca onlara nasihat et ve Allah'ýn kullarý-
na öðüt vermekten geri durma. Ehl-i sünnete uy-
maktan bir adým ayrýlma ki, dînini kayýp edersin
de haberin olmaz ve Cehennem'e düþersin."
Birkaç duâ daha etti, sonra; "Git Harem bin
Hayyan, bir daha ne sen beni gör, ne de ben seni!
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Beni duâ ile hatýrla, ben de seni duâ ile anarým.
Sen bu taraftan git, ben de þu taraftan gideyim."
dedi. Bir zaman onunla gitmek istedim. Býrak-
madý. Gitti, aðlýyordu. Ben de aðladým. Ardýndan
baktým durdum. Gözden kayboluncaya, þehre gir-
inceye kadar baktým. Hâlâ ondan bir haber ala-
madým.

Devamlý ibâdet ve tefekkür hâlindeydi. De-
vamlý insanlardan uzak yaþar kimseyle görüþmez-
di. "Benimle en çok konuþan, hazret-i Ömer ve
hazret-i Ali'dir." demiþtir.

Veysel Karânî hazretleri Mekke'de hac yapýp,
Medîne'ye gidince, iþte Resûlullah'ýn türbesi
burasýdýr diye kendisine gösterildi. Kendinden
geçerek düþüp bayýldý. Ayýlýnca; "Beni buradan
götürün. Resûlullah efendimizin medfûn bulun-
duðu bir beldede benim için yaþamanýn tadý ol-
maz." buyurdu.

Rebî' bin Haysem anlatýr: Üveys'i görmeye git-
tim. Sabah namazýnda idi. Bitirdi, tesbihlerin
sonuna kadar bekleyeyim dedim. Kuþluða kadar
kalkmadý. Kalktý kuþluk namazý kýldý. Öðle oldu,
öðleyi kýldý. Velhâsýl üç gün namazdan kalkýp,
dýþarý çýkmadý. Yemedi, uyumadý. Dördüncü gece
ona kulak verdim. Gözüne uyku gelmiþti. Derhal
münâcaâta baþladý ve; "Yâ Rabbî, çok uyuyan göz-
den, çok yiyen karýndan sana sýðýnýrým." dedi.
Bana bu yeter dedim ve hâlini bozmadan kalkýp
gittim.

Geceleri hiç uyumazdý. Bir gece; "Bu gece
kýyâm gecesidir." dedi. Diðer gece, "Bu gece rükû
gecesidir." Öbür gece, "Bu gece secde gecesidir."
dedi. Bir geceyi kýyâm, bir geceyi rükû, bir baþka
geceyi de secdeyle geçirdi. "Ey Üveys, bu kadar
uzun geceyi bir hâlde geçirmeye nasýl katlanýyor-
sun?" dediklerinde; "Secdede, sabah oluyor da,
ben hâlâ bir kere Sübhâne Rabbiyel a'lâ diyemem.
Halbuki üç tesbih sünnettir. Bunu yapamamamýn
sebebi, meleklerin ibâdetini yapmak istememdir.
Buna ise gücüm yetmemektedir." dedi.

Kendisine, namazda huþû nedir? dediklerinde;
"Böðrüne iðne batýrýlsa, namazda duymamaktýr."
dedi. Kendisine nasýlsýn? dediler: "Sabahleyin kal-
kýp, akþama sað çýkacaðýný bilmeyenin hâli nasýl
olur?" dedi. Ýþ nasýldýr? dediler. "Ah, yolun uzak-
lýðýndan azýksýzlýktan, ah!" dedi.

Birisi Veysel Karânî hazretlerini ziyârete gitti.
Ona hitâben; "Ey Allahü teâlânýn sevgili kulu!
Bana bir nasîhatta bulun?" dedi. Veysel Karânî
hazretleri; "Allahü teâlâyý bilir misin?" Evet bilir-
im. "Öyle ise, Allahü teâlâdan gayri þeyleri unut.
Bu yetiþir." buyurdu.

Yâ Üveys, bir nasihat daha söyle! "Allahü teâlâ
seni bilir mi?" Evet bilir. "Öyle ise, Allah'tan gayri-
si seni bilmesin. Allahü teâlânýn bilmesi senin
için kâfidir." dedi.

Veysel Karânî hazretlerini çocuklar bâzan taþa
tutardý. O ise çocuklara; "Yavrucaklar mutlaka

beni taþa tutmanýz gerekiyorsa, hiç olmazsa
küçük taþ atýn da ayaklarýmý kanatýp namaz kýl-
makta bana zorluk olmasýn." derdi.

Veysel Karânî bir defasýnda üç gün üç gece
yemek yememiþti. Dördüncü gün sabahý dýþarý
çýktý. Yolda bir altýn para gördü. Bir kimseden
düþmüþtür deyip, almadý. Açlýðýný gidermeye
çalýþýrken, bir koyunun kendisine doðru geldiðini
gördü. Koyun, aðzýnda o bir altýnla önünde dur-
du. Bir kimsenin olabilir deyip, yüzünü çevirdi.
Koyun dile gelip; "Ben de, senin kulu olduðun
zâtýn kuluyum. Allah'ýn rýzkýný Allah'ýn kulundan
al." dedi. Altýný almak için elini uzatýnca, onu
eline býraktý ve koyun kayboldu.

Buyurdu ki:
"Allahü teâlâyý tanýyana hiçbir þey gizli

kalmaz."
"Ey insan bu fâni hayatta Allah korkusunu

kalbinden çýkarma! Kurtuluþ çâresi O'na itâatte-
dir."

"Yüksekliði aradým, tevâzuda buldum. Baþkan-
lýk aradým, halka nasihatta buldum. Neseb ara-
dým, takvâda buldum. Þeref aradým, kanâatte bul-
dum. Rahatlýk aradým, zühdde buldum. Zenginlik
aradým, tevekkülde buldum."

Veysel Karânî hazretlerine Peygamber efendi-
miz tarafýndan hediye edilen Hýrka-i þerîf, Van
civârýnda Ýrisân Beylerine kadar gelmiþ ve 1618
senesinde, Osmanlý pâdiþâhlarýndan Sultan Ýkinci
Osman Hana getirilip hediye edilmiþtir. Sultan
Abdülmecîd Han, bu Hýrka-i þerîf için Fâtih civâ-
rýnda Hýrka-i Þerîf Câmisini yaptýrmýþtýr. Günü-
müzde bu hýrka, her sene Ramazan ayýnda came-
kân içinde halkýn ziyâretine açýk tutulmaktadýr.

KEFEN
Veysel Karânî hazretlerine; "Þuracýkta bir adam

var. Otuz senedir, bir mezar kazdý, kefenini giydi,
o kabrin baþýnda oturmuþ aðlar, gecesi gündüzü
yok" dediler. "Beni oraya götürün." buyurdu.
Veysel Karânî'yi onun yanýna götürdüler. Sarar-
mýþ, zayýflamýþ, kurumuþ, gözleri aðlamaktan çu-
kurlaþmýþ halde idi. "Ey kiþi, bu kabir ve kefen,
seni otuz senedir, Allah'dan alýkoydu. Sen Allah'ý
düþünecek, zikredecek yerde, hep kefeni ve kabri
düþündün." buyurdu. O kiþi, onun nûruyla o teh-
likeyi kendinde gördü. Feryâd ederek o kabre
düþüp can verdi.

ÜVEYSÎLÝK
Eskiden beri halk arasýnda ve bilhassa Tasavvuf

Edebiyatýnda zaman zaman "Üveysî" "Üveysîlik"
veya "Üveysî-Meþrep" gibi bir takým tabirlere rast-
lanýr.

Bütün bunlar Veysel Karanî'nin þahsiyle ve
adiyle ilgilidir. Belli bir tarikata mensup olmak-
sýzýn, yüce Allah'ýn hidâyeti ve irþadýyla velayet
mertebesine ulaþan Sofilere "Üveysî" denmekte-
dir...
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Bu dahi, Üveys Hazretlerinin hiç kimsenin yol
göstermesi olmadan sadece Aziz ve Celîl olan
Allah'ýn hidâyet ve irþadýyla velayet derecesine
ulaþtýðý inancýndan kaynaklanýr.

Üveysîlik hakkýnda yine ilk bilgiyi veren
Feridüddin-i Attar'dýr. Bu vâdide kalem oynatan
müellifler hep ondan kaynaklanýrlar... Attar der
ki:

- "Evliyadan bir kýsým kimseler vardýr ki, onlara
Üveysîler adý verilir. Kendilerinin herhangi bir
pirden ve mürþidden nasip almaya ihtiyaçlarý
yoktur. Resulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) in
ruhaniyeti baþkalarýnýn aracýlýðý olmadan onlara
nasip vermiþtir. Bu çok ulvî, çok yüce bir ma-
kamdýr ve ancak Allah'ýn dilediði kullarýna ihsan
olunur."

O halde "Üveysî" demek, arada bir vasýta
olmaksýzýn yüce Allah'ýn inâyetiyle doðrudan
doðruya Kâinatýn Fahri'nin ruhaniyetinden feyiz
alan velî demektir.

Buna göre, Hazret-i Veysel Karanî'nin mürþidi,
Peygamberler Ýmamý'nýn ruhaniyetleridir...

Bunu elde etmek de büyük bir sýdk ve tes-
limiyetle olur. Gönül neþ'esiyle dolmak, manevî
zevkin en yüksek derecesine ulaþmak elbette
kolay deðil. Zaten kolay olsaydý, dünya velilerle
dolardý...

Abdurrahman Câmî Hazretleri de buyururlar
ki:

- "Evliyaullahtan ol Hazrete (yâni Veysel Kara-
nî'ye) tâbi olanlara ve onun ruhaniyetinden irþad
edilenlere "Üveysi" denir."

Ýsmail Hakký Bursevî þunlarý söyler:
- "Bir sâlikin sülûku esnasýnda kendisine yol

gösteren þeyhi vefat ederse yetim sayýlmaktadýr.
Manen eriþeceði mertebeye büyük þeyhlerden
birinin ruhaniyetinden feyiz alarak yükselmekte-
dir ki, bu gibilere de Üveysî veya Üveysî meþrep
denilmektedir..."

Yine Hýzýr (Aleyhisselâm)ýn kýlavuzluðuna
mazhar olmak suretiyle baþka hiçbir kimseden
nasip almadan velayet makamýna erenlere de
Üveysî denilmektedir.

Þimdi Üveysîlik nedir bir kere daha grup grup
zikredelim:

11- Allah Resûlü'nün ruhaniyetinden nasip
alanlar, 

22- Veysel Karanî'nin ruhaniyetinden nasip ve
feyiz alanlar,

33- Herhangi bir büyük þeyhin veya kutbun ru-
haniyetiyle irþad edilenler.

44- Hýzýr (Aleyhisselâm)ýn aracýlýðý ile irþad olu-
nanlar...

ÜVEYSÝN YOLUNDAKÝ BÜYÜKLER

Üveysî olduðu bilinen ilk büyük mutasavvýf,
Ýbrahim b. Edhem Hazretleridir...

Belh sultaný Ýbrahim... Taht ve taca tekme vu-
rup, Allah ve kemâl yoluna baþ koyan büyük
kahraman... Ýþte bu büyük sultanýn, Veysel Kara-
nî'nin ruhaniyetinden feyz aldýðý bilinmektedir...

Üveysilikle meþhur bir baþka sofî de Kars'ta
bulunan Þeyh Ebul-Hasan Harkanî'dir... Devrinin
çok tanýnan bir þeyhi ve zamanýn kutbu idi. Ken-
dileri Bayezid-i Bistamî'nin ruhaniyetinden feyiz
alarak yüce makamlara eriþmiþti... Hattâ meþhur
tabip Ýbni Sina'yý da irþad eden oydu.

Üveysi Sofîlerden biri de, büyük Selçuklular
devrinin meþhur Þeyhlerinden Ebu'l-Kasým Cür-
cânî (veya Gürganî, öl. 469/1706)dir. Silsile iti-
bariyle Cüneydî Baðdadî Hazretlerine vasýl olan
bu þeyh, bizzat Veysel Karanî'nin ruhaniyetinden
feyiz almýþtýr. Feridüddün-i Attar'ýn beyanýna
göre: Zikrederken "Allah, Allah" yerine "Üveys,
Üveys" diye zikrediyordu. 

Moðol istilâsýnda þehîd edilen Kübrevîlik tari-
katýnýn kurucusu Þeyh Necmuddin-i Kübrâ da,
Üveysîlikle tanýnmýþtýr.

Ve nihayet Velîler Baþbuðu ve Nakþî tarikatýnýn
kurucusu, zamanýn en büyüðü Muhammed Baha-
eddin-i Nakþibend (öl. 791/ 1389) Hazretleri de
Üveysîdir...

Ýlkin zikir ve sülük âdâbýný Seyyid Emir Külâl
Hazretlerinden öðrendiði halde, kendisi herþeyini
Abdülhâlýk Gucduvânî'nin ruhaniyetine borçlu
olduðunu ileri sürdüðü için Üveysî sayýlmýþtýr.
Seyyid Emir Külâl'in aksine, Zikr-i hafiyi (yani
gizli zikri) tercih etmesi bunu gösteriyor...

Daha nice sultanlar bu halkada pýrýldamakta-
dýrlar.

Görüldüðü gibi tasavvuf ehlinin Veysel Karanî
Hazretlerine bakýþý ve muhabbeti bir baþka...

Yüce Allah lütfetmiþ, onu herkesin sevgilisi hâ-
line getirmiþtir. Ona karþý duyulan bu muhabbet,
bizzat onun Hak aþkýnda ve Allah muhabbetinde
kemâl ufuklarýna týrmandýðýnýn alâmetidir...

Þu hadîs-i þerif buna delildir:
Nebiyyi Zîþan (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)

buyurmuþlardýr ki:
Allâhu Teâlâ bir kulunu sevdiði vakit Cibril'e:
- Allah filâný seviyor; onu sen de sev, diye em-

reder. Cibril de onu sever ve ehl-i semâya:
- Allah filâný seviyor, siz de onu seviniz, diye

seslenir. Bunun üzerine gök halký o kimseyi sever-
ler. Sonra da yeryüzünde onun sevgisi kalplerde
yerleþir.

Ehli tasavvufun ve ehl-i îmanýn Veysel Kara-
nî'ye karþý beslediði engin muhabbet, Yüce Al-
lah'ýn ona bahþettiði bir lütuf ve kerem deðil mi-
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dir? O büyük insan Allah yoluna baþ koydu, züht
ve takva hayatýný tercih etti, dünyanýn bütün
nimetlerinden mahrum olarak yaþadý, gönlü
sadece Allah ve Peygamber aþký ile çýrpýndý.

O, geceler boyu bir Kâbe mumu gibi yanar,
sabahlara kadar Hak huzurunda dururdu...

Þöyle anlatýlýr:
Kendisine uyku galebe çalýnca birden sýçrar: 
- Allah'ým, Allah'ým, dertli; Nevvâme gözden,

Levvâme nefisten, doymayan mideden sana sýðý-
nýrým!. Kâinatýn Efendisi'nin de geceler boyu a-
yaklarý þiþinceye kadar kýyamda durduðu olurdu.
Ýþte Üveys Hazretlerinin yolu ve âdeti Nebiler Sul-
taný'nýn bu sünnetiydi...

O uzun bir secdede bütün geceyi ihya ederdi.
Rabbi Keriminin huzurunda gözyaþý döküp aðla-
maktan kemiklerinin erimeye baþladýðýný hissed-
inceye kadar baþýný secdeden kaldýrmazdý...

Can kuþunu aþk bahçesinde çýrpýndýran bir
Veli için dünyanýn ne deðeri olur ki. O tamamýy-
la dünyadan el yumuþ ve bütün varlýðýyla Hakka
baðlanmýþ biriydi. O, Hak yolda baþýný ayak yaptý,
Allah da onun þânýný ve derecesini yükseltti. Yüce
Allah buyuruyor:

- "Her kim Benim veli kullarýma düþmanlýk e-
derse, muhakkak ona Ben harp açarým!"

Ey gönlü güzel kiþi!. Akýl cevherini Hak aþký ile
parlat ki, bir sâadet elde edebilesin. Gönül
aynasýndaki günah tozunu tevbe süngeri ile sil ki,
sevinç evi denilen Cennet'e yakýnlýk peyda ede-
sin...

ÜVEYS'ÝN ÞEHADETÝ
Daha evvelce de belirttiðimiz gibi, Hazret-i

Veysel Karanî, Karen köyünden ayrýlýp Kûfe'ye
yerleþmiþti...

Kûfe'de yine münzevî bir hayat yaþýyordu...
Tek baþýnaydý ve tek bir odada duruyordu. Onu

gören bir mecnûn, bir meczup zannediyordu.
Çok kereler mescide girer, akþama kadar bir daha
dýþarý çýkmazdý. Ýþi gücü ibâdet, tefekkür, zikir ve
þükürdü...

Onu dýþarýda görenler üzerinde kadifeden
yapýlmýþ eski bir elbise ile dolaþtýðýný görürlerdi.
Halkýn kendisine takýldýðý, delî dîvâne diye alay
ettiði de olurdu...

Üseyr b. Câbir (Veysel Karânî hakkýndaki ha-
disleri rivayet eden), günün birinde halkýn kendi-
sine yaptý-ðý ezâ ve cefâya dayanamayarak Hazret-
i Üveys'in:

- Allah'ým, beni þehadet mertebesiyle rýzýklan-
dýr!.

Diyerek duada bulunduðunu rivayet ediyor.
Hak eri Hazret-i Üveys, Küfe'deki hayatýný

Cenâb-ý Ali (Radýyallahü Anh)ýn hilâfetine kadar
devam ettirmistir. Hazret-i Ali (Kerremallahü

Veche)nin hilâfet makamýna geldiðinde Üveys
onun tarafýný tutmuþ ve onun saflarýnda yer al-
mýþtýr... Hâkim Nisaburî þöyle der:

- Savaþ mecburiyeti hasýl olunca Hazret-i Ali
Kûfeli'lere haber gönderip kendisine katýlmalarýný
istedi. Bu arada Veysel de onlarla birlikte yola
çýktý...

Hiç istenmediði halde bir talihsizlik eseri ola-
rak müslümanlar Sýffin savaþýnda karþý karþýya
geldiler... Sahabeler arasýnda yapýlan bu cenk, içti-
hadý meseleden kaynaklandý. Ve ne yazýk ki, bir
çok sahabe bu savaþlarda þehit oldu...

Üveys Hazretleri de bu cenk esnasýnda kalbin
isabet eden bir ok ile þehit olup beka âlemine
göçmüþtür... 

Onun ölümü ve þehadetiyle ilgili olarak yine
nice hikâyeler anlatýlýr. Ne var ki, bu anlatýlanlar
hikâyeden öte bir þey deðildir.

Daha baþka baþka rivayetler de vardýr: Zehe-
bî'ye göre, Üveys Hazretleri, Azerbeycan'a yapýlan
bir gaza sonunda hastalanarak, eceliyle ölmüþ ve
orada defnedilmiþtir.

O saadet incisi erin Sýffîn savaþýnda þehid düþ-
tüðünü haber veren kaynaklar daha kuvvetlidir...
Ýþte bu rivayetlere dayanarak onun Sýffîn'de þehit
düþtüðü kabul edilir...

Taberî, onun ölüm yeri ve zamanýna ait muh-
telif rivayetleri naklettikten ve inceledikten sonra
Sýffîn'de öldüðünün daha doðru olduðunu bildi-
rir.

Ölümünden sonra da nereye ve nasýl defnedil-
diði hakkýnda kesin bir bilgi yoktur... Yine onun
defniyle ve mezarýyla anlatýlanlar birer hikâyeden
ibarettir...

Bir çok yerde mezarýnýn bulunduðu da riva-
yetler arasýndadýr. En baþta gelenlerden biri Ye-
men'dir. Yemen'de Zebid kasabasý yakýnlarýnda
onun bir mezarý bulunmaktadýr. Meþhed-i Þerîf
adýyla bilinen bu kabrin Üveys'e ait olduðuna
inanýlýr.

Görüldüðü üzere Veysel Karanî Hazretlerinin
etrafýnda bir sevgi hâlesi meydana gelmiþtir. Her
müslümanýn gönlünde ona karþý bir muhabbet
ýþýðý pýrýldamaktadýr. Bu da normaldir. Allah'ýn
velîlerini ve dostlarýný sevmek elbette güzel þey-
dir. Ne var ki, sevgi de insanýn gözünü kör etme-
melidir.

Bu aþýrý sevgiden olsa gerektir ki, Üveys Haz-
retlerinin hemen hemen her yerde mezarý vardýr.
Hicaz'da, Horasan'da ve hattâ Hindistan'da bile
mezarý bulunduðu kaydedilir. 

Anadolu'muzda da ona ait birkaç mezar vardýr.
Meselâ Bursa-Gemlik yolu üzerinde Atýcýlar

meydanýndaki türbe; Manisa, Mardin, Kurtalan
ve Diyarbakýr'a baðlý Lice kazasý yakýnýndaki
Veysel Karanî türbeleri ve Siirt'in Baykan kazasý
yakýnýndaki türbe, hep ona izafe edilen mezar-
lardýr.
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Ýþin doðrusunu ancak Yüce Allah bilir. Biz de
onu Allah'ýn ezeli ilmine havale edelim ve daha
fazla derinlere inmeyelim...

Veysel Karani Hazretleri, Varlýðýn Nûru'nu
sevdi de Hakk'a yol buldu. Biz de þâirin dediði gibi
diyelim:

"Ey toprak canlý kiþi, Muhammed'le aþka yol; 
Hakk'a ulaþmak için bilmiyorum baþka yol!"

Hz. VEYSEL KARÂNÎ
(R.A.)

Yunus  EMRE

Rum'da Acem'de aþýk olduðum, 
Yemen illerinde Veysel Karânî. 
Hak Peygamber sevdi ve dostum dedi, 
Yemen illerinde Veysel Karânî.

Anasýndan doðup dünyâya geldi, 
Melekler altýna kanadýn serdi, 
Resulün hýrkasýný tacýný giydi, 
Yemen illerinde Veysel Karânî.

Erenler önünde kemer belinde, 
Ak nurdan ben'i var o sað elinde, 
Veys Sultan derler Hak divânýnda, 
Yemen illerinde Veysel Karânî.

Sabah namazýný kýlýp giderdi, 
Gizlice Rabbine niyaz ederdi, 
Anýn iþi gücü deve güderdi, 
Yemen illerinde Veysel Karânî.

Bir deveyi bir akçeye güderdi, 
Anýn da nýsfýný zekât ederdi, 
Develer bileþince tevhîd ederdi, 
Yemen illerinde Veysel Karâni.

Elinde âsâsý hurma dalýndan, 
Eðninde hýrkasý deve yününden, 
Asla hatâ gelmez onun dilinden, 
Yemen illerinde Veysel Karânî.

Yastýðý taþ idi döþek posta, 
Cennetlik eylemek ümmeti kasdý, 
Hakkýn sevgilisi, Habîb'in dostu. 
Yemen illerinde Veysel Karânî.

Anasýndan destur aldý durmadý, 
Kâbe yollarýný geçti boyladý 
Geldi o Resulü evde bulmadý 
Yemen illerinde Veysel Karânî.

Peygamber mescitten evine geldi, 
Veys'in nurunu kapýda gördü, 
Sordu Aiþe'ye eve kim geldi? 
Yemen illerinde Veysel Karânî.

YUNUS eydür gelin biz de varalým, 
Ayaðý tozuna yüzler sürelim, 
Hak nasîb eylesin komþu olalým, 
Yemen illerinde Veysel Karani.

Veysel Karanî buyurmuþ ki:
- Allahü Teâlâ'ya yakýnlýk istedim. Nefsimi kö-

tülüklerden temizlemek suretiyle Hak Teâlâ'ya ya-
kýnlýk elde edebileceðimi anladým!

O buyurur:
- Ýnsanlýðý aradým: Onu doðrulukta gördüm!..
O buyurur:
- Gönlüm ululuk diledi: Bunu kanaat ve tevâ-

zuda buldum. Þeref ve itibar aradým: Bunu insan-
lara doðru yolu göstermede ve dosdoðru olmada
buldum!

O buyurur:
- Gönlümün zengin olmasýný diledim: Bunu te-

vekkülde buldum!..
O buyurur:
- Her kim þu üç þeyi severse þeytan onu çabuk

azdýrýr:
a) Dâima leziz ve çeþitli yemekler yemek,
b) Dâima güzel elbiseler giymek,
c) Kadýnlarýn meclisinde oturmak ve onlarla

sohbet etmek!..
O buyurur:
- Huzura kavuþmak diledim. 
Bunu ibâdete sarýlmak safâsýnda buldum!..

GÜZEL SÖZLER

Bazýlarý vardýr ki, insanlarýn hayatýna son anda
girerler. Gecikmelerinin hatasýný, farklýlýklarýyla
giderirler. Ýyi ki varsýn can dostum.

-
Günün yorgunluðuna, geleceðin belirsizliðine,

insanlarýn vefasýzlýðýna, sevgililerin zâlimliðine
inat, insan senin gibi dostlarýný ölesiye sevmeli ki
solmasýn hayat. 

-
Hayat, hisseden gönüllere bir seraptýr. Acýlarýn

tortulaþtýðý ömür için, günler salise olur, mevsim-
ler saniye, seneler dakika. Yaþanan her güzellik,
baþlayan her sevda ýþýk hýzýyla geçer ömrün
kenarýndan. Ýnsana yalnýzca geçirdikleri arkasýn-
dan buruk bakýþlar kalýr.

-

10 VEYSEL KARANÝ

K
A

R
D

E
LE

N



GENÇLÝÐÝN  BAYRAMI
ANLAM  VE  ÖNEMÝ

"… Esas (temel), Türk milletinin onurlu ve
þerefli bir millet olarak yaþamasýdýr… Bu ise,
ancak tam baðýmsýzlýða sahip olmakla elde edi-
lir… Ne kadar zengin ve refahlý olursa olsun ba-
ðýmsýzlýktan yoksun bir millet, medeni insanlýk
karþýsýnda uþak olmak mevkiinden daha yüksek
bir davranýþa layýk olamaz…" (Büyük Nutuk)

Ve bu düþünceler ki, "Ya Baðýmsýzlýk, Ya Ölüm"
diyerek çýkartmýþtýr O'nu yola.

Türk'ün kurtuluþ mücadelesi, 19 Mayýs 1919
tarihinde Samsun'dan Anadolu'ya yayýlmýþ, ve
Samsun limanýndan bakarak "Geldikleri gibi gide-
cekler" dediði iþgal kuvvetleri, týpký söylediði gibi
geldikleri gibi gitmiþler, yurt yabancý güçlerden
tamamen temizlenmiþtir.

19 Mayýs, Türk milli kurtuluþ hareketinin baþ-
langýcý, Anadolu ve Türk ulusu için bir dönüm
noktasýdýr.

Mustafa Kemal Paþa'nýn milli mücadeleyi baþ-
latmak üzere, 16 Mayýs 1919 Cuma günü "Ban-
dýrma" vapuruyla çýktýðý ve 19 Mayýs 1919 tari-
hinde Samsun'da sona eren yolculuðu, ayný za-
manda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ve Türk
devletinin fiilen temellerinin atýldýðý gündür.

Bugünün anlam ve önemini, Büyük Nutkunu
bu olayla baþlatan ve doðum gününü soranlara 19
Mayýs mesajýný veren Yüce Önder ATATÜRK en
iyi þekilde ifade etmektedir.

Atatürk'ün 19 Mayýs 1919'da Samsun'a çýkýþý-
nýn yýldönümü, Türk ulusunun bugünlere ulaþ-
masýnda bir baþlangýç olan 19 Mayýs'ý Atatürk
Türk gençliðine, Gençlik Bayramý olarak armaðan
etmiþtir. 20 Haziran 1938 tarih ve 3466 sayýlý
kanunla da bugün milli bayram olarak kabul edil-
miþtir.

Atatürk'ün 19 Mayýs'ý gençliðe armaðan etme-
sinin nedeni, Türk gençliðine olan güvenidir. O
bu güvenini þu sözleriyle anlatmýþtýr: "…Gençler!
Benim gelecekteki emellerimi gerçekleþtirmeye
üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi
beni anlamýþ bir gençliðe býrakacaðýmdan dolayý
çok memnun ve mesudum…"

NEDEN SAMSUN
Stratejik bakýmdan büyük öneme sahip olan

Samsun, hem doðal bir liman, hem de Karade-
niz'den Orta Anadolu'ya açýlan en rahat ve güve-
nilir bir kapýydý. Toplumsal yapýsý ise çok karýþýk-
tý. Samsun Rum Metropoliti Germanos tarafýndan
örgütlenen Pontus çeteleri sürekli olarak Ýslam

halkýna saldýrýyor, köylerini yýkýp evlerini yakýy-
orlar ve sahipsiz Türkleri öldürüyorlardý.

Ýngilizlerin 9 Mart 1919'da Samsun'a askeri bir-
lik çýkartmasý ve kýþkýrtmalarý sonucu Pontus
çeteleri iþi daha da ileriye götürerek, zulümlerini
daha da arttýrdýlar. Fakat bu bölgedeki olaylarýn
sebebi Türklerin Hýristiyanlara saldýrýlarý þeklinde
gösterildi. Ýngilizlerin þikayeti üzerine Osmanlý
hükümeti bu bölgeye güvenilir bir kumandanýn
gönderilmesine karar verdi ve Mustafa Kemal
Paþa 30 Nisan 1919'da 9. Ordu Müfettiþliðine
tayin edildi.

Mustafa Kemal Paþa güvendiði 18 subay ile
beraber 16 Mayýs 1919 Cuma günü "Bandýrma"
vapuruyla Samsun'a hareket etti.. Mustafa Kemal
Paþa Samsun'a hareket ederken sadece iki þeyi dü-
þünmekteydi. BAÐIMSIZLIK ve ÖZGÜRLÜK. Sam-
sun'a ayak bastýðý gün olan 19 Mayýs 1919'da da
tarihi görevi baþlamýþ oldu. O asker kýyafetleriyle
baþladýðý yolculuðunu Samsun'a ayak bastýktan
birkaç gün sonra sivil olarak yürüttü.

ATATÜRK DÝYOR KÝ
* Ey Türk Gençliði!
Birinci vazifen Türk Ýstiklal
ve Cumhuriyetini ilelebet
korumak ve müdafaa etmektir. 
Muhtaç olduðun kudret 
damarlarýndaki asil
kanda mevcuttur
* Bir gün bu milleti sizin gibi
beni anlamýþ gençliðe
býrakacaðýmdan çok memnun
ve mesudum. Her kafanýn
anlamaktan aciz olduðu
yüksek bir varlýktýr gençlik.
* Türk milleti baðýmsýz
yaþamýþ ve baðýmsýzlýðý, 
var olmalarýnýn yegane koþulu olarak 
kabul etmiþ cesur insanlarýn torunlarýdýr. 
Bu millet hiçbir zaman 
hür olmadan yaþamamýþtýr, 
yaþayamaz ve yaþamayacaktýr.
* Türkiye Cumhuriyetinin, 
özellikle bugünkü gençliðine ve 
yetiþmekte olan
çocuklarýna hitap ediyorum: 
Batý senden, 
Türk'ten çok geriydi. 
Manada, fikirde,
tarihte bu böyleydi. 
Eðer bugün batý teknikte 
bir üstünlük gösteriyorsa, 
ey Türk Çocuðu, 
o kabahat da senin deðil, 
senden öncekilerin 
affedilmez ihmalinin bir sonucudur. 
Þunu da söyleyeyim ki, 
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çok zekisin!.. bu belli. 
Fakat zekaný unut!..
Daima çalýþkan ol…
* Türk milleti ecdadýný tanýdýkça 
daha büyük iþler yapmak için
kendinde kuvvet bulacaktýr.
* Gençler, cesaretimizi 
takviye ve idame eden sizlersiniz. 
Siz, almakta olduðunuz
terbiye ve irfan ile 
insanlýk ve medeniyetin, 
vatan sevgisinin, 
fikir hürriyetinin 
en kýymetli timsali olacaksýnýz. 
Yükselen yeni nesil, 
istikbal sizsiniz. 
Cumhuriyeti biz kurduk, 
onu yükseltecek ve yaþatacak sizsiniz.
* Sizler, 
yani yeni Türkiye'nin genç evlatlarý! 
Yorulsanýz dahi beni takip edeceksiniz… 
Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, 
asla ve asla yorulmazlar. 
Türk Gençliði gayeye, 
bizim yüksek idealimize durmadan,
yorulmadan yürüyecektir.
"NE MUTLU TÜRKÜM DÝYENE"

"1919-1933"TEN BÝR PARÇA

O günlerde bir ünlü ayak bastý Samsun'a,
Yürüdü etrafýnda ümitler suna suna.
Bu, ateþler içinde geçip gelmiþ bir erdi,
Göðsünde toplanmýþtý milyonla Türk'ün derdi,
Bu milyonla dert ona veriyordu baþka hýz,
Yürüdü arkasýnda genç, ihtiyar, kadýn, kýz.
O kimdir? Bakýþlarý deniz kadar yumuþak,
Saçý güneþi emmiþ bir demet altýn baþak.
O kimdir? Bir milletin sesi vardý aðzýnda,
Ondört milyonun nabzý çarpýyordu nabzýnda.
O kimdir? Geçtiði yer dönüyor gün vurmuþa,
Can veriyor sararmýþ ota, yaralý kuþa.
O kimdir? Gözlerinde bir týlsým gizleniyor,
Bastýðý topraklarda bahar filizleniyor.
Alev saçlý bir volkan bazý bir dað baþýnda,
Bazý beliriyordu bir damla göz yaþýnda.
Güneþten birer oktu ondan gelen her emir,
Bu oklarýn altýnda eriyor dað, taþ, demir
O kimdir? Milyonla Türk birleþip bir tek olmuþ,
Yýkýlan memlekete kollarý destek olmuþ.
Öz yurdun içlerinde düþman kurarken pusu,
Bir yandan da yürüdü Halife'nin ordusu.
Birisi gökyüzünden bombalar atýyordu,
Biri elinde salip, biri elinde Mushaf,
Ýçli dýþlý düþmanlar geliyorlardý saf saf.
Bunlarýn karþýsýnda göðsü açýk bir azim,
Süngüye, topa karþý diyordu: Zafer bizim!
Bunlarýn karþýsýnda iki þimþekli nazar

Diyordu: Bu topraklar size olacak mezar!
Vatan sürüklenirken bir uçurum ucuna,
Daðýlan kuvvetleri topladý avucuna.
Topladý avucuna yýldýrýmý, þimþeði,
Yoktan var ediyordu Tanrý gibi her þeyi.
Kurþunlar gülle oldu, sopalar süngü oldu,
Sýnýrlar baþtan baþa bir çelik örgü oldu.
Þimþek yüklü bulutlar ufku kaplarsa nasýl
Bir süngü ormanýyla daðlar doldu muttasýl.
Bir kale heybeti var vatanýn her taþýnda,
Her iþin baþýnda O, her iþ O'nun baþýnda

FARUK NAZÝF ÇAMLIBEL

DAÐ BAÞINI DUMAN ALMIÞ

"Dað baþýný duman almýþ
Gümüþ dere durmaz akar..."
Türkeli'ne kâfir dolmuþ
Dadaþ aðlar, uþak aðlar, er aðlar!
Efkâr efkâr üstüne basmýþ da Mustafa'yý,
Küsüvermiþ ne varsa düþmanýna, dostuna
Sürüvermiþ takayý bir kâbus diyarýndan...
Ayrýlýk bir þey deðil çekilir dostum, amma
Vatan mahzun bir yandan...
Samsun'un kýyýlarý dalgalarla hareli,
Çayýr, çimen baþaðý, yeþilinden yaralý
Düþmanýn allar giyer, Anadolu'm karalý!
Gel gidelim Mustafa'm Erzurum illerine;
Toz olalým Mustafa'm bu vatan yollarýna!
"Güneþ ufukta þimdi doðar,
Yürüyelim arkadaþlar..."
Yürüyelim uþaklar, yürüyelim dadaþlar;
Bugün 19 Mayýs
Bir tarih burada biter, bir tarih burada baþlar!
Niye deniz dalgalý?
Niye daðlar gölgeli?
Niçin öksüz çiçekler?
Deniz mahzun, daðlar mahzun, gök mahzun;
Düþman gelmiþ, vaktimiz yok, yol uzun...
Gel koþalým Mustafa'm Sivas sokaklarýna;
Karýþalým Mustafa'm vatan topraklarýna!...
"Ankara, Ankara! Güzel Ankara!
Seni görmek ister her bahtý kara!"
Fakat öyle müthiþ ki içimizdeki yara;
Sarmadýkça yurdumu al renkli bayraklara
Yatmam bu topraklara, yatmam bu topraklara...
Telefon direkleri
Hayýrlý haber taþýr;
Aydýn'daki efeler
Silâhlarla oynaþýr...
Ve Ýstanbul gökleri
Gözü nemli dolaþýr...
Dur bakalým Mustafa'm þu dünyanýn haline
Düþmeyelim Mustafa'm cümle âlem diline...
"Þu Ýzmir'den aman efem, ayva gelir, nar gelir..."
Dökmezsen iki günde þu Yunaný denize,
Ar gelir be Mustafa'm, ölüm sana ar gelir...
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Bizim gibi göklerde ay-yýldýz indirene,
Ellerin emelini bir anda söndürene
Kýlýcýn kabzasýnda hýncýný dindirene,
Zor gelir be Mustafa'm, esaret çok zor gelir...
Bu dipçik, bu da namlu;
Bu Sakarya, bu Dumlu...
Gel uçalým Mustafa'm hedefimiz Akdeniz;
Asil doðduk Mustafa'm biz hürriyet isteriz!..
"Ýzmir'in daðlarýndan çiçekler açar..."
Bugün 19 Mayýs:
Bir tarih burada biter, bir tarih burada baþlar!
Bahar sabahýnda biz:
Daðlardaki çiçekler,
Uçuþan kelebekler;
Ýhtiyarlar ve dinçler,
Bel baðladýðýn gençler
Yoluna and içeriz!
"Sesimizi yer, gök, su dinlesin,
Ýnlesin be Mustafa'm arþ-ý âlâ inlesin!..."

MUZAFFER ENDER

ÝSTANBUL'UN FETHÝ
(29 MAYIS 1453)

ÝSTANBUL'UN FETHÝNÝ GEREKTÝREN SEBEPLER 

1) Bizans'ýn Osmanlý þehzadelerini koruyarak
ve kýþkýrtarak, taht kavgalarýna neden olmasý,

2) Bizans'ýn Osmanlý'ya karþý düzenlenen Haçlý
seferlerini teþvik etmesi,

3) Osmanlý toprak bütünlüðünü bozan bir ko-
numda olmasý (Osmanlý topraklarýyla çevrili bir
ada görünümündeydi. Osmanlý'nýn Anadolu'dan
Rumeli'ye, Rumeli'den Anadolu'ya geçiþi zordu)

4) Ýstanbul'un boðaza hakim bir konumda ol-
masý ve bu yüzden Karadeniz Akdeniz su yolunun
anahtarý konumunda olmasý.

FATÝH'ÝN FETHÝ KOLAYLAÞTIRMAK ÝÇÝN
ALDIÐI TEDBÝRLER

1) Bizans'a denizden gelebilecek yardýmý önle-
mek amacýyla Anadolu Hisarý'nýn karþýsýna
Rumeli hisarýný yaptýrdý.

2) Bizans'a Balkanlardan gelebilecek muhtemel
Haçlý yardýmýný önlemek için sýnýr boylarýna
akýncý birlikleri gönderdi.

3) Surlara karþýlýk, Þahi adý verilen büyük top-
lar döktürdü.

4) Haliçteki zincire karþýlýk gemileri karadan
yürüterek Haliç'e soktu.

ÝSTANBUL'UN FETHÝNÝ KOLAYLAÞTIRAN
NEDENLER

1) Bizans ordu ve donanmasýnýn zayýf oluþu,

2) Kuþatma sýrasýnda Avrupa'dan yardým ala-
mamasý.

NOT: Bizans kuþatma sýrasýnda sadece Venedik
ve Cenevizlilerden yardým alabilmiþtir.

NOT: Cenevizliler kuþatma sýrasýnda ticari
kaygýlarýndan dolayý hem Osmanlýlara, hem de
Bizans'a yardým etmiþlerdir.

ÝSTANBULUN FETHÝNÝN DÜNYA TARÝHÝ
BAKIMINDAN SONUÇLARI

1) Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz yönde
etkilenmiþtir.

2) Bin yýllýk Bizans imparatorluðu tarihe ka-
rýþmýþtýr.

3) Ortaçað kapanmýþ, Yeniçað baþlamýþtýr.

4) Ýstanbul'dan kaçan Bizanslý bilim adamlarý
Avrupa'da Rönesans ve reform hareketlerinin
baþlamasýnda etkili olmuþlardýr.

5) Feodalite(derebeylik) sistemi çözülmeye
baþlamýþtýr.

ÝSTANBUL'UN FETHÝNÝN TÜRK TARÝHÝ 
BAKIMINDAN SONUÇLARI

1) Osmanlý Devleti Yükselme dönemine gir-
miþtir.

2) Baþkent Edirne'den Ýstanbul'a taþýnmýþtýr.

3) Osmanlý toprak bütünlüðü saðlanmýþtýr. Os-
manlý'nýn Anadolu-Rumeli geçiþi kolaylaþmýþtýr.

4) Osmanlý topraklarý arasýnda sürekli sorun
çýkaran bir fitne yuvasý ortadan kaldýrýlmýþtýr.

5) Karadeniz-Akdeniz deniz ticaret yolunun
denetimi Osmanlýlara geçmiþtir.

6) Osmanlý Devleti Ýslam dünyasýnda haklý bir
þöhret ve itibara kavuþmuþtur.
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TASAVVUF CEREYANI
Tasavvuf, Ýslam dünyâsý'nda, sosyal hayatla

geniþ ölçüde birleþerek inanmýþ halk kütleleri
arasýnda büyük alâka ve heyecan uyandýran bir
îman, bir fikir ve irfan cereyaný ve bir aþk  hâdise-
si'dir.

Diðer bir söyleyiþle tasavvuf, bir Ýslâm misti-
sizmidir: sýrrý bîr duyuþ, düþünüþ ve inanýþ sis-
temidir.

Bu sistem, yalnýz Allah'ýn birliði esâsýna deðil,
(yalnýz Allah'ýn varlýðý) inancýna dayanýr; Allah'-
tan baþka herhangi hakîkî bir varlýk olmadýðýna
inanýr.

Allah'tan baþka varlýk olmayýnca, yaratýlýþtan
beri duyan, düþünen, icat eden ve inanan in-
san'ýn maddî-mânevî, mânâ ve mâhiyeti üzerinde
düþünür, Kur'ân-ý Kerîm'den, hadîslerden, Pey-
gamberler Târihi'nden ve bu yolda öteden beri
duymuþ, düþünmüþ, inanmýþ olanlarýn hâtýrala-
rýndan aldýðý ilham ve irfanla: Ýnsan, Allah'tan
kopan bir nûr ve kudret parçasýdýr ki, geçici bir
zaman için, bedenleþmiþtir. Ýnancýna ulaþýr.

Bunun tabiî neticesi, olarak insana ve bütün
insanlýða üstün saygý ve sevgi gösteren bir terbiye
sistemi hedefine yönelir; zaman zaman ve yer yer
bu hedefe ulaþtýðý görülür.

Ýslam Târihi'nde en eski asýrlardan beri, pey-
gamberlerden baþka, bir kýsým insanlarýn daha,
manevî üstünlüðe sahip olduklarý inancý vardý:
Böyle insanlar, üstün yaratýlýþlý kimselerdi ki ha-
yat ve hareketlerinde görülen manevî kudretler,
þüphesiz, ilâhî âlemle ilgiliydi. Bütün mitolojil-
erde, eski ve büyük tarihli milletlerin destanlarýn-
da nice destan ve îman kahramanlarý hakkýnda
söylenen menkýbeler, hangi din ve medeniyete
mensup olursa olsun, insanlýk âleminin ruhunda
derin izler býrakmýþtý.

Yarým Tanrýlar, mukaddes insanlar, azîz'ler, ev-
liyalar, manevî üstünlüklerini milletlere kabul et-
tiren, bu yolda kerâmetleri görülen kimselerdi.
Onlar hakkýnda bilinen ve söylenenler, zamanla
sýrlý bir manevî bilgi ve bir îman derecesi almýþtý.
Sayýlarý az da olsa bir kýsým insanlardaki bu
manevî kudret, dîðer insan yýðýnlarýna derin
heyecan veriyordu.

Ýslâm tasavvufu, insanlýk tarihindeki bu köklü
ve yaygýn inanýþýn, böyle bir sezginin veya bu
esrarlý, gerçeðin, bu sefer, islâmî esaslar dâhilinde
þahlanan son büyük hamlesidir.

Daha Ýslâm medeniyeti'nin yayýlmaða baþla-
dýðý ilk asýrlarda; zihnî bir tecessüs ve dînî bir
heyecanla; yaradýlýþ'ýn sýrlarýný çözmeðe çalýþan
kimseler belirmiþ ve bunlar birtakým inanýþ parti-
leri kurmaða baþlamýþlardý. Ýslâm'ýn büyük  

imam'larýna aþýrý duygularla baðlanan; onlarýn
þahýslarý veya maneviyatlarý etrafýnda bir nevî
dînî-siyâsî teþekküller kuran zümreler  belirmiþti.

Ýmam'larýn kendileri deðil fakat taraftarlarý,
onlarda hattâ tapýnýlacak ölçüde manevî deðerler
buluyorlardý. Alî taraftarlarýnýn onu önce pey-
gamber, sonra Allah sayacak kadar ileri gidiþleri
böyle hareketlerdi, öteden beri bu çeþit inanýþlara
alýþmýþ ve sonradan Müslüman olmuþ bâzý kavim-
ler, bu arada Suriye Hristiyanlarý, Yahudiler, Bu-
distler ve baþkalarý Ýslâm dünyâsýna daha birta-
kým yabancý inanýþlar getirmiþlerdi. Bunlarý
Kur'ân-ý Kerim'in derûnî mânâlarýyla   îzâha, ispâ-
ta çalýþýyorlardý.

Bu arada ve daha M. II. asýr sonlarýnda, eski Yu-
nan kültür ve tefekkürünün son kalesi Ýsken-
deriye'de Neoplatonisme: yeni Eflâtunculuk siste-
mi baþlamýþtý: Büyük Yunan mütefekkiri Eflâ-
tun'un (varlýðýn tek'liði ve Allah'tan ibaret ol-
duðu) inancýndaki panthelsme'iyle "ölmek yaþa-
maktýr" kanâati ve benzeri fikirleri, bu felsefe ve
theologie (ilahiyat) mektebi'nin temelini teþkil
ediyordu. Bu felsefe Pisagor felsefesiyle, Tevrat'la;
türlü yahudi, zerdüþt ve hýristiyan düþünüþ ve
inanýþlarýyla birleþerek, zamanla, zengin bir mes-
lek olmuþtu.

Yeni Eflâtunculuðun, akýl, vecid, aþk ve hâl
(ruhun Allah'la birleþmesi) yollarýyla Allah'a yük-
selmenin mümkün olacaðý inanýþý, islâm tasavvu-
fu üzerinde tesirli oldu.

Yine bu ilk asýrlarda Ýslâm âlemi'nde bir Hint-
Ýran tesîri belirmiþti. Hint inanýþýnda öteden beri
bilinen vücut birliði ile Hint Nirvanasý'nda Ýslâm
tasavvufu'yla kolay birleþecek çizgiler vardý. Bun-
lar, Ýslâm tefekkürüne bilhassa Ýran yoluyla gir-
meðe baþlamýþtý.

Bütün bunlar ve daha birtakým inanýþ kalýn-
týlarý, ilk Ýslâm zâhidlerinin rûh hallerini okþaya-
cak duygulardan uzak deðildi.

Dýþ ibâdetlerden baþka Allah'a gönül ibâdetle-
ri'yle yaklaþmak isteyen; bunun vecdini, istiðra-
kýný, heyecanýný duyan ilk Ýslâm zâhidleri, bu yo-
la daldýklarý zaman, henüz yukarýda belli baþlý-
larýný saydýðýmýz ilahiyat ve felsefe cereyanlarýn-
dan haberli deðillerdi.

Dýþ tesirler, onlarýn tasavvufa baþlangýç olan
bu halleri geliþirken baþladý. Ýslâm tasavvufu, dýþ
tesirlerin kendi ruhuna uygun görüþ, düþünüþ, ve
inanýþlarýný kendi bünyesinde eritmekte güçlük
çekmedi. Asýrlar ilerledikçe, bir yandan Kur'ân-ý
Kerim'le hadîs'lerden mülhem, kendi iç olgunlaþ-
masý devam ederken öte yandan bu dýþ tesirlerle
de birleþip geliþme yolunu tuttu.

Tasavvuf, Ýslâm medeniyeti'nin birçok büyük
mütefekkirleri elinde asýrlarca iþlendi. Nihayet M.
XIII. asýrda (bu asrýn maddî, manevî, ilmî ve fikrî
hayâtýnýn bu türlü duyuþ ve düþünüþlere þiddetle
elveriþli akýþý içinde) tekâmülünün en çekici ve
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üstün seviyesine vardý.
Ýþte Ýslâm devletleri ve milletleri coðrafyasýnda,

bir taraftan Ýslâm'ýn klâsik ilimlerini öðreten
medrese'ler çoðalýrken, bir taraftan da serbest te-
fekkür ve heyecan sistemlerini daha geniþ halk
kütlelerine yaymak ve insanlara Allah'a varma
yollarý'ný göstermek amacýyla, medreselerle ölçü-
lemeyecek kadar çok sayýda tekke kuruldu.

Tekkelerin büyük kýsmý sünnî idi. Kur'ân-ý Ke-
rim'den hadîs ve sünnet'ten, bilhassa Allah'ýn bir-
liði esâsýndan asla ayrý deðildi. Böyle olduðu hal-
de onlarýn duyuþ, düþünüþ ve inanýþ üslûplarý
medrese mensuplarý tarafýndan þiddetle yadýrgan-
dý. Tekke ile medrese arasýnda zaman zaman geniþ
anlaþmazlýklar oldu. Bu anlaþmazlýk asýrlarca sü-
rüp giden dînî-fikrî bir geçimsizlik doðurdu.

Sofî Terimi    
Tekkelerde toplanan Ýslâm mistiklerine safî, sû-

fî deniliyordu. Bu terimin hangi kelime kökün-
den yapýldýðý hakkýnda bilgimiz kesin deðildir.

Bu kelime Ýslâm âleminde türlü yorumlara
mevzu olmuþ, doðu ve batý ilminde, kelimenin
mânâsý üzerinde muhtelif araþtýrmalar yapýlmýþ-
týr. Ýleri sürülen rivayetlerin hemen hiçbiri, aksi
iddia edilemeyecek kesinlikte deðildir. Bu mevzu-
da yapýlan yorumlarýn ve sûfî kelimesine verilen
mânâlarýn mühimleri þunlardýr: 

a- Sûf, Arapça'da yün demektir. Kaba yünden
dokunmuþ kumaþa da suf, sof denir. Ýlk sûfîler
kaba yünden elbise giyer, böylece hem sûfî olma-
yanlardan ayrýlýr, hem de gösteriþli giyiniþlerden
uzakta kalýrlardý. Bu yüzden kendilerine sûfî
denildi. Bir bilgiye göre de peygamberler ve
velîler öteden beri suf elbise giyerlerdi. Hasan
Basrî, Bedr gazilerinden suf giyinmiþ 70 sahabe
görmüþtü. 

b- Sofî sözü Arapça safâ'dan türemiþtir. Berrak,
sâf, temiz ve parlak mânâsýndaki safa, sofilerin
gönül saflýðýný, manevî temizliðini ve Allah'a gi-
den yolda duyduklarý temiz hazzý belirtir. Sofî
sözü onlarda bu saflýða iþarettir.

c- Kelime, suffa aslýndan gelmedir. Suffa, sofa,
eyvan demektir. Hz. Muhammed'in mescidi suf-
fasý'nda gece gündüz ibâdetle ve Allah'ý anmakla
meþgul olan sahabeyi hatýrlattýðý için, gönülleri
ve sözleriyle devamlý surette Allah'ý anan ilk Ýslâm
zâhitlerine de bu sebeple sûfî denilmiþtir.

ç- Sofî sözü, Ýbrânîce en-sof, kelimesinden doð-
muþtur. En-sof, kâinat yaratýlmadan önce, 

kendi varlýðýndan habersiz, fakat, mutlak ve
külli bir kudret hâlinde vâr olan tek varlýk'ýn
adýdýr. Hattâ, Yunanca sofos ve sofiya sözleri de
Ýbranî'deki bu en-sof  adýndan alýnmadýr.

d- Sofî sözü, Arapça'ya Yunanca sofiya kelime-
sinden geçmiþtir. Sofiya, Yunanca'da hikmet
demektir. Ýslâm'da bu söz Allah'ýn hakîm adýna
uygundur. Çünkü Allah'ýn güzel adlarýndan biri

hakîm'dir.
Ýmâm Gazzâlî'ye göre: hakîm, hikmet sahibi

demektir. Hikmet, varlýklarýn en iyisini bilgilerin
en iyisi ile bilmektir. Varlýklarýn en iyisi Allah'týr.
Allah'ý da ancak Allah'ýn ezelî bilgisi bilir.

Demek ki Ýslâm'da tasavvuf Allah'ý bilmektir.
Esasen bilgilerin sonu, en üstünü, hattâ yegânesi
Allah bilgisidir. Bütün bilgiler, görgüler, sezgiler,
düþünceler, bizi Allah'a götürmek, bize tek ve
mutlak bilgi olan Allah'ý öðretmek içindir. Tasav-
vuf'ta Allah'ý bilmeðe irfan denmesi ve sofîler-ce
irfân'ýn ilimden üstün tutulmasý bundandýr.

Tarikatlar     
Allah'tan kopup gelen ruhlarýný yine Allah'a

ulaþtýrma duygusundaki sofî'ler için tarikat, baþ-
langýçta sâdece Allah'a giden yoldu.

Kelime, lügatte yol demekti. Her sofî, bu yolda
kendi manevî kudret ve istidadý ölçüsünde me-
safe alýyor; bir mânevi hâl'den daha üstün bir mâ-
nevi hâl'e geçmek suretiyle ilerliyordu. Sûfîlik, az
zamanda, baþkalarýna yol gösterecek kudrette, ve-
citli ve tecrübeli þahsiyetler yetiþtirdi.

Þeyh, mürþit veya pîr denilen böyle tasavvuf
büyüklerinin çevresinde toplanmalar baþladý.

Hicretin ikinci asrý ortalarýndan itibaren Þam'-
da, daha sonraki asrýn ikinci yarýsýnda da Irak ve
Horasan'da böyle topluluklar görüldü.

Bir bilgiye göre, ilk zaviye M. 779 da ölen Ku-
feli Ebû Halim tarafýndan Þam'da kuruldu. Sûfî
unvâný da ilk defa Ebû Hâþim'e verildi. 

Sonra, Mýsýrlý Zünnun (?-860) gibi, Horasanlý
Bayezîd Bestâmî (?-874) gibi, Iraklý Cüneyd Bað-
dadî gibi, Horasanlý Hallâc Mansur (857-922) gibi
büyük sûfîler yetiþti.

Onlarýn þahsiyetleri çevresinde Bâyezîdiyye,
Cüneydiyye, Mansûriyye gibi isimler alan "top-
lanmalar" görüldü.

Fakat bir takým usûl'lere, erkân'lara, âyînlere
baðlý, ilk "teþkilâtlý" tarîkatlar, bir baþka söyleyiþle;
âyîn ve erkân'larýna dâir doðru bilgimiz olan ve
hâlâ yaþayan ilk büyük tarîkatlar XII. asýrda Bað-
dat çevresinde kuruldu. Bunlardan biri Þeyh
Abdülkadir Geylânî (1078-1166) tarafýndan ku-
rulduðu söylenen Kaadirîlik'dir.

Bir dîðeri, Þeyh Ahmede'r-Rifâî tarafýndan ku-
rulan Rifâî tarikatý (1180) dýr.

Tarîkatlar, bundan sonra hýzla çoðalmýþ, þube-
lenip yayýlmýþ; bu cazip müesseselerin bilhassa
Horasan, Türkistan, Anadolu ve Balkanlar coðraf-
yasýnda büyük hayatlarý olmuþtur.

Kaadirîlik, Rifâilik, Mevlevîlik, Bektaþilik, Nak-
þibendîlik ve benzeri tarîkatlarýn kuruluþundan ve
teþkilâtlanmasýndan sonraki devirler için tarikat,
"sofîlik yoluna giren kimselerin vücûda getirdik-
leri belirli âyîn ve erkân'a baðlý, içtimaî teþekkül"
demektir. Esasen medreselerden ayrý, dînî ve fikrî
teþkilât hâlinde geliþen tarîkatlarýn kendi aralarýn-

TASAVVUF 15

K
A

R
D

E
LE

N



da bir takým fikir, âdet, kýyafet, âyîn, âdâp ve
mukaabele ayrýlýklarý bulunmasýdýr ki onlarýn da
tarikat adlý yollara ve þubelere ayrýlmalarýna se-
bep olmuþtur.

Tarîkatlarýn kurucu ve yol gösterici fikir ve
îman büyüklerine þeyh, mürþid ve pir denildiði
gibi, bu mürþidlerin gösterdiði yoldan giden
tarikat mensuplarýna da mürîd, derviþ gibi isimler
verilmiþtir. Tarikat mensuplarýnýn toplanýp, zikir
ve âyin yaptýklarý, Allah'a varma yollarýný duyup
öðrendikleri binalarýn da kendilerine mahsus mi-
marîleri ve Tekke, Zaviye, Dergâh, Hânkah gibi
adlarý vardýr.

Tekke - Medrese Anlaþmazlýðý
Medreselerin gittikçe daha kitabî ve muhafaza-

kâr, Ýslâm, îman ve ibâdet anlayýþlarý yanýnda,
tekkelerin âdâb'ý bir yenilik ve hürriyet içinde idi.
Gerek zaman, gerek deðiþik coðrafyalar ve psiko-
lojiler, bu ayrýlýðý arttýrýyordu. Medreselerin hattâ
þiir'e karþý buruk davranýþý yanýnda tekkelerde
þiirler, ilâhî'ler söyleniyor; Allah aþký, bir ibâdet
vecdi içinde böyle þiirlerle ifâde terennüm edili-
yordu. Medrese'nin beþ vakit namazdan ve onun
belirli âdabýndan baþka ibâdet düþünmeyiþine
mukaabil tekkelerde toplanan derviþler, dînî coþ-
kunluklarýný mûsikî ile arttýrýyor ve meselâ Av-
rupalýlarýn, dönen veya rakseden derviþler diye
isimlendirdikleri mevlevî derviþleri, yüksek bir
dinî mûsikî refâkatinde semâ'a kalkarak, belirli
ibâdetlerin dýþýnda, Tanrýlarýna þiirle, mûsýkî'yle
ve vücut hareketleriyle ibâdete devam ediyorlar-
dý.

Bütün bunlar, dînî-mistik heyecanlarýn, Allah
ve peygamber sevgisinin, Allah'a varma yollarýn-
da duyulanlarýn güzel sanatlarla ifadesiydi.

Medrese, bunlardan hoþlanmýyor hattâ bunlarý
dîne aykýrý buluyordu.

Medrese, Kur'ân-ý Kerim'in, hadîslerin, tefsirin
ve þerîatýn ötesinde düþünmeðe lüzum görmüyor;
tekkelerde toplananlarsa: "Madem ki insansýn;
madem ki duyuyor, düþünüyor, seziyor ve seviy-
orsun; her gün biraz daha aydýnlanmak ve büyük
hakîkat'i  bulmak için idrâkini yoracaksýn; duy-
duklarýný ve bulduklarýný söyleyeceksin. Sen söy-
leyemezsen, ruhunun vâsýl olduðu sýrlarý sanat-
lara, sazlara semâ'lara söyleteceksin." þeklinde dü-
þünüyordu.

Her iki islâmî teþekkül'ün cennet, cehennem,
sýrat, Allah karþýsýnda insan vb. anlayýþlarýnda
bile üslûp ve zihniyet farklarý vardý.

Sofilerin cennet'i serin sular ve hûrî'ler deðildi.
Ýlâhî güzelliði görmekti, Allah'a ulaþmaktý. On-
larca sýrat, insan'ýn öldükten sonra geçeceði kýl-
dan ince, kýlýçtan keskin, yâni geçilmesi müþkil
köprü deðildi; rûh'un Allah'tan koptuktan sonra,
tekrar Allah'a varmak için bilhassa insanda
bedenleninceye, yâni insan oluncaya kadar yürü-

düðü zorlu geçitti. Ýnsan olmak, bu yolda güçlük-
lerin en zorunu yenmiþ olmaktý.

Daha mühimmi, medrese'nin cennet'e gitmeði
hayli müþkil gösteren sýký ve dar kaideleri yanýn-
da, bir reaksiyon gibi, tekkeler, her Müslümana
hattâ her insana cennet'in kapýsýný açýyor; insan'a
daha hayatta iken cennet'e ve Allah'a varma yol-
larý gösteriyordu. Medrese'nin Müslümanlar
arasýnda bile; hayli dar ve aristokrat bir görüþle,
bir seçme ve eleme yapmasýna mukaabil, tekke'-
nin bütün insanlarýn sevdiði ve:

Yetmiþ iki millete bir göz ile bakmayan 
Halka müderris olsa hakikatte âsî'dür

diye seslendiði duyuluyordu. O kadar ki bu, islâ-
miyete baðlý insanlýðýn vardýðý göz kamaþtýrýcý
olgunluktu.

Bunun içindir ki medrese'nin sayýlý talebesine
karþý tekkelerin çevresinde sayýsýz insan toplaný-
yordu.

Her iki müessese arasýnda diðer bir karþýlaþma,
Allah sevgisi ve Allah korkusu mevzuunda idi.
Kur'ân-ý Kerîm'de Allah'ýn gazabýndan korkmak
lüzumunu tekrarlayan âyetler, tekkeye göre, Al-
lahsýzlar içindi. Bu mevzuda tekke'nin tek kor-
kusu Allah sevgisi'nde özlenen dereceye varama-
mak endîþesiydi.

Fakat gerek tekkelerde gerek medreselerde aþýrý
olmayanlar ve Ýslâm'ý iyi anlayanlar, bu anlaþma-
zlýktan muzdariptiler. Her iki zümrenin de aydýn-
larý, meselâ Yûnus Emre'nin bir þiirinde ifâdesini
bulan:

Þeriat, tarikat yoldur varana 
Hakikat meyvasý andan içerü

bilgisindeydi. Böyle olgun görüþler, tekke ile med-
reseyi zaman zaman birbirine yaklaþtýrmýþ; hiç
olmazsa anlaþmazlýðýn daha ziyâde büyüyüp sert-
leþmesine engel olmuþtu. Bu sýrada eski Yunan
felsefesi, Þark-Ýslâm alemince tanýnmýþ; bunu
daha Sâsânîler devrinde yapýlan tercümelerle
Halîfe El-Mütevekkil tarafýndan Baðdat'ta kurulan
tercüme mektebi saðlamýþtý. Râzî (ölm. 932),
Fârâbî (870-950), Ýbni Sina (980-1037) gibi, kadim
felsefe'yi bilerek yetiþen ve sistemlerini Yunan
temeline de yaslayan büyük Ýslâm feylesoflarý,
Ýslâm dünyâsýna felsefe'yi tanýtmýþlardý. Kýsaca,
Ýslâm'da felsefe'nin geliþmesi, tasavvuf inanýþý
için de elveriþli zemin hazýrlamýþtý.

Risale adlý, tasavvufa âit, çok sevilmiþ eseriyle,
büyük, tefsir âlimi Abdü'l-Kerim Kuþeyrî de ta-
savvufun ehl-i sünnet akýydelerine tamâmiyle
uygun olduðunu bildirmiþti. Risale, önce Hora-
san'da, sonra bütün Ýslâm âleminde sofilere ve ta-
savvufa itibâr saðlamýþtý.

Bu itibârý, Gazzâlî (1058-1111) tamamladý.
Gazzâlî, ilminin, îmânýnýn ve felsefesinin üstün-
lüðünü Ýslâm âlemine kabul ettirmiþ; imam ve
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hüccetti'l-lslâm unvanlarýný almýþ, Zeynü'ddin lâ-
kabýyle tebcîl edilmiþti. Nizâmiyye Medresesi'nde
okuyarak yetiþmiþ ve bir gün bu Ýslâm Üniversite-
si'nin büyük hocalarýndan biri olmuþtu. Dinde,
ilimde, felsefede tam þöhret olduðu; gerek aydýn-
lar gerek halk kitleleri arasýnda yaygýn sevgi ve iti-
mat kazandýðý bir sýrada Gazzâlî, tasavvuf cazibe-
sine kapýlmýþ; bu yoldaki kuvvetli telkinleriyle
sofîliðe karþý inanýþý perçinlemiþti.

Gazzâlî, sünnî bir sofiliði, Ýslâm'ýn kelâm sis-
temine iþlemiþti. Ýskenderiye Mektebinin (Neo-
platonisme'in) tanýnmýþ temsilcisi Plotinus'dan
seçilmiþ terimlerle tasavvufa ilmî hüviyet vermiþ,
adetâ Ýslâmi bir tasavvuf kelâmý vücûda getirmiþ-
ti. 

Bu yolda ulaþtýðý son seviye içinde Gazzâlî,
"Açýkça gördüm ki, safîlere mahsus hakikat kitap-
lardan öðrenilmez. Doðrudan doðruya insanýn
tecrübesi, vecdi, istiðraký ve içten deðiþmeleriyle:
o hakîkate eriþilir." diyordu. 

XIII. asýrda iki büyük sofi, tasavvufta, katî
hamle yaptýlar. Bunlardan biri, Ýspanya'da geliþen
sünnî sofîliðin yetiþtirdiði Muhyiddin Arabî
(1165-1240)dir. Ýslâm mistisizmi, Þeyh Ekber adý
verilen Muhyiddîn Arabi'nin elinde tatmin edici
bir sistem çehresi almýþ; vahdet-i vücûd adý ver-
ilen varlýk birliði nazariyesi, en sistemli ifâdesini
onun kaleminde bulmuþtur.

"Ýlâhî haberleri getiren þeriat olmasaydý, kimse
Allah'ý bilmezdi." diyen Þeyh Ekber, insanlýðýn
Allah'ý bilmesinde Ýslâm'ýn getirdiði imkânlarý
belirtiyordu. Onca Allah bilgisi her türlü ilmin
üstünde bir bilgi, bilinecek tek hakîkatti. Bunun
için Allah'ý bilmeðe ilim deðil irfan diyor ve Hz.
Muhammed'in hadîslerinde Rab bilgisinin irfan
sözüyle ifâdesine dikkat ediyordu.

Ayný asrýn diðer büyük sofîsi Mevlânâ Celâled-
dîn Rûmî'dir. Tasavvuf inanýþýný bütün hayat ve
sanat hareketlerini kucaklayan bir medeniyet
hamlesi ölçüsüne ulaþtýran Mevlânâ, þiiri, eseri,
þahsiyeti ve tesirleriyle tasavvufa ölmezlik sað-
lamýþtýr. Tasavvufun yaygýn bir îman hâlini
almasýnda; onun hayatla, ilimler ve sanatlarla bir-
leþmesinde; bu mesleðin bilhassa Anadolu ve Bal-
kanlar Türkiye'sinde imparatorluk kuran Türk-
lerin, maddî, manevî þahlanýþýnda büyük hissesi
olmasýnda; nihayet tasavvufun iyicil bir terbiye
sistemi olarak, yine bu topraklarda yaþayan
halkýn birbirlerini ve baþka milletlerden insanlarý
sevmelerinde;   birbirlerine derin saygý ve nezâke-
tle davranýþý bir îman seviyesine çýkarmalarýnda
Mevlânâ'nýn derin tesiri vardýr. Coþkun þiirleri ve
yer yer Kur'ân-ý Kerîm'in manzum tefsiri mâhi-
yetinde söylenerek, tasavvufu Ýslâm'la sýmsýký
kaynaþtýran Mesnevi adlý, büyük, öðretici   eseriy-
le Mevlânâ, yalnýz Türk-Ýslâm âleminde deðil,
bütün Ýslâm ve Batý dünyâsýnda asýrlar geçtikçe
daha çok tanýnmýþ, büyüklüðüne inanýlmýþ bir

Horasan-Anadolu velîsidir. 
Ýþte tasavvuf cereyaný böyle büyük âlim, feyle-

sof, sofî ve velîlerin tesîriyle geliþmiþ; Medrese'nin
aldýðý cepheye raðmen, Ýslâm dünyâsýnda tutun-
muþ; halkýn tekkelere karþý derin sevgi ve baðlýlý-
ðýyla karþýlanmýþtýr.

Ýnanmýþ veya akýllý bâzý hükümdarlarýn, halk
kütlelerini kendilerine baðlamak için þeyhlere
hürmet gösterip tarîkatlara girmeleri de tekkelerin
itibârýný arttýran mühim sebep olmuþtur.

Eðer tarikat kuran veya kurulmuþ tarîkatlarýn
baþýna geçen bâzý þeyhlerin, zaman zaman dünyâ
hýrsýna kapýlarak, mânevi nüfuzlarýný kötüye kul-
lanmalarý; bilhassa þeyhlikle þahlýðý birleþtirmek
için giriþtikleri ihtilâlci hareketler olmasa ve bu
þeyhler hükümet devirip hükümet kurmak gibi
dünyâ iþlerine karýþmasaydý gerek devletlerin
gerek aydýnlarýn tarîkatlara karþý tutumlarý daha
üstün olacaktý; Ýslâm dünyâsýnda insan kýymeti-
nin, hür fikrin ve içten inanýþýn bir zaferi olan
tasavvuf, bâzý geri ve gerici hareketlere âlet olan-
larýn elinde incinmeyecek; daha temiz ve gölgesiz
kalacaktý.

XIII. asýrda olgunlaþarak, Vahdet-i Vücud Ýran
Ve Türk edebiyâtýnda derin akisler ve büyük eser-
ler meydana getiren, üstün bir tasavvuf sistemi,
vahdet-i vücûd inanýþýdýr. 

Yaratýlýþtaki sýrrý aramaktan dcðan bu inanýþa
göre varlýk tek'tir ve tek varlýk, Allah'týr. Diðer
bütün yaratýlmýþlar bunun bilinmesi içindir. Bi-
zim görebildiðimiz her þey, Allah varlýðýnýn sýra-
daðlar gibi devamlý görünüþünden baþka bir þey
deðildir: Birer ayrý varlýk gibi görünen deniz dal-
galarý, hakikatte denizden ayrý deðildir. Bir
insana, duvarlarý aynadan bir odaya girdiðinde,
sayýlamayacak kadar çok, kendi hayâli görünür.
Ancak onlar gerçek varlýk deðildir. Eðer gerçek
varlýk sayarsak odada yalnýz bir insan vücûdu
vardýr.

Ýþte bizim gördüðümüz bütün yaratýlmýþlar,
aslýnda mutlak fakat tek varlýk olan Allah'ýn türlü
hayalleridir.

Daha zaman yokken, yalnýz Allah vardý ve
Allah varlýðý, kendi gayb âleminde bir defîne gibi
gizliydi. Halbuki ayný varlýk, sonsuz bir güzellikle
"güzel" di ve yalnýz güzellikleri seven ilâhî fazîle-
tle doluydu.

Hz. Muhammed'in "Gerçekten Allah güzeldir
ve güzelliði sever." beyâný, bunun ifadesiydi.

Evet, Allah güzeldi fakat bu güzelliði çevrele-
yen uçsuz bucaksýz yoklukta ne bu güzelliði
görecek bir göz, ne de onu sevecek bir gönül var-
dý.

Halbuki güzellik, görülmek ve sevilmek duy-
gusundadýr.

Güzelliðin yapýsýnda, harcýnda böyle bir cev-
her vardýr; onun tabiatý, hikmeti ve mânâsý bu-
dur: Kendini görecek bir göz  ve sevecek bir gönül
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arar.
Tanrý güzelliði, aradýðý deðerleri þu davranýþla

buldu:
Allah, aynada hayâlini gören bir insan gibi,

adem denilen yokluk ve hiçlik deryasýna, yaratýcý
ruhuyla baktý. Orada kendi aksini gördü. Aslýnda
Allah'ý bildirmekle vazifeli ve geçici birer hayâl'-
den baþka bir þey olmayan bütün bu yaratýlmýþlar,
iþte böyle  vâr oldu.

Yaratýlmýþlar içinde bedenine ilâhî rûh üfle-
nen, insandý. Aynadaki hayâlinin göz bebeðinde
kendini gören insan gibi, büyük yaratýcý da kendi
vasýflarýný insan'da toplamýþtý. Varlýðý, iyiliði, gü-
zelliði görebilecek, sezebilecek, duyabilecek üstün
mahlûk, insan'dý.

Allah da kendi varlýðým ve güzelliðini, yine bir
hayâl hâlinde, bu insan'da görmüþtü. Böylelikle,
Allah kendi güzelliðini görecek, sevecek gözler,
gönüller bulmuþ; insan da kendinde ilâhî rûh
bulunan bir hayâl olmak tâlihine ermiþti.

Kur'ân-ý Kerim'de Allah'ýn meleklere þu hitabý,
bundandý: "Ben iþlenebilen kara topraktan bir
insan yaratacaðým. Onu yaratýp, ona ruhumdan
üflediðim zaman ona secde ediniz."

Ýnsan'ýn bu sýrra ermesinde bir sebep daha
vardý; Allah, ruhundan üflemeyi, yâni kendinden
kudret verip kendi güzelliðini bilecek ve sevecek
ölçüye yükseltmeði insan'dan önce göklere, yer-
lere, daðlara teklif etmiþ fakat onlar bu aðýr
mesûliyeti yüklenmekten çekinmiþlerdi.

Yine Kur'ân-ý Kerîm'de: "Biz emâneti göklere,
yeryüzüne ve daðlara sunduk. Onlar yüklenmek-
ten çekindiler, endîþeye düþtüler fakat insan onu
aldý, yüklendi." buyurulmasý, hâdisenin derin mâ-
nâsýný belirtir.

Nihayet, Dâvût Peygamber'in: "Allâh'ým halký
ne diye yarattýn?" suâline Allah'ýn þöyle cevap
verdiði, Hz. Muhammed'in kutsi hadîs'leri arasýn-
dadýr: "Ben gizli bir define idim; bilinmeyi sev-
dim, bilinmek için halký yarattým."

Demek ki: "Allah kendi gizli âleminde bir
defîne gibi saklý bulunuyorken ilâhî tabîatýndaki
varlýk, iyilik ve güzellik unsurlarý bu gizli kalýþtan
kurtularak bir  yaratýlýþ âleminde   kendilerini gös-
termeðe yönelmiþlerdir. Böyle bir zuhur ve tecellî
ise o varlýðý, o iyiliði, bilhassa o güzelliði idrâke
muktedir bir vâsýtaya ihtiyaç duymuþtur. Ýþte in-
san bu varlýðý, bu güzelliði idrâk vazifesiyle yara-
týlmýþtýr. Hâdise, "Allah, insan'ý kendi rahman
suretinde yarattý." mealindeki kutsî hadîs'in
bildirdiði þekilde olmuþ ve insan, kendisini
yaratanýn isim ve sýfatlarýyla deðerlendirilmiþtir."

Varlýk, güzellik ve iyilik... Bunlar Allah'ýn
vasýflarýdýr. Hiçlik, çirkinlik ve kötülük.... Bunlar
da Allah'ýn vasýflarýný tanýmamýza yarayan, geçici
hayâllerdir. Çünkü bir þeyi hakkýyla bilmek, onu
tam zýddý olan þeyle yan yana getirmekle müm-
kündür.

Aydýnlýkla karanlýk buna misaldir. Aydýnlýðýn
kýymetini hattâ ne olduðunu bilmemiz, karanlýk-
ta kalmamýzla mümkündür. Sýhhat ve hastalýk da
böyledir: Ýnsan, sýhhatinin kadrini ancak hasta
olunca anlar.

Yokluk, çirkinlik, kötülük.... Birer acý gerçek
gibi görünen bütün bu geçici vehimler, hakikatte
varlýðý, güzelliði ve iyiliði anlamamýz içindir.

Nitekim insanlar ölmeseydi, yaþamanýn, var
olmanýn mânâsým bilemez, hele tek, mutlak, ezelî
ve ebedî varlýk mefhûmunu kavrayamazdý.

Çirkinlik olmasaydý güzel'i bilmek; kötülük ol-
masaydý iyiliðin  kýymetini  anlamak da olmazdý.

Allah'ta bu vasýflarýn yalnýz üçü, insanda hepsi
vardýr. Nitekim insanlar öldüðü, ölünce mutlaka
çirkinleþtiði için; yaþadýðý müddetçe de türlü kö-
tülükler yaptýðý için; aslýnda birer hayâl olan bu
üç geçici vasýf, insan'ýn varlýðýnda daha gerçek
görünür.

Ýnsan, bir yolunu bulup kendindeki üç ilâhî
unsur'u saklar ve kötülük, çirkinlik hattâ hiçlik
vasýflarýný yok edebilirse o zaman yalnýz güzel, iyi
ve vâr olacaktýr ki bu, Allah'ýn vasýflarýyla vasýflý
olmak; onun varlýðýna katýlmak; O'nda ve
O'nunla ebedî olmak demektir.

Esasen Allah'tan kopmuþ bir nûr ve kudret
cevheri taþýyan insandaki bu varlýk unsuru, aslýna
yâni kendi bütün'üne karþý derin bir çekiliþ
halindedir. Fakat ilâhi rûh'un bir beden bulmasý
ile meydana gelen insan vücûdunda, nefs
denilen, maddî ve maddeci, geçici unsur, bu çek-
iliþi durdurmak, önlemek gafletindedir. Þöyle ki:

Ten, Can ve Nefs (Nefis)
Ýnsanda biri can, öteki ten, iki hâl vardýr,

insanda ten, onun görünen tarafýdýr. Bu, gözle
görülen, cismi ve kesafeti olan nesnedir. Can'a
gelince: Ýnsanda iki türlü can vardýr. Biri, öteki
canlýlarda da mevcut, canlý'yý diri ve ayakta tutan
kudret'tir. Buna hayvani can denilir. Halbuki
insanda bu candan baþka ve ancak insanda ola-
bilir. Bir baþka can daha vardýr ki bu, insandaki
ilâhî cevher'dir. Nurdan ve kudret'ten birleþmiþ
bu cevhere Allah'ýn insan'a üflenmiþ ruhu demek
mümkündür. Yûnus Emre'nin:

Bir ben vardým bende ben'den içerü

dediði ben budur. Buna ilâhî rûh diyebiliriz. Bu
can, bedenin her uzvunda, her zerresinde mevcut
þeffaf ve o ölçüde güzel varlýktýr. Ten'deki can'ýn
bu güzelliði yüzündendir ki Tanrý varlýðý onu
derin bir aþkla sever; kendisindeki ilâhî güzelliði,
bâzen, bu can vâsýtasýyla bedende izhâr eder.
Bunun içindir ki irfan sahipleri bedenlerinde ilâhî
güzellik bulunan insanlarý tanýrlar; onlarýn
görünüþ ve davranýþlarýndaki sýrlarý hissederler.
Nitekim, daha zaman yokken, beden'e gönderilen
ilâhî rûh'la Allah'ý arasýnda bir anlaþma olmuþtu:
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"Rûh'a ten kafesine girip tabîat kayýtlarýyla
baðlanmasý emr olunduðu zaman ona buyurul-
muþtu ki: Ayrýlýk þarabýný iç ki benden uzaklaþ-
manýn hicraný içinde, bana kavuþmanýn, tekrar
benimle olmanýn lezzetini anlaman mümkün
olsun; ten kafesine gir ki kalbin parlak aynasýnda
sonsuz güzelliðin aksini görmekteki saadete eri-
þesin.

Gideceðin yolda eðer nefs'in hilelerinden
korkar, zorluk çeker, tehlikeye düþersen, bil ki
benim ilâhî yardýmlarým seni koruyacaktýr."

Rûh'un bir beden'e yollanmasýndaki sýrlarý da
söyleyen bu açýklamadan anlaþýlacaðý gibi rûh'un
tekrar Tanrý'ya varma yolunda tek ve korkunç
engeli nefs denilen þeydir; maddedir, maddeye
baðlanýþtýr; madde aþký, madde ihtirâsý'dýr.

O kadar ki bu nefs, yenilmesi kolay kuvvet
deðildir. Onu yenmenin güçlüðü 

Hz. Muhammed'in bir hadîs'inde çok aþikâr
söylenir: "Dýþarýdaki düþmanla savaþýp onu yen-
memiz bizim küçük savaþýmýzdýr. Fakat nefs'imi-
zle savaþýp onu yenmemiz bizim büyük cihâdý-
mýzdýr." Ayný gerçek Hz. Alî'nin dilinde þöyle
ifâde bulmuþtur: "Nefs'in bir tek vasfýný terk
etmek, hakikatte Hayber kalesini fethetmekten
müþküldür."

Bunun içindir ki: "Kul ile Allah'ý arasýna ger-
ilmiþ büyük perde yerler, gökler deðildir. Bu perde
nefs'in kendisini Allah'tan ayrý varlýk görmesin-
den meydana gelir. Ýnsan, nefs'indeki kötülük,
çirkinlik hallerini yok etme olgunluðuna erdiði
zamandýr ki Allah'tan gaflet perdesi ortadan kal-
kar."

Esasen insan'da var olan yegâne þey, vücûduna
üflenen rûhdur. Bu, her göze görünmeyen ilâhi
benlik'tir; yine Yûnus Emre'nin 

Beni bende demen bende deðilim 
Bir ben vardýr bende ben'den içerü

diye ýsrarla belirttiði ben'dir. Ýþte insan'ýn bu ben'i
bilmesi, kendi içindeki Tanrý varlýðýný görmesi
için nefs'i yenmesi þarttýr. Nefs'i yenmenin ise tek
merhalesi aþk'týr. Aþka kanatlanmaktan habersiz;
suya, topraða velhâsýl dünyâ'ya baðlanýp kalanlar
bu sýrra  eremezler.

Aþk
Rûh'u Allah'a vardýran büyük kudret, yine

Allah aþký'dýr. Bu aþk yeryüzündeki güzel insanlarý
sevmek þeklindeki mecazî aþk deðildir. Bu aþk
mutlak varlýðý, yâni Allah'ý sevmek mânâsýndaki
hakîkî aþk'týr. Yeryüzündeki güzel'leri sevmek eðer
Allah aþký için bir baþlangýç, bir öðrenme ve yol'a
girme mânâsýndaysa bunun faydasý vardýr. De-
ðilse, bu türlü geçici ve maddî sevgiler için çarpan
gönle acýmak lâzým gelir. Aþk, ister iki insan
arasýnda duyulan ve yeryüzünde çok görülen
mecazî aþk olsun, ister Allah'la kul arasýndaki

gerçek sevgi derecesini bulsun, aslýnda sebep ay-
nýdýr: Bir insan, bir baþka insanda ýþýldayan ilâhî
güzelliðe, ister bilerek ister bilmeyerek vurulsun,
aslýnda vurulduðu güzellik Allah güzelliðidir; o-
nur varlýklarda ve insanlardaki akislerdir.

Mecaz, hakikate götüren köprü olduðuna gör
mecazî denilen insan aþký da kul'u bir gün Allah
aþkýna götürebilir. Yeter ki bu aþk bir vücud ihti-
rasý, bir nefis hastalýðý, kýsaca yanýlmýþ ve sapýt-
mýþ bir istek olmasýn

Esasen insanlarýn birbirlerine karþý duyduklarý
önüne geçilmez çekiliþ, birbirlerindeki ilâhî unsu-
ru sezmelerinden ve hep birlikte ayný ilâhî
bütün'e yönelmiþ cazibeye kapýlmalarýndandýr. O
kadar ki insanlarda göz ve gönül olup, onlara bir-
birlerini sevdiren büyük kuvvet yine insandaki
cevherdir, insana üflenen Tanrý rûhu'dur. Nite-
kim:

Kendi hüsnün hûblar þeklinde peyda eyledin 
Çeþm-i âþýkdan dönüp sonra temâþâ eyledin

diyen þâirin söylemek istediði mânâ budur:
"Tanrým! Sen yeryüzü güzellerini kendi güzelliðin-
den yarattýn; onlarda ýþýldayan, senin güzelliðin-
dir. Sonra onlarý seven âþýklarda göz ve gönül
olarak yine kendi güzelliðini gördün ve sevdin."

Nur, Akýl, Aþk
Her ne kadar Allah, akýl'la idrâk edilirse de,

akýl'a ýþýk veren yine Tanrý nûru'dur. Ýnsan Allah'a
kavuþma mükâfâtýndaki yüceliðin deðerini, ancak
o nûr ile idrâk edebilir; Allâh'ým yine o nûr ile
anlar ve bulur:

Bizim geldiðimiz yere, Mebde', dönüp gide-
ceðimiz yere Meâd denilir. Ýnsan, bu gelinen ve
gidilecek olan yeri, aklý, Huda nûruyla aydýn-
landýðý takdirde bilir. Birlik nedir? Bizim içinde
bulunduðumuz çokluk ve bu çoklukta yok'luk
nedir? Bunlarý da ancak o nurla aydýnlandýðý
zaman hisseder.

Bu Huda nûru'nun ne olduðunu bize Kur'ân-ý
Kerîm'deki Sûre-i Nûr bildirir: "Allah göklerin ve
yerin nurudur. Onun nuru, içinde ýþýk yanan bir
kandil yuvasýna benzer. O ýþýk bir câm içindedir.
Câm ise inci gibi parlayan bir yýldýn andýrýr."
Allah, "Nûr üstüne nûr'dur, Allah dilediðini nura
kavuþturur."

Ýþte bu nura ermek isteyenlerin, nefs'lerinden
geçmeleri lâzýmdýr. Bu zamanda kiþi'nin benliði
aþk ve tecellî ateþinde erir; insan artýk kendini
göremez olur; hem kendi içinde hem baktýðý her
yerde Allah'ý görme derecesine ulaþýr, öteden beri
etrafýný saran çokluk ortasýnda ve bu çokluðun
aynasýnda birliðin güzelliðini görür ve ondan baþ-
ka hiçbir þey göremez olur.

Bu halde kiþinin önünde yalnýz Allah varlýðý ve
içinde yalnýz ilâhî güzelliðe karþý duyulan en
büyük aþk vardýr. Demek ki sýrlarý çözen akýl
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deðildir, aþktýr. Ýlâhî Kelâm'ýn can aynasý'nda
mânâ hâline gelmesi, yâni hakikatlerin tam anla-
þýlmasý da aþk'ýn yardýmýyladýr: Ancak dünyâ kir-
lerinden temizlenmiþ, her türlü paslardan arý-
narak sýrlara aydýnlanmýþ bir can aynasý'ndadýr ki
mânâlarýn ve gerçeklerin çehresi tam görünür.

Ýlâhî güzellik ve bu güzelliði kelâm hâline
koyan, Tanrý'nýn güzel adlarý, bize mânâ yýldý-
zlarýdýr. Yýldýzlarý bilmek ve iyi görmek için nasýl
gözden üstün bir âlete ihtiyaç varsa, ilâhî sýrlarý
bilmek ve hakikat nurunu görmek için de daha
derin daha gerçek bir aþka ihtiyaç vardýr.

Oluþ ve Yok oluþ
Yine zaman'dan önce, Allah'tan ayrýlan nûr,

henüz O'nunla ayný hal'de iken Tanrý huzurunda
bir toplantý olmuþtu. Ruhlar bu toplantý'da ilâhî
sesleniþi duydular: "Ben sizin Rabbiniz deðil
miyim?" diyordu. Hep birden: "Evet, þahidiz!" de-
diler.

Bundan sonra, âlemlerin oluþundaki hikmet
gereðince "yaratýlýþ" baþladý. Tanrý'dan (yâni Allah'
m Lâhût adlý zât âlemi'nden) ayrýlanlar, o kudret
ve mânâ âlemi'nden bu madde âlemi'ne sayýsýz
nûr parçalarý hâlinde göçtüler; bir iniþ kavsi (kavs-
i nüzul) gereðince,  dünyâmýza yöneldiler.

Tasavvuf'ta devir: Devr denilen vak'a böyle
baþladý: Kendisine bir vücûda bürünme emri ve
sevgisi verilen nûr, önce Allah'ýn bilgi âlemindey-
di. Oradan Allah'ýn adlarý ve sýfatlarý âlemi'ne
(Alem-i Ceberût)a geçti. Ve Alem-i Misâl'e girdi.

Misâl Alemi, Ýlâhî Alemle cisimler âlemi arasýn-
da, cisimlerin þekil güzellikleriyle ruhlarýn þeffaf
güzelliklerini kendinde toplamýþ bir özge âlemdir;
rüyâ'da görülen âlem gibi, varlýklarýn en güzel
hayalleriyle süslüdür. Bu âlemde eþyanýn hayâlleri
var fakat cisimleri yoktur. Bu âlem, bir bakýma,
Allah'ýn güzellik bahçeleridir. Orada Tanrý nûruy-
la aydýn güzeller ve güzellikler vardýr ki bunlar
yine Hakk'ýn isimleri ve sýfatlarýdýr; Allah güzel-
liðinin türlü ve nurlu hayâller hâlindeki görünüþ-
leridir.

Her rûh, Ýlâhî Âlem'den bizim cisimler âlemi-
mize inerken, iþte bu Misâl Âlemi'nden geçer; bir
müddet onun güzellikleri içinde seyreder.

Türk Divan þâiri Nedim'in, bir kasrýn güzelliði-
ni överken söylediði:

Ey Alem-î Misâl'in seyyâh-ý hûþyârý
Hiç kasr sûretinde gördün mü nev-bahârý

mýsralarýnda böyle bir Misâl Âlemi kültürü vardýr.
Böylelikle dokuz göklerden geçen rûh, önce

dört tabîat'e girdi. Bunlar, sýcaklýk, soðukluk, yaþ-
lýk ve kuruluktu. Sonra dört unsur'a geçti. Bunlar,
ateþ, hava, su ve toprak'tý.

Ýniþ kavsi burada bitiyordu. Ayný ilâhi nûr,
bundan sonra, önce mâden'e sonra nebât'a ora-
dan hayvan'a nihayet insan'a geçti. Çünkü yu-

karýdaki dört unsur'un bir arada bulunduðu her
yerde hayat olmak tabiiydi. Böylece ruh, tekrar
Tanrý'ya yükseliþ kavsi'ne (kavs-i urûc'a) canlý ola-
rak girdi ve bir vücut'a büründü.

Ruha vücut sevgisi, Ýlâhî Âlem'de verilmiþti.
Rûh, bir vücûda varmak için geçtiði zorlu sýrât'ý
onun þevkiyle geçmiþti. Bu uzun vadeli seyran'da
Allah'ý kendisinden ayrý deðildi. Yola onun em-
riyle çýkmýþtý. Bir vücutta renk ve þekil almanýn,
bir tende güzelleþmenin, nihayet bir vücûda sa-
hip olmanýn hazzýný da onun emriyle tatmýþtý.

Sofîler, "Allah, vücûtsuzluk âlemi'ndeki can'a
bir defa vücut zevki vermesin, onu bu lezzetle
büyülemiþ olmasýn, diyorlardý, rûh elbette bu
emri yerine getirecek, elbette vücût'un sihrine
kapýlacaktý. Nitekim vücûtsuzluk âlemi'nden
vücût'a doðru ruhlarýn, bayram edercesine koþ-
malarý, ilâhî irâdeye uyarak oldu."

Rûh'un vücut sevgisi, aslýnda geçicidir fakat
görünüþ böyle olmaz: Ruhlar vücutlarýna sýmsýký
baðlanýrlar. Sonra, karþý vücutlarda ýþýldayan ilâhî
güzelliðe gönülden vurulurlar. Onlarýn renk ve þe-
killerine duyduklarý çekiliþi, yanýlarak, karþý vü-
cutlarýn kendi güzelliðinden sanýrlar.

Halbuki rûh'un asýl hedefi, tekrar Tanrý'ya dön-
mektir. Bütün'ü þöyle dursun onun herhangi bir
vücutta ýþýldayan bir zerresine karþý duyulan
büyük aþkýn sýrrý da budur. Nitekim ilâhî keramet,
kul'u yanlýþ yolda býrakmaz. Bir eserinde ve bir
þiirinde Mevlânâ'ya bunu þöyle söyletir:

"Keramet, seni aþaðý bir hal'den yüksek bir hâl'e
getirmesidir. Sen oradan buraya sefer eder, bilgisi-
zlikten akýla, ölülükten diriliðe gelirsin. Meselâ,
önce toprak ve cansýzdýn. Seni nebat âlemine
getirdi. Nebat âleminden pýhtýlaþmýþ kan âlemine
yolculuk ettin. Buradan hayvanlýk âlemine, hay-
vanlýktan da insanlýk âlemine yürüdün. Ýþte ker-
amet budur."

"Topraktýn, gönül oldun; bilgisizdin, uslandýn.
Seni böyle çekip getiren, yine çekip ora'ya götü-
rüyor."

Ruhlar, iniþ kavsi'ni geçip cisimler âlemi'nde
yine Allah sevgisiyle bir tarik buldular mý, mâcerâ
tersine döner. Renk, þekil ve vücut, geçici dünyâ-
da kalýr. Rûh'un fânî vücûda sevgisi tükenir.
Vücut, görünmezlik sýrrýna erer, rûh insan'lýk
derecesinden ermiþ insan, kâmil insan rütbesine
yükselip tekrar Tanrý Âlemi'ne yönelir. Yükseliþ
kavsi budur. Üstün insan olarak Tanrý'ya varmak
için nefsini yenen kiþi, maddî baðlardan kurtulur;
hem kendi vücûdunun hem baþka vücutlarýn ve
arzularýn esiri olmaktan uzaklaþýr; tecellî'ye ulaþýr.

Tecelli, kendi varlýðýný Allah varlýðý'nda yok
edince, insanýn kavuþtuðu Tanrý nûru'dur; bu nu-
run insan gönlüne dolmasý; insan'ýn Allah'ý ken-
dinde bulacak hâl'e ulaþmasýdýr. 
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Bir tasavvuf þiirinde:

Hak cihâna doludur kimseler Hakký bilmez 
Kendinden istesene Ol senden ayrý olmaz

mýsralarý bu sýrrý söyler. Ýnsan'daki Allah'ý hisset-
tirir.

Tasavvuf'ta bu rütbeye varmaya Fena fi'l-lâh
denilir. Allah'ta yok olmak mânâsýndadýr.

Bâyezîd-i Bestâmî'nin: "Ben Bâyezîdlik'den
týpký bir yýlanýn gömleðinden çýktýðý gibi çýktým,
sonra, baktým ve gördüm ki seven, sevilen ve
sevgi ayrý þeyler deðildir. Çünkü birlik âlemi'nde
her þey birdir." ifâdesi bunu belirtir.

Hallâc Mansûr'un ayný hâl ve heyecanla þevke
gelip: "Ene'1-Hak: Ben Hakk'ým" demesi de bun-
dandýr. Bir Allahlýk iddiasý sanýlarak Halide'm
Baðdat'ta idamýna sebep olan bu söz de "Allah'tan
baþka varlýk yoktur." mânâsýndadýr; "Ben yokum!"
demektir. "Madem ki kâinatta Allah'tan baþka
hiçbir hakîkî varlýk yoktur, o halde ben nasýl vâr
olurum" diyerek kendi yokluðunu ifâde etmektir.

Bunu düþünenlerce Allah'ýn en büyük hikmet'i
görünmeyiþidir. Bu hikmet bir taraftan onu
görmeden inanýþýn kýymetini arttýrýr. Bir yandan
da insana vücut'tan öylesine yok olmanýn fazile-
tini söyler. Bu sýrrý anlayarak, ilâhî nûr'u ancak
kendi gönlünde ve gönül gözüyle gören insan,
rûh ve vücut ikiliði'nden uzaklaþmýþ insandýr.
Ayný sýrra erenler, vücutlarýný bir varlýkmýþ gibi
düþünmek ve sevmek þöyle dursun, onu en saf ve
parlak aynalarda bile göremeyecek hâle gelirler.
XVII. asýr Türk þâiri Neþâtî'nin:

Ettik o kadar ref'-i teayyün ki Neþâti 
Âyîne-i pür-tâb-ý mücellâda nihânýz

mýsralarýyle söylediði ve XX. asýr þâiri Yahya Ke-
mal'in:

Merhum Edirne Þeyhi Neþatî diyor ki: 
Biz Sâf aynalarda sýrroluruz, öyle gaaibiz

diye tekrarladýðý yok oluþ budur.
Ýnsan, maddî vücûdunu ve vücut heveslerini

dünyâda býrakarak Allâh'ýna yine ondan gelen
can'la kavuþur. Bu Allah'tan kopan nûr'un yine
Allâh'a ulaþmasý demektir. Allah varlýðýnda yok
olmak mânâsýndaki bu Fena fi'llâh hâline insan
öldükten sonra varýr. Fakat coþkun bir Allah aþký
ile olgunlaþýp daha dünyâda iken bu dereceye er-
miþ insanlar da olmuþtur.

Ýslâm dünyâsý'nýn büyük evliyalarý Bestâmi'ler,
Mansur'lar, Mevlânâ'lar, Yûnus'lar için böyle  dü-
þünenler çoktur.

Sofîlikte Allâh'a varmak için geçilen yol çe-
tindir. Nefs'i öldürmek, vücûdu yok bilmek kolay
þeyler deðildir. Böyle bir nefis olgunluðuna var-
mak için türlü tecrübelerden geçmek, çok çile
doldurmak gerekir.

Çile, sofîliðe katýlanlarýn bâzen üç, ekseriya

kýrk ve bâzen bin bir gün süresince katlandýklarý
bir nefis terbiyesi; maddî, manevî hazlara karþý
tutulan bir oruç hâli'dir. Yapayalnýz bir köþeye
çekilip, günlerce, iki zeytin yiyerek, kendini Al-
lah'a, Allah'ýn zikri þevkine býrakmak yahut elin-
de asâ, sýrtýnda aba, "baþ açýk, ayak yalýný" aylarca
veya yýllarca gurbet'lerde dolaþmak, çekilen çile'-
ler arasýndadýr.

Bütün bu Hakk âþýklarý'nýn, devamlý bir çileden
farksýz olan hayatlarý boyunca büyük ýztýraplarý,
Allah'tan ayrý oluþtur; onun hicraný, ona karþý
duyduklarý yakýcý aþk ateþi'dir.

Fakat sofî, bu ateþe sevgi ile katlanýr, inanýr ki,
bu ateþte ne derece çok yanar, ne ölçüde piþerse
ona kavuþma þansý o kadar artacaktýr. Bu yüzden,
aþk ýztýrâbýndan þikâyet þöyle dursun, ona karþý
içinde sevgi vardýr. Onun azalmasýný deðil, art-
masýný arzular.

Büyük þâir Fuzûli'nin:

Yârab belâ-yý aþk ile kýl âþnâ beni 
Bir dem belâ-yý âþkdan etme cüda beni 
Az eyleme inayetini ehl-i derdden 
Yâni ki çok belâlara kýl mübtelâ beni 
Öyle zaif kýl tenimi firkatinde kim 
Vaslýna mümkin ola yetürmek sabi beni

gibi söyleyiþleri böyle bir ýztýrap sevgisindendir.
Onlar bu ýztýrapla o kadar mesuddurlar ki çok

kerre vücutlarýna yapýlan acýlarý duymazlar.
Nitekim, "Ben Hakk'ým" diyen Mansûr'dan asýrlar-
ca sonra, ayný îmanla coþan Türk þâiri Nesîmî de,
bunlarý bile bile: 

Dâim Ene'1-Hak söylerem 
Hak dan çü Mansûr olmýþam

gibi çýkýþlarýyla, çevresinin taassubunu coþturmuþ
ve Halep'te derisi yüzülmek suretiyle öldürül-
müþtür.

Bekaa Bi'llâh
Bütün bu ýztýraplara katlanarak tasavvuf'ta va-

rýlan Fena fi'llâh mertebesinden daha üstün bir
rütbe Bekaa bi'llâh rütbesi'dir. Allah'ta bakî ol-
mak, O'nda ebedîleþmek mânâsýndaki bu ideale
insan, bütün mertebeleri aþtýktan sonra varýr:
Artýk onda her türlü beþerî icaplar bitmiþ, vücû-
dundan yok olmuþ; ruh, Tanrý'ya ulaþmýþ ve ilâhî
varlýðý varlýk, ilâhî ahlâk'ý ahlak edinmiþtir.
Böylelikle kul, mutlak bir fânilik içinde ve
Allâh'ýnda ebedî olmuþtur.

Mürþid'in Vazifesi
Bütün bu hedeflere varmakta derviþlere ermiþ-

ler yol gösterir. Çünkü insanlarda Allâh'ýn çok çe-
þitli sýfatlarý bulunur. Her insanda ayný sýfat bu-
lunmaz. Her rûh, kendinde hangi sýfat belirmiþ-
tir? Bunu bilemez. Kendisinde Tanrý vasýflarýnýn
hangileri veya hangisi daha üstündür. Bunu idrâk
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edemez. Bunu bilmek ve anlamak, ayný yolda
ermiþlerin harcýdýr. Bu sebeple tasavvufta tarîkata,
mürþitlere koþulur. Mürþitler, insan ruhlarýný ken-
dilerine emânet edilmiþ ilahî vasýflara uyandýrýr-
lar. Onlara hakîkat'i bildirmek; onlarý irfan sahibi
etmek ve Allâh'a ulaþtýrmak yolunda bilgi verir,
ellerinden tutarlar.

Onlara öðretirler ki: "Tasavvuf ilâhî ahlâkla ah-
lâklanmaktýr. Bu ahlâk onunla dolan ruhu ölüm-
süz bir hayâta yahut biricik ölümsüzün hayâtýna
ulaþtýrýr. Tasavvuf, Allah'ýn seni sen'den öldürüp
sendeki maddîliði yok etmesi; sana kendi sonsu-
zluðunda hayat verip, seni kendinde ebedî kýl-
masýdýr."

Tasavvuf ve Edebiyat
Ýþte bir zamanlar, insanlar için, hayâtýn en

sevgili hedefi, böyle bir nefis terbiyesi'yle Allâh'a
kavuþmaktý. Ýslâm, bilhassa Türk-Ýslâm dünyâsýn-
da insanlar akýn akýn bu hedefe koþtular. Tasavvuf
bu insanlara üstün irâde vermiþ; insanlar, ruhu
âdîleþtiren her türlü menfaat ve ihtiras kaygýsýn-
dan uzakta kalmanýn sýrrýný aramýþlardý. Her sûfî
Allah yolunda olmanýn neþesini duyuyor, bu
þevkle çalýþýyor; O'ndan bir nûr taþýyan her insana
kardeþ gözüyle bakýp faydalý oluyordu.

Bu duygu, çok insaný içinden temizliyor;
onlara insanlýðýn hazzýný, insan olmanýn gururu-
nu tattýrýyordu. Hz, Muhammed'in "Allah güzel-
dir ve güzellikleri sever." hadîsi onlarý  coþturmuþ-
tu.

Güzel tekkeler yapmak, onlarý elde dokunmuþ
güzel nakýþlý kumaþlarla süslemek, güzel giyin-
mek, güzel konuþmak, en güzel davranýþlarla se-
lâmlaþmak, çevrelerini el sanatlarýnýn en güzel eþ-
yâsýyla donatmak; yapýlan ve yaratýlan her türlü
sanat eserleri'ni kullardan ziyâde Allah beðensin
diye, en iyi, en güzel þekilde yapmak; nihayet
þiirin, mûsikînin, semâ'ýn güzellikleri içinde coþ-
mak Tanrý'ya kanatlanmýþ bu Hak yolcularýna bir
ibâdet neþesi veriyordu.

Ýslâmiyet içinde yalnýz bir vicdan hürriyeti
olarak deðil, bir medenî hamle olarak da tekke
medeniyeti bu duygudan doðmuþtu.

Onlarýn vicdanýnda tasavvuf bir felsefe olmak-
tan yükselerek, hayatla, sanatlarla, ibâdetle bir-
leþen bir îman, bir inanýþ olmuþtu.

Ayný sofiler için ölüm bile karanlýk netîce
olmak dehþetini kaybetmiþti. Allâh'a varma yo-
lunda bir geçit mâhiyeti almýþtý. Mevlânâ Celâ-
leddîn, "Ben öldüðüm gece matem deðil bayram
yapýnýz. Çünkü o, benim en büyük sevgili'yle vus-
lat gecemdir." diyordu.

Ýþte her türlü fikir ve heyecan þahlanýþýný ken-
dine mevzu bilen edebiyat, tasavvuf heyecan ve
inanýþý için de bir ifâde vâsýtasý olmuþtur. Birçok
büyük sofiler, coþkun duygularýný þiirle söylemiþ-
ler; aþkla, özleyiþle, O'ndan ayrý olmanýn ýztýrâ-

býyle coþkun bu þiirler, yüzyýllarca, derin bir mû-
sikî gibi, dillerde dolaþmýþtýr. Þiirler bestelenmiþ,
tekkelerde koro hâlinde söylenmiþ, onlarla coþul-
muþ, gözyaþý dökülmüþtür.

Böyle þiirlerin en güzellerini söyleyenlerden
biri olan Mevlânâ Celâleddîn gibi bir kýsým sofil-
er de ayný mevzûdaki üstün bilgi, görgü, düþünüþ
ve duyuþlarýný yine lisanla söyleyip baþkalarýný
uyandýrmak, gayesiyle büyük eserler vermiþlerdir.
O kadar ki bir öðretici eser olduðu halde, hem
þâirinin kudreti hem mevzûunun lirizmi dolayý-
sýyla, Mesnevinin çok sayýda beyitleri Mevlânâ'-
nýn dîðer þiirlerinden asla farklý deðildir.

Tasavvuf cereyaný, bilhassa Ýslâmî Ýran ve Türk
edebiyatlarýnda çok zengin ve devamlý bir tasav-
vuf edebiyatý vücûda getirmiþtir.

Tasavvuf edebiyatý beþerî aþk'tan ayýrt edilmesi
gereken ilâhî aþk'ý terennüm yolunda birçok özel
terimler, mecazlar, allegoreler kullanmak usûlünü
seçmiþtir. Tasavvuf gibi her yerde ve herkese söy-
lenmesi kolay, hatta doðru olmayan bir tefekkür,
heyecan ve inanýþ mevzuunu böyle terimlere ve
mecazlara baþvurmadan söylemek zâten müm-
kün deðildir. Bu mevzular birtakým duyan ve
düþünen kelimelerle söylenir. Bu sebeple önce
Ýran sonra Türk edebiyatýnda tasavvufu ifâde için
zengin bir tasavvuf sözlüðü belirmiþ, islâm misti-
sizmini ancak bu kelimelerle bilmek ve bildirmek
mümkün olmuþtur.

Bu bahiste kullanýlan çok sayýda terimler, ta-
savvufun kendi lügatleridir. Meselâ yaþlý adam
demek olan pîr sözü, tasavvufta tarikat kuran,
tarîkata kendi ismi verilen kimse demektir. Mev-
levi tarîkatýnýn pîri Mevlânâ, Bektaþî tarîkatýnýn
pîri Hacý Bektaþ Velî'dir.

Aslýnda ateþe tapan, mecûsî mânâsýndaki muð
sözü, tasavvuf lisânýnda bir tarîkata giren sâlýk,
derviþ, mürîd demektir. Pîr-i mugan sözüyle de
tarîkatýn pîri demek istenir. Tasavvuf þiirlerinde
meyhane, tekke demek ve mey, Allah aþký demek-
tir.

Fakat tasavvuf lisânýnýn mecaz ve terimlerini
yalnýz sofî þâirler kullanmýþ deðildir. Dîvan ede-
biyatýnýn aþk ve þarap duygularýyla, daha baþka
duygu ve düþüncelerle þiir söyleyen dindýþý þair-
leri de bu mecazlarý  kullanmýþlardýr.

Esasen tasavvuf cereyâný'nýn bu kadar uzun
tanýtýlmasý, sâdece edebiyat târihi'nde bir tasav-
vuf edebiyatýnýn varlýðýndan deðildir. Dîvan ede-
biyatýnýn dîðer bütün þâirleri, nasýl islâmî ilimleri
biliyor, ortak medeniyetin her türlü fikir ve bilgi-
lerine vâkýf bulunuyorlarsa tasavvuf kültürünü de
o ölçüde, hattâ onlardan daha geniþ biliyorlardý.
Bu kültürle eserler veriyorlar; þiirler söylüyorlar
yahut yukarýda Nedim'in bir beytinde görüldüðü
gibi, þiirlerine o kültürden çizgiler, renkler katý-
yorlardý.
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TASAVVUFÎ HALK
EDEBÝYATI

Gerek Mevlânâ'nýn, gerek Ahmet Fakîh'in;
Þeyyad Hamza ve Sultan Veled'in þiirleri, aruz vez-
niyle ve Ýslâmî edebiyatýn nazým þekilleriyledir.
Þeyyad Hamza'nýn hece vezniyle ve dörtlüklerle
söylenmiþ þiirleri, onu tam bir halk þâiri sayma-
mýzý - þimdilik mümkün kýlmýyor. Bu þâirlerin
Türk dilini kullanýþlarý da Türkçe'de bir kanatlanýþ
sayýlacak enginlikte deðildir.                                 

Buna mukabil XIII. asýrda Anadolu'da Türk-
men halký arasýnda büyük bir tasavvuf hayâtý ve
gerek dil, gerek vezin, þekil ye söyleyiþ bakýmýn-
dan çok daha millî bir tasavvuf edebiyatý baþla-
mýþtýr. Daha çok, Babâî ve Bektaþî Tarîkatlarý halký
arasýnda geliþen bu tasavvuf þiiri, Anadolu'da
Türkçe'nin de mes'ud bir inkýlâp hamlesiyle yer-
leþmesini saðlamýþtýr. Ýlk baþlangýcýný Ortaasya'da
Yesevîlik tarîkatýnda gördüðümüz bu edebiyat,
daha çok, halkýn, hattâ göçebe halkýn malý olan
halk zevki, halk an'anesiyle meydana gelmiþ ta-
savvufî bir halk edebiyâtý'dýr.                               

Bu edebiyatýn en kuvvetli temsilcisi ise bütün
XIII. asýr Türkçe'sinin en büyük þâiri Yûnus Emre'-
dir. Yûnus Emre Türk dili ile tasavvuf edebiya-
týnýn daha sonraki asýrlarda da seviyesi aþýlama-
yan bir âbide simasýdýr:

YÛNUS EMRE
(1241? - 1321?)

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin Mesnevî'sinde
þöyle bir fýkra vardýr:

"Bir gün Mûsâ Peygamber, kýrda bir çobana
rastlamýþtý. Çoban, bir çoban saflýðýyla inandýðý
Allâh'a þöyle yalvarýyordu:

- Ey Allâh'ým nerdesin? Sana hizmet edeyim.
Sana kul, kurban olayým. Çarýðýný dikeyim. Saçla-
rýný tarayayým. Giyeceklerini yýkayayým. Yüce
Tanrým, sana süt getireyim. Elceðizini öpeyim.
Ayacýðýný ovayým. Uykun gelince yataðýný yapa-
yým. Bütün keçilerim sana feda olsun! Bütün bu
hey-heylerim hep senin içindir, Allâh'ým!

Mûsâ, çobaný azarladý:
- Allâh'a böyle tapýlmaz. Dikkat et, çoban, kâfir

oluyorsun! dedi. Çoban bu sözlerden öyle müte-
essir oldu ki yanýk bir âh çekti, acýsýndan yakasýný
yýrtýp çöle doðru kaçtý, gitti.

Fakat o anda Tanrý'dan Musa'ya vahiy geldi,
Allah, peygamberine þöyle diyordu:

- Ey Mûsâ! Bir kulumuzu bizden ayýrdýn!... Sen

onlarý bize yaklaþtýrmak için gelmiþken bizden
ayýrdýn!... Sözün ve söyleyiþin deðeri yoktur: Sen
gönüldeki aþk ateþi'ne bak!,,

Ýþte, çobanýn duyduðu bu aþk ateþi ile yanarak
bize adetâ bir çoban saflýðýyla ve XIII. asýr halk
Türkçe'sinin bütün güzelliðiyle Allah aþký'nýn
eriþilmez heyecanlarýný duyurmaya muvaffak
olan ilk büyük Türkiye þâiri Yûnus Emre'dir.          

Yûnus Emre kimdir?
Bunun cevâbýný, önce, asýrlar boyu onu sev-

miþ; hâtýrasýný ve ilâhîlerini nesiller boyu yaþat-
mýþ Türk halkýnýn aðzýndan dinlemelidir:

Hacý Bektaþi Velî, Horasan'dan Anadolu'ya ge-
lip yerleþtiði zaman Anadolu'da onun derecesinde
olmamakla beraber daha bir takým erenler vardý.
Bunlar içinde, (Sakarya çevresine ün salmýþ) Emre
isimli bir Türkmen atasý da bulunuyordu. Hacý
Bektaþi, bir gün, bütün Rum evliyasýný huzuruna
çaðýrdý. Bu arada Emre'ye de haber iletti. Fakat
Emre bu davete gitmedi. Hacý Bektaþi, Sarý Ýsmail
adlý bir derviþini Emre'ye yollayarak ýsrarla onu
getirtti ve ilk çaðýrýþýna gelmeyiþinin sebebini sor-
du. Emre, bir gün bir erenler meclisinde bulun-
duðunu; orada erenlerin tamam olduðunu; perde
arkasýndan uzanan bir elin kendilerine nasip ver-
diði bu mecliste Hacý Bektaþi adlý bir kimseye rast-
lamadýðýný söyledi. Kendisinden þüphe edildiðini
anlayan Hacý Bektaþi, Emre'ye sordu:                     

- Sizlere nasip veren o eli görürsen, tanýr mýsýn?
Emre, elbette! dedi. Bu elin ayasýnda yeþil bir ben
vardý ki unutamazdý. O zaman Hacý Bektaþi, elini
uzattý.                                                                  

Kendisine nasip veren eli derhal tanýyan Emre,
kendi büyük þeyhinin karþýsýnda bulunduðunu
anlayýnca, hayret'le ve üç defa:                             

- Tapduk Pâdiþâhým!... Diye haykýrdý. Emre'nin
adý, o günden sonra Tapduk Emre oldu.

Komþu köylerden birinde Yûnus isimli, fakir
bir rençper vardý. Onun bu fakirliði, bir kýtlýk
yýlýnda büsbütün arttý. Yoksulluktan bunalan
Yûnus, uzaktan türlü kerametlerini duyduðu ve
cömertliðini öðrendiði Hacý Bektaþi Velî'ye gidip
yardým dilemeye karar verdi.

Bir Türkmen köylüsü; çam sakýzý da olsa bu
büyük adama bir çoban armaðaný götürmeden
olamazdý. Yûnus sýðýrýnýn sýrtýna bir miktar alýç
yükledi; Suluca Karaöyük'e vardý. Hacý Bektaþi
Dergâhý'na ulaþtý, Pîr'in ayaðýna yüz sürerek
hediyesini verdi ve biraz buðday istedi.

Hacý  Bektaþi sordu:
- Buðday mý istersin, erenler himmeti mi?

Erenler himmeti?. Bunu rençper Yûnus ne bilsin?
Buðday istedi.                                                  
Hacý Bektaþi onu tekkesine misafir etti. Birkaç

gün böyle geçti. Yûnus, dönmek için sabýrsýzlaný-
yordu. Þeyhe haber yolladý. Hacý Bektaþi ona yine
sordurdu!:
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- Eðer isterse getirdiði alýçlar kadar himmet e-
deyim.

Yûnus, himmet istemiyordu. Hacý Bektaþi yine
haber yolladý:

- Eðer isterse getirdiði alýçlarýn çekirdekleri sa-
yýsýnca himmet edeyim.

Yûnus buðday istedi.
Ona istediði buðday verildi. Yûnus geriye dön-

dü, ve iþte Türk'ün aklý sonradan geldi: Yûnus
kaybettiði þeyin büyüklüðünü dönüþ yolunda
anladý. Piþman oldu. Acele geri döndü. Yine der-
gâha yüz sürdü. Þeyhe haber verdiler. Hacý
Bektaþi:

- Onun kilidi, þimdi Tapduk Emre'ye verilmiþ-
tir. Gayri gidip ona baþ vursun, dedi.

Yûnus, Tapduk Emre'nin dergâhýna seðirtti.
Olanlarý anlattý. O da Yûnus'u dergâhýn oduncu-
luðuna tâyîn etti.

Diyorlar ki: Yûnus, tam 40 yýl bu dergâha odun
taþýdý. Ama eðri ve yaþ odun getirmedi. Bunu fark
eden Tapduk, bir gün Yûnus'a sordu:

- Daðda eðri odun yok mudur? Yûnus'un kar-
þýlýðý þu oldu:

- Vardýr Pâdiþâhým, vardýr ama senin kapýna
odunun bile eðrisi yakýþmýyor.

Yine diyorlar ki: (Kýrk yýl böyle geçtikten
sonra) bir gün Tapduk Emre huzurunda bir eren-
ler toplantýsý kurulmuþ. Mecliste hem oduncu Yû-
nus hem de Yûnus-ý Gûyende denir, güzel sesli,
güzel ilâhî söyler bir baþka Yûnus varmýþ.

Sohbet ilerleyince Tapduk Emre'ye þevk gelmiþ,
vecit gelmiþ. Yunus-ý Gûyende'ye dönüp: 

- Þevkimiz vardýr, haydi bize ilâhî söyle! demiþ.
Ancak bunu birkaç defa söylediði hâlde Yûnus-

ý Gûyende'den hiç ses çýkmamýþ. O zaman, Tap-
duk Emre, dergâhýn oduncusu Yûnus'a dönmüþ:

- Haydi, demiþ, senin kilidin açýldý. Hacý Bek-
taþi emri yerine geldi. Durma! Sen söyle!

Ve iþte yedi yüz yýldan beri Türkiye Türklerini
duygudan duyguya; heyecandan heyecana koþtu-
ran büyük þâir Yûnus Emre, þiirlerini söylemeðe o
gün baþlamýþ; duyulmamýþ nefesler, ilâhîler söy-
lemiþ. 

Bir baþka söylentiye göre de büyük þeyhi Tap-
duk Emre, Yûnus'a (gezip olgunlaþsýn diye) seya-
hat tavsiye etmiþ. Yûnus, otuz (veya kýrk) yýl,
daðlarda ovalarda dolaþmýþ vâde tamam olunca
gelmiþ ana bacý'yý bulmuþ. Þeyhinin, hakkýndaki
düþüncesini sormuþ. (Geçen zaman içinde Tap-
duk Emre yaþlanýp gözleri görmez olduðundan)
ana bacý demiþ ki:

"Yarýn sabah namazýnda þeyhin yolu üstüne
yat. (Ayaðý sana deðince) Þeyh senin kim olduðu-
nu bana soracaktýr. Ben "Yûnus" derim. "Hangi
Yûnus?" derse, bil ki çilen dolmadý, O zaman yine
gider, derdinin dermanýný ararsýn. Ama "Bizim
Yûnus mu?" derse, çekinme ayaklarýna kapan! Bil
ki çilen dolmuþtur, Ertesi sabah yol üstüne yatan

Yûnus, þeyhinin "bizim Yûnus mu?" dediði anda
ömrünün en büyük þevkini duymuþ. Kilidi açýl-
dýðý için, þeyhinin de izniyle, o güzel  ilâhîlerini
söylemeðe baþlamýþ.

Bugün, Manisa'ya baðlý, Salihli ve Kula kazalarý
arasýnda 70 evli bir köy vardýr. Köyün adý Em-
re'dir. Yûnus'un aziz þeyhi Tapduk Emre ile çocuk-
larýnýn bu köydeki kâgir türbede yattýklarý söy-
lenir. Ancak türbeye girilecek kapýnýn eþiðinde bir
baþka mezar yükselir. Taþýna bir balta resmi ka-
zýlmýþ bu tümsek, Yûnus'un mezarýdýr: Yûnus,
türbe kapýsýna gömülmeði þunun için vasiyet et-
miþ ki þeyhinin türbesine girenler, kendi mezarýný
çiðnemeden oraya geçmesinler...

Aslýnda ne bu tümsek Yûnus'un ne o türbe
Tapduk'undur. Çevre halký, Yûnus'u orda görmek
istemiþ ve bu balta resimli mezar öylece kurul-
muþtur. Esasen Yûnus'un bu türlü destanlarý, bu
kadar da deðildir. Baþta Bektaþî velâyet nâmeleri
olmak üzere, eski kaynaklarda Yûnus Emre'ye dâir
daha birçok menkýbeler söylenir; kerametler
anlatýlýr. Bunlar, Yûnus'un hayâtý, þahsiyeti,
ermiþliði hakkýnda kýymetli rivayetlerdir.

Tekke edebiyatýnda, dînî, ahlâkî, sofiyane duy-
gular ve heyecanlarla söylenen, ayrýca, bestelenip
terennüm edilen þiirlere ilâhî denir. Ortaasya
Türk tarîkatlarýnda böyle þiirlere hikmet denildi-
ðini görmüþtük. Bektâþîler ise, ayný þiirlere nefes
adý vermiþlerdir.

Bütün bu tasavvuf þiirlerine böyle husûsî isim-
ler verilmesi, onlarý baþka þiirlerden ayýrt etmek
içindir. Çünkü bu manzumelerin, vezin, sekil ba-
kýmýndan dindýþý þiirlerden farký yoktur. Ýlâhiler,
öteki halk þiirlerinden temalarý ve besteleriyle
ayrýlýr.

Hayâtý
Yûnus Emre, yedi asýrdan beri, bilhassa Ana-

dolu ve Balkanlar Türkiye'sinde hemen bütün
"halk"ýn sevgilisi olmuþtur. Halkýn mukaddes bil-
diði bu büyük þâirin hakîkî hayâtý hakkýndaki bil-
gimiz ise ona yakýþýr geniþlikte deðildir.

Ancak her destanda biraz da hakikat payý var-
dýr. Böyle düþünerek ve onun destanlarýyla kendi
þiirlerinden ve son zamanlarda ele geçen bâzý
vesikalardan bilgi ve fikir edinerek, Yûnus'un ha-
kîkî hayâtýný þu þekilde tasarlamak mümkündür:

Yûnus Emre XIII. asrýn ikinci yarýsýnda ve XIV.
asýr baþlarýnda Orta Anadolu'da yaþamýþ bir Türk-
men derviþi idi. Zamanla þeyhlik derecesine yük-
selip zaviyeler kurmuþtu.

Beyazýt Umûmî Kütüphânesi'nde bulunan eski
bir fevâid mecmuasýnda yazýlý bilgiye göre Yûnus,
Hicrî 720 târihinde. 82 yaþýnda iken vefat etmiþti.
Buna göre, þâirimizin Mîlâdî 1240-41 târihinde
doðup 1320 - 21 yýlýnda vefât ettiðini kabul etm-
emiz gerekiyor.

Yûnus Emre'nin doðduðu yer hakkýnda bilgi-
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miz de kesin deðildir. Bâzý eski kayýtlar, ken-
disinin deðilse bile mensup olduðu aile veya
topluluðun, Anadolu'ya Horasan'dan geldiðini
bildiriyorlar. Bu asýrda Mevlânâ gibi, Hacý Bektaþi
Velî gibi büyük sofîlerin ve sofî ailelerinin Ana-
dolu'ya Horasan'dan geldikleri düþünülürse Hora-
san'da Anadolu'dan önce geliþmiþ büyük tasavvuf
hayâtý yanýnda, Oðuz Türkçe'si ile bir tasavvufî
halk edebiyâtý'nýn da baþlamýþ bulunmasý müm-
kündür.

Yûnus Emre'nin veya içinde yetiþtiði ailenin o
kadar güzel ve kuvvetli bir halk Türkçe'sini
Anadolu çaðýndan önce, Horasan diyarýnda iþle-
miþ olmalarý pek muhtemeldir. Anadolu'ya Hora-
san'dan geldikleri söylenen ve Horasan erleri ya
da Horasan erenleri dîye tanýnmýþ bâzý sofî grup-
larýna böyle bir ad verilmesi de, ayrýca, manâlýdýr.

Hacý Bektaþi Velayet nâmesi, Yûnus Emre'nin
Sivri Hisar'a baðlý Sarý Köy'de doðduðunu söylü-
yor. Daha baþka kaynaklarca da tekrarlanan bu
bilgi, Yûnus ailesinin ve bizzat Yûnus'un Sarý
Köy'de vatan tutmuþ olduklarýný düþündürür. (Bu
asýrlarda Anadolu'da çok yaygýn olan vatan tutma
tâbîri de Anadolu'ya Horasan yoluyla gelip yer-
leþen Türklerin o çaðlardaki hayatýný gösterir.)

Yûnus Emre'nin büyük þeyhi diye tanýtýlan
Tapduk Baba'nýn da Anadolu'ya Horasan'dan
gelip bu çevrede vatan tutmuþ olduðu rivayeti,
Yûnus'un doðduðu veya yerleþtiði yerin buralarda
olmasý ihtimâlini destekler.

Yûnus'un, Sivri Hisar'ýn Sarý Köy bölgesinde bir
çiftlik sahibi olduðu ve belki de bu servet sahipliði
yüzünden kendisine Yûnus Emir Bey denildiði,
ona âit ileri sürülen, doðruluðu hayli þüpheli, bil-
giler ve yorumlar arasýndadýr.

Kendisine Yûnus Emrem de denilen bu XIII.
asýr velîsi'nin asýl zaviyesini Sarý Köy'de kurduðu
bildirilirse de ayni büyük sofînin, bundan baþka
Lârende (=Karaman) Ýlçesi'ne de baðlýlýðý söylenir:
Yûnus'un burada bir çiftlik alýp bir zaviye, bir de
cami yaptýrdýðý mevzuunda bâzý kayýtlar bulun-
muþtur. Buna sebep olarak, Yûnus Emre'nin bir
Türkmen þeyhi olmasý ve (Selçuklulara karþý ayak-
lanmalarýný, köylü veya göçebe Türkmenlere
dayanarak yapan) Karaman Beyleri'nin Yûnus'a
büyük yakýnlýk gösterip ona, kendi topraklarýn-
dan arazî vermiþ veya satmýþ olmalarý ihtimâli
düþünülür.

Bu iki ayrý zaviye ve çiftlik, büyük þâirin gö-
müldüðü mezarýn da bilinmesini güçleþtirmiþtir.
Yûnus, bu yerlerin hangisinde gömülmüþtür? Ya-
hut bu yerlere mâl edilen Yûnus'lar, o asýrlarda
yaþadýklarý, hattâ Yûnus tarzýnda þiirler söyledik-
leri anlaþýlan birkaç Yunus'tan hangisidir ? Bunlar
henüz kesin bir þekilde malûm deðildir.

Velâyet nâmelerin ve dîðer menâkýb mecmua-
larýnýn, hayâtýný da mezarýný da daha çok Sarý
Köy'e baðladýklarý þâirin, 1321 de vefat ettiði za-

man, Porsuk Suyu'nun Sakarya'ya karýþtýðý bölge-
deki bu Sarý Köy'e gömülmüþ olmasý, ihtimâl-
lerin, her bakýmdan, en kuvvetlisidir.

(Yûnus Emre'nin, mensubu bulunduðu Hora-
san topluluðunun önce Karaman'a gelip yerleþmiþ
olmasý, Yûnus'un burada doðmasý, ilk zaviyesini
burada kurmasý, sonra herhangi bir sebeple Eski-
þehir'e göçerek ikinci zaviyesini Sarý Köy'deki çift-
liðinde kurup 82 yýllýk ömrünü burada bitirmiþ
olmasý da mümkündür. Lârende'ye âit Osmanlý
Devri'nde yazýlmýþ bir Konya defterinde bunu
böyle düþündürecek kayýtlar görülmüþtür, Ancak,
eski kaynaklarýn, Anadolu'nun baþka baþka böl-
gelerinde gösterdikleri bütün bu Yûnus'larýn,
baþka baþka Yûnuslar olmasý da çok mümkün ve
muhtemeldir.)

Böylelikle, ilim âlemi, nice  yýllardan beri bü-
yük halk ve tasavvuf þâiri Yûnus'un nerede doð-
duðunu, gençliðini nerede geçirdiðini, kimlerle
tanýþýp ne gibi dînî ve sosyal vazifeler gördüðünü
ve nerede öldüðünü araþtýrmakla meþguldür.

Halbuki bu büyük þâirin Anadolu'da dokuz, on
yerde mezarý vardýr. Bir tek vücûdun birden fazla
yerde gömülü olmasý hâli, Þark dünyâsýnýn daha
bâzý din ve tasavvuf büyükleri için de düþünül-
müþtür. Bunlarýn bâzýlarý makamdýr. Yânî içinde
o büyük veya mukaddes sayýlan vücut gömülü
olmadýðý halde sýrf kutsiyeti dolayýsýyla onun
adýna yapýlmýþ bir türbe veya mezardýr, ki böyle
makamlar zamanla içinde o insan gömülü imiþ
zannýný ve inancýný uyandýrmýþtýr.    

Bâzýlarý da gömüldüðü yer iyi bilinmeyen bir
büyüðün ya bir rüya ile yahut bir söylenti ile ya
da her hangi bir ihtimâl veya inanýþla orada gö-
mülü olduðu kanâati neticesinde meydana getir-
ilmiþ mezarlardýr.

Yûnus'unkiler de böyledir: Her þehir, her kaza
hattâ her köy halký Yûnus'un kendi topraklarýnda
gömülü olmasýný istemiþ, onu kendinden saymýþ,
ona kendi baðrýnda bir mezar hazýrlamýþ ya da
herhangi meçhul bir mezarýn onun mezarý ola-
bileceði vehmine kapýlmýþtýr.

Yûnus'un bu çeþit'ten bir mezarý Karaman'-
dadýr. Bir diðeri Bursa'daki Sa'dî Tekkesi'ndedir.
Üçüncü bir mezar, Kula ile Salihli arasýnda ve
þimdi Kula'ya baðlý Emre yahut Emre Sultan Kö-
yü'ndeki türbenin kapýsýndadýr.

Bunlardan baþka, Isparta'da, Konya Aksaray'-
ýnda, Afyon'un Sandýklý Kazâsý'nda, Ünye'de, Si-
vas'da Erzurum'da Yûnus için yapýlmýþ mezarlar,
makamlar vardýr. Fakat bütün bunlarýn "Yûnus
bendedir" diyeni; yukarýda kýsaca belirttiðimiz
sebeplerle; bugünkü Yûnus Emre Köyü'nde yükse-
len ve üzerinde "sevelim, sevilelim" yazýlý, yeni
türbedir.

Türkmen derviþi Yûnus'un, doðduðu, büyüdü-
ðü yerlerden ayrýlarak uzun müddet baþka illerde
dolaþtýðýný kendi þiirlerinden de öðreniyoruz.
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Halk an'anesinin Yûnus için söylediði otuz, kýrk
yýl seyahat hikâyesi belki de bu þiirlerden doð-
muþtur. Onun gariplik temi üzerinde söylediði
meþhur ilâhîsindeki:

Gezdüm Urum ile Þam'ý Yukarý Ýlleri kamu 
Çok istedim bulamadým Þöyle garip bencileyin

mýsralarý, bize bu mühim haberi veren söyleyiþler
arasýndadýr. Ancak Yûnus'un Dîvan'ýnda adlarý
geçen daha baþka ve daha uzak ülkeleri gidip
gördüðü hakkýnda her hangi bilgimiz yoktur.
Yûnus'un hayat hikâyesi, daha çok, Orta ve Batý
Anadolu bölgesinde geçtiði için onun fazla uzak
beldelere gitmediðini düþünmek daha ziyâde
mümkündür. Bu asýrlarda çok sayýda panteist
derviþlerin diyar diyar dolaþýp gittikleri her yerde
þeyhlerinin tarîkatýný yaymaya çalýþtýklarýný biliy-
oruz. Yûnus'un seyahatleri (yaygýn þöhret kazan-
dýðý þeyhlik çaðýnda, çeþitli sebeplerle davet edil-
iþleri dýþýnda) daha çok, bu türlü gezilerden ol-
mak gerekir. Yûnus'un ev ve aile hayâtý hakkýnda-
ki bilgimiz de hayli müphemdir. Onun büyük
þeyhi Tapduk Emre'nin kýzýný sevdiði; onunla
evlendiði; fakat güzel sesiyle Kur'an okuduðu
zaman, akar sularýn durup dinledikleri bu ilâhî
kýza, ömrünce dokunmadýðý gibi rivayetler, yine
Yûnus'un altun destanýndan parçalardýr. Buna
mukabil Yûnus Emre Dîvâný'nýn (muhtelif yazma
nüshalarýndan þu þekilde bütünlenebilecek) bir
ilâhisinde þöyle haberler vardýr:

Gözüm seni görmeð-içün
Elüm sana ermeð-içün
Bu gün canum yolda koyam 
Yarýn seni bulmað-içün

Bu gün canum yolda koyam 
Yarýn ivazum veresin
Arz eyleme Uçmað'uný
Nazarum yoh uçmað-için

Uçmað uçmaðum dedüðün 
Mü'minleri yeltedüðün 
Bir ev ile birkaç huri
Hevesüm yoh koçmað-içün

Bunda dahi verdün bize
Oðul u kýz u cüft halâl
Andan dahi geçdi arzum
Azmüm sana kaçmað-içün

Bu ilâhî'nin son dörtlüðündeki ikinci mýsra,
eðer böyle söylenmiþ ise, bundan Yûnus'un oðlu,
kýzý, (belki de) iki karýsý olduðu anlaþýlýr. Her hâl-
de ve her yeri geldikçe, þiirlerinde kendi ahvâlin-
den haber veren þâirin yukarýdaki sözlerini de
böyle okumak ve böyle anlamak mümkündür.
Ayrýca Karamanoðlu Ýbrahim Bey'den toprak satýn

aldýðý bildirilen Yûnus Emre, bizim þâirimiz ise,
satýn aldýðý topraðýn, vefat ettiði zaman, evlâdýna
kaldýðý ve oðullarýndan birinin adýnýn Ýsmâil
olduðu, Baþvekâlet Arþivi'ndeki Konya Defteri'nde
kayýtlýdýr.

Yûnus Emre XIII. asýrdaki Anadolu sofi-
lerinden Mevlânâ Celâleddin Rûmi ile bir mec-
liste bulunmuþtur. Bunu, Yûnus'un: "Mevlânâ
meclisinde saz ile iþret oldu" gibi; "Mevlânâ Hudâ-
vendgâr bize nazar kýlalý  Anun görklü nazarý gön-
lümüz aynasýdur" gibi mýsrâlarýndan çýkarýyoruz.

Bu tarikat þâirinin Hacý Bektaþi Veli ile de
görüþüp tanýþtýðý mevzuunda ona dâir menký-
belerin büyük ýsrarý vardýr. Fakat, Yûnus Dîvâný'n-
da, þâirin, Hacý Bektaþi Veliden hattâ Mevlânâ Ce-
lâleddin kadar bile bahsetmeyiþi, bu rivayeti çok
mesnetsiz býrakmaktadýr.

Bugünkü bilgimize göre Anadolu târihinin alp
erenler'inden yânî savaþçý ve kahraman velîlerin-
den Sarý Saltuk, Yûnus'un mensup olduðu manevî
þecerenin en eski simasýdýr. Yûnus Sarý Saltuk'dan
ve onun halîfesi Barak Baha'dan, þiirlerinde saygý
ile bahseder.

Fakat Yûnus'un büyük sevgisi, kendi þeyhi Tap-
duk Baha'ya karþýdýr. Tapduk Emre'nin de Barak
Baba'nýn halîfesi olduðu düþünülürse Yûnus'un
Anadolu'daki tarikat büyükleri ve tarikat þeceresi:
Sarý Saltuk-Barak Bafba - Tapduk Baba - Yûnus
Emre þeklinde tespit edilmiþ olur. Yûnus'a atfe-
dilen bir beytin:

Yûnus'a Tapduk'dan oldu hem Barak'dan Saltuð'a
Bu nasib çün cüþ kýldý ben nice pinhân olaný

mýsralarýnda bu haberi ve bu silsileyi belirten bir
ifâde vardýr.

Yûnus'un Ýlim ve Ýrfaný
Anadolu'nun neresinde doðmuþ, ne iþ görmüþ,

kimlerle görüþmüþ ve nerede ölmüþ olursa olsun,
Yûnus Emre Türk  dili  ile eserler veren tasavvuf
edebiyatýnýn ilk büyük þâiridir. Yûnus, gerek geniþ
halk kütlelerine seslenen Türkçe söyleyiþleri,
gerek halk içinde yarattýðý derin ve devamlý tesîr
dolayýsýyla de bir halk þâiridir.

Ancak o, bir XIII. asýr halk þâiridir ve bu asýr
halk þiirinin gerek dili gerek umûmî kültürü ay-
dýnlarýn dilinden ve sanatýndan fazla uzak de-
ðildir:

Daha XI. asýr sonundan baþlayarak bütün bu
fetih ve yerleþme asýrlarýnda Türk halkýnýn, içinde
yoðrulduðu çok hareketli bir hayat ve devamlý
hayat tecrübeleri olmuþtur. Anadolu'da milletçe
yapýlan büyük îman savaþlarý dolayýsýyla fethe-
dilen beldelere götürülen Ýslâm îmâný ve Ýslâm
kültürü halkýn da bildiði, yaydýðý ve evlâtlarýna
miras, býraktýðý, büyük bir þifahî kültür'dür. Ayný
târfhî ve sosyal sebeplerle halkýn din ve tasavvuf
büyükleri çevresinde toplanýþlarý ve bu çevrede
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yine þifahî olarak öðrendiði geniþ bilgiler  vardýr.
Öteden beri kuvvetli Ýslâm kültürüyle yüklü,

Ýslâmî kahramanlýk destanlarýný heyecanla din-
leyip tekrarlayan Türk halký, çevresinde biriktiði
tarîkatlarýn de, yaþanýlan hayatla birleþmiþ, ta-
savvuf kültürünü kendi deyim ve terimleriyle
kavrayacak bir dil ve kültür seviyesine varmýþtýr.
Ahmed Fakîh gibi, Þeyyad Hamza gibi, bir kýsým
Türkçe þiirlerini bildiðimiz, orta seviye þâirlerini
bu yýllarda halkýn da anladýðý muhakkaktýr.
Þiirlerinin çoðunu Fârisî ile söyleyen Sultan Ve-
led'in bile Türkçe þiirleri halk tarafýndan anlaþýlýr
bir dil ile söylenmiþtir.

Yûnus Emre iþte böyle bir dil ve kültür atmos-
ferinde yetiþmiþtir. Bu sebeple Yûnus'un þiirlerin-
de hattâ ileri bir kültür bulunmasý yadýrganacak
bir deðiþiklik deðildir.

Yûnus'un bu kültürü, sistemli bir medrese tah-
sili ile mi elde edilmiþtir? Bugün buna evet diye-
cek ve evet demeðe lüzum görecek herhangi bir
bilgimiz ve mecburiyetimiz yoktur.

Yûnus Emre'nin o devirler için en büyük bir
bilgi olan Kur'an ve hadîs kültürünü anlayarak ve
kavrayarak bildiði aþikârdýr. Ayný kaynaktan
doðan peygamberler târîhi'ni de Yûnus çok iyi
bilir. Ayrýca kendinden evvel en kuvvetli eserleri-
ni Fârisî ile söyleyen tasavvuf felsefesi, Yûnus'un
bütün inceliðiyle bilip bütün varlýðýyla yaþadýðý
bir hayat hadisesidir. Yûnus, Kur'ân-ý Kerîm'i
anlayacak kadar Arapçaya ve Mevlânâ Celâled-
dîn'in þiirine nüfuz edecek kadar da Fârisîye vâ-
kýftýr.

Bütün bunlar belki de Yûnus'un þifahî kültü-
rüdür. Tekkeden, þeyhinden, þeyhinin nefesinden
aldýðý erenler himmeti'dir. Belki de evvelce med-
resede sistemli bir tahsille elde edilmiþ, sonra tek-
ke'de coþkun bir heyecanla terennüm edilmiþtir.

Dîðer taraftan menkýbeler, Yûnus'un ümmîliði
üzerinde ýsrar ederler. Bu, Yûnus'un okuma yazma
bilmediði mânâsýnda bir ümmîlik'dir. Nitekim bu
gönül þâirine âit olduðu söylenen bir þiirde Yû-
nus'un:

Yûnus Emre'm oldu fakir Ecel öksesini tokur
Gönül kitabýndan okur Eline kalem almadý

dediði söylenmektedir. Bu anlayýþa çok benzeyen
bir þiiri de bizzat Yûnus:

Âlimler ulemâlar Medrese'de buldýsa 
Ben hârâbat içinde buldum ise ne oldý

þeklinde söylemiþtir. Acaba "Mescidde medresede
çok ibâdet eyledüm" diyen, böyle söylediði bildi-
rilen Yûnus'un, bu yerlere devamý, sâdece, ibâdet
için midir? Yoksa ayný yerler Yûnus'a ilmin de
kapýsýný açmýþlar mýdýr? Bunu bilemiyoruz.

Hakikat þudur ki Yûnus medrese tahsili ile öð-
renilen zahir ilimleri'ni elde etmekle övünemeye-
cek bir tarikat terbiyesi içinde yetiþmiþtir. Çünkü

mutasavvýflarca bilinmesi gereken tek hakîkat,
Allah bilgisidir. Hedef Allah'ý bilmektir. Allah ise
ilim'den ziyâde irfan'la bilinir. Ýrfan, görgü, duygu
ve zekâ ile elde edilir bir üstün sezgî'dir ve büyük
gerçek, ilim'le deðil, onunla bilinir. Ýrfan, sýrlan
bilmek ve bilhassa her göze her gönüle görün-
meyen, büyük Allah'ý bilmektir ki bu irfan derece-
sine yine, ilim yoluyla deðil, aþk yoluyla gidilir.
Bu bakýmdan Yûnus'un Allah'ý beyân eden Elif
harfini iþaretle:

Bir Elif tahsil eden münezzehdür ilimden 
Endîþe ikliminde niçün düþüp gezerin
Ýlim ilim bilmekdür ilim kendün bilmekdür 
Sen kendüni bilmezsin ya nice okumakdur
Dört kitâbun mânisi bellüdür bir Elif'de 
Sen Elif'i bilmezsin bu nice okumakdur

gibi söyleyiþleri; en büyük bilgiyi bilmeyecek
olduktan sonra, okumanýn ne faydasý olabilir
düþüncesiyle medrese'nin ilm'ine karþý tekke'nin
irfân'ýný üstün gören çizgilerdir. Nitekim Yûnus'-
dan üç asýr sonra yaþayan büyük þâir Fuzûlî de ay-
ný ilim ve aþk çarpýþmasýný

Aþk imiþ her ne vâr âlemde 
Ýlm bir kýyl ü kaal imiþ ancak

söyleyiþi ile ve aþk'ýn lehinde kapatmýþtýr.

Halka gelince:
O, Yûnus'un ümmîliðini gönülden benimse-

miþtir. Çünkü ümmî olmayan için bu þiirleri söy-
lemek belki de zor deðildir. Halbuki ümmî olduðu
halde bu kadar güzel söylemek ancak Allah'ýn
söyletmesiyle mümkündür. Hattâ bunu bizzat Yû-
nus da bilir. Bir mezarlýkta; ölmüþ, topraða gö-
mülmüþ, dünkü yaþayanlardan; yaþamýþ güzeller-
den bahsederken:

Yûnus bilmez kendü hâlin 
Çalab'dur söyletür dilin 
Bir nicesi yeni gelin ak deðirmi yüzler yatur

deyiþleri bundandýr. Esasen Kur'ân-ý Kerîm'in
Allah sözü olduðu, Hz. Muhammed'in ümmî o-
luþundan anlaþýlmýyor mu?

Halkýn Hz. Muhammed'in þahsiyetinde öðre-
nip inandýðý böyle bir ümmîliði Yûnus'da da te-
cellî etmiþ bilmesi ve buna cân ü gönülden inan-
masý, çözülmesi müþkül bir problem deðildir.
Türk halký istemiþtir ki o kadar çok sevdiði islâm
peygamberi gibi, mukaddes bir insan bildiði Yû-
nus Emre'yi de Allah söyletmiþ olsun.
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Fikri ve Edebî Þahsiyeti
Yûnus Emre, halk diliyle tasavvuf edebiyatýnýn

en büyük þâiridir. Daha Ortaasya asýrlarýnda Ah-
met Yesevî ile baþlayan halk tasavvuf þiiri, Türkis-
tan, Horasan ve Anadolu'da yüz yýlý aþan bir iþle-
niþ çaðýndan sonra, en üstün seviyesine Yûnus
Emre'de varmýþtýr.

Yûnus'un duygu ve düþünce âlemini hazýr-
layan kültürün kaynaðýnda Ýslâm îmâný vardýr. Bu
îman, dünyânýn üç kýt'asýnda tecrübe görmüþ ve
her yeni nesle zekâ ve irfan miraslarý býrakmýþ bir
milletin baðrýnda, kendi öz çevresini bulmuþtur.
Yûnus'un bilgi ve düþünce âleminde, önce, bu
uzun, sabýrlý ve sayýsýz hayat tecrübelerinden do-
ðan irfan ýþýldar. Onun, yaradýlýþ, varlýk, yokluk,
aþk ve Allah hakkýnda, duygulu ve hummalý zihin
yoruþlarý vardýr ki ayni irfan kaynaðýndan bes-
lenir.

Yûnus, insan olan herkese karþý; fakir, zengin,
Hýristiyan ve Müslüman ayýrýmý yapmayan, en-
gin sevgiyle baðlýdýr. Ondaki insan sevgisi, insan'-
da Allah'dan bir parça, O'ndan gelip bedenlenmiþ
bir cevher bulunduðunu bilmesindendir. Yûnus,
iþte bu parça'nýn bütün'üne yânî Allah'a âþýk'dýr,
O'nu gönlünde bilmenin heyecânýyla vurgundur.
Bu heyecaný, Mûsâ Peygamber'in konuþtuðu ço-
ban kadar saf bir gönülle duyar; ayný saflýkla söy-
ler.

Yer yüzünde bir ömür boyu vatanýndan uzak
kalmýþ bir insan hüznüyle Yûnus'un Tanrý diyarý'-
na karþý sonsuz hasret duymasý da bundandýr.
Yûnus, ömrü boyunca böyle bir nostalji'nin hum-
mâlarýyla yanmýþ, þiirlerine bu hummanýn hara-
retini vermiþtir.

Nihayet, bütün bu iç ve kafa hareketleriyle ol-
gunlaþýp derinleþen, bazen coþkun, bazen rint ve
her hâliyle cana yakýn bir derviþ...

Yûnus Emre'nin þiirlerinden ve halk içine ya-
yýlan menkýbelerinden yükselerek yedi asýr ötede
canlanan sîmâsýnýn belli baþlý çizgileri bunlardýr.

Yûnus, duymuþ, düþünmüþ, inanmýþ ve bütün
bu duyuþ, düþünüþ ve inanýþlarýný büyük bir sade-
lik ve kolaylýkla þiirleþtirmeðe muvaffak olmuþtur.
Ýslâmî taassubun, üzerinde durmaktan çekindiði
birçok îman meseleleri ile cennet, cehennem, sý-
rat v.b. gibi kavramlar, onun en zekî ve hür dü-
þüncelerine mevzu olmuþtur. Þiirleri, eskilerin,
sehl-i mümteni' dedikleri, her dilin söyleyemeye-
ceði bir açýklýk ve kolaylýkla terennüm edilmiþtir.

Bir örnek olarak, Yûnus, bütün varlýklarýn Tan-
rý'yý bildiðini, onu andýðýný ve onu ispatladýðýný;
dillerde Yûnus adýna ebedîleþmiþ; meþhur bir ilâ-
hîde ve bir dünyâ - cennet tasviri içinde, þöyle
söyler: Ýlâhî,

Þol cennetim ýrmaklarý 
Akar Allah deyü deyü 
Çýkmýþ islâm bülbülleri 
Öter Allah deyü deyü

mýsrâlarýyle baþlar; akar sularýn ve öter kuþlarýn
seslerinden duyulan Allah fikrini belirtir. Þiir,
böyle sesler içinde, tabîati, hem insan hem de
gönül gözüyle görmeðe baþlar; bir aðaç karþýsýnda:

Altundandur direkleri 
Gümüþdendür yapraklarý

gibi mýsralarla bizi, güneþ ýþýðý ile aydýnlanmýþ
dallarýn, yapraklarýn renk ve ziya güzelliðine
çeker. Bu aðaç, ister cennetteki mukaddes Tûbâ
aðacý olsun; ister Orta Anadolu'nun baðrý yanýk
topraðýnda yer bulup, su bulup her nasýlsa yetiþ-
miþ bir cennet hâtýrasý. . . Yûnus'un ruhu, onun
dýþ güzelliðinden iç güzelliðine ve taze aðaç dal-
larýnýn uzayýþýndaki derin mânâya varmasýný bile-
cektir:

Uzadukça budaklarý
Biter Allah deyü deyü

Evet, her yerde, her seste, her renkte Allah
vardýr. Herþey ondan bir yanký'dýr, ve onu düþün-
dürür. Bu dilsiz varlýklar o büyük yaratýcýyý bilir,
duyar ve ararlar. Fakat, hiçbirisi Yûnus gibi an-
latamaz. Yûnus her þeyi kolay söyler. Meselâ dün-
yâ var olalý beri nice gözler gül görmüþ, nice
güller koklanmýþtýr. Ama güllerde Allah'ý kokla-
yan ilk þâir Yûnus olmuþtur. Aðaç dallarýnýn sal-
lanmasý, yapraklarýnýn Kur'an okuyormuþ gibi gü-
zel sesler fýsýldamasý yanýnda Yûnus güllere eðilir,
ve:

Salýnur Tûbâ dallarý
Kur'an okur hem dilleri
Cennet baðýnun gülleri
Kokar Allah deyü deyü

gibi, her varlýkta Allah'ý duyup Allah'a inanýþýn en
üstün þiirlerinden birini söyler.

Yine onca bizzat var görünmenin bir deðeri
yok mudur? Onun için yalnýz Tanrý'ya varmak mý
tek emeldir? Yûnus bu emelini dile getirip:

Ne varlýða sevinirim
Ne yokluða yerinirim
Aþkýn ile avunurum
Bana seni gerek seni

Aþkýn þarâbýndan içem
Mecnûn olup daða düþem
Sensin dün ü gün endîþem
Bana seni gerek seni 

diyebilir. Geçici bir hayâl olan insan benliðini
eritmek, insandaki Tanrýlýk cevherini belirtmek,
hâsýlý, Tanrý'nýn huzuruna Yûnus olarak deðil de
Yûnus'daki Tanrý olarak varmak mý idealdir?
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Yûnus tarzý söyleyiþ için, bu arzuyu, böyle bir þev-
kin sesi olan mýsralarla dile getirmek artýk müþkül
deðildir:

Ey Dost sentin yoluna canum vereyin 
Mevlâ Aþkýný komayayýn od'a gireyin 
Mevlâ Beni sana vereyin sensüz beni nideyin 
Ben senün huzuruna bensüz varayýn Mevlâ

Nihayet, Tanrýsýndan uzakta oldukça, kalaba-
lýklar içinde dahî kimsesiz insanýn büyük garîb'-
liðini ve insan'daki Allah nostaljisini þiirleþtirmek
için Yûnus'un - bir kendi kendine düþünüþ kolay-
lýðý ile - üç beþ dörtlük söylemesi kâfidir:

Acep þu yerde var m'ola 
Þöyle garîb bencileyin 
Baðrý baþlu gözi yaþlu 
Þöyle garîb bencileyin

Gezdüm Urum ile Þam'ý 
Yukaru Ýlleri kamu 
Çok istedüm bulamadum 
Þöyle garîb bencileyin

Söyler dilüm aðlar gözüm 
Garîblere göynür özüm 
Meðer ki gökte yýldýzum 
Þöyle garîb bencileyin

Bir Garîb ölmüþ deyeler 
Üç günden sonra duyalar 
Soðuk su ile yuyalar 
Þöyle garîb bencileyin

Yûnus Emre'ye göre hayat yalnýz aþk için, aþk
ýztýrâbýný duymak, yanmak, yaralanmak için ve
bu aþkýn dermanýný kendi derdinde bulup seve
seve katlanmak yolunda bir geçit'dir. Yûnus bu
geçit'den geçiyordu. Sevdiði, kendi içinde olduðu
hâlde, dâima uzakta ve  gaaib'de idi. O'na varýþ
yolu, büyük  güçlüklerle doluydu. Böyle olduðu
halde insan, O'na karþý sonsuz çekiliþ içindeydi.
Yûnus o inançta idi ki bu geçidi þikayetsiz geçerse
büyük sevgili'ye kavuþacaktýr.

Bunun için de kendi nefsini öldürmek, ken-
disindeki geçici ve hayalî benliði yok etmek ve
can'ýnýn da içerisinde saklý, gerçek benliði belirtip
yalnýz O'ndan ibaret kalmak gerekiyordu. Fânî bir
zaman için insan'da bedenleþmiþ bu ben'i Yûnus,
belki bütün tasavvuf þâirlerinden daha açýk ve
daha kolay söylemiþti:

Severem ben seni can'dan içerü 
Yolum vardur bu erkândan içerü 
Þeriat tarikat yol'dur varana 
Hakikat meyvasý andan içerü 

Tecellîden nasîb erdi kimine 
Kiminün maksûdý bandan içerü 
Beni ben'de demen bende deðülem 
Bir ben vardýr ben'de benden içerü 

Senün aþktýn ben'i ben'den alupdur 
Ne þirin derd bu dermandan içerü 
Miskin Yûnus gözü tuþ oldý sana 
Kapunda bir kuldur sen'den içerü

Yûnus'a göre hedef Allah'a varmak olduktan
sonra, aslýnda "doðru yol" demek olan þerî'at'le,
aslý yine yol mânâsýndaki tarikat arasýnda fark
yoktu. Gidebilen için, Allah'a medrese yoluyle de
tekke yoluyla de gidilebilirdi. Yûnus, hemen
bütün tarikat mensuplarýndaki bu ileri tolerans
içindeydi. Bir bakýma da bu gibi beyhude kav-
galarla ziyan edecek vakti yoktu. O, cânân'ý arýy-
ordu; sular gibi taþmýþ bir gönülle, onun yolunda
idi:

Taþdýn yine deli gönül 
Sular gibi çaðlar mýsýn 
Aktýn yine kanlý yaþým 
Yollarýmý baðlar mýsýn

Nidem elim ermez yâre 
Bulunmaz derdime çâre 
Oldum il'imden âvâre 
Beni bunda eðler misin

Yavý kýldým ben yoldaþý 
Onulmaz baðrýmýn baþý 
Gözlerimin kanlý yaþý 
Irmak olub çaðlar mýsýn

Ben toprak oldum yoluna 
Sen aþurý gözetirsin 
Þu karþýma göðüs geren 
Taþ baðýrlý daðlar mýsýn

Harâmî gibi yoluma 
Arkurý inen karlý dað 
Ben yârimden ayrý düþdüm 
Sen yolumu baðlar mýsýn

Karlý daðlarýn baþýnda 
Salkým salkým olan bulut 
Saçýn çözüb benim içün 
Yaþýn yaþýn aðlar mýsýn

Esrüdi Yûnus'un caný 
Yoldayým illerim kaný 
Yûnus düþde gördü seni 
Sayru mýsýn saðlar mýsýn

Buraya, daha çok, bugünkü telâffuzuyle aldýðý-
mýz, fakat zamanýnýn söyleyiþiyle de yine bu
kadar güzel terennüm edilen, bu ýsrarlý arayýþlar-
dan sonra, bir gün gelir ki Yûnus Tanrýsýný bul-
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muþ görünür. Nice özleyiþler ve ýztýraplarla olgun-
laþan þâir, böyle günlerde (derviþ Yûnus gibi deðil,
ermiþ Yûnus gibi) baþka bir hâl içindedir, ilâhîleri-
ni böyle bir hâl içinde ve bu vecidle söyler:

Canlar canýný buldum 
Bu canum yaðma olsun 
Assý ziyandan geçdüm 
Dükkânum yaðma olsun

Ben benliðümden geçdüm 
Gözüm hicabýn açdum 
Dost vaslýna eriþdüm 
Gümanum yaðma olsun

Ýkilikden usandum 
Birlik hânýna kandum 
Derd-i þarâbýn içdüm 
Dermanum yaðma olsun

Varlýk çün sefer kýldý 
Dost andan bize geldi 
Viran gönül nur doldu 
Cihânum yaðma olsun

Yûnus ne hoþ demiþsin 
Bâl ü þeker yemiþsin 
Ballar balýný buldum 
Kovaným yaðma olsun

Yûnus için hayat, bir çalýþýp hazýrlanma ve
ölüm bir imtihan günüdür. Nasýl çalýþkan bir
talebe hem imtihan gününün gelmesini hem de
gecikmesini isterse; o günü nasýl heyecanla bek-
ler, sonra, biraz daha hazýrlanmak için vakit arar-
sa; nihayet, sonunun mükâfat olacaðýný umduðu
o güne gizli bir sevgi duyarsa, hakîkî bir sofî için
de ölüm günü biraz böyle beklenir. Toprak olmak
güzelleþir; derviþi biricik sevgilisine kavuþturan
ölüm günü bütün o korkunç karanlýðýný kaybe-
der. Yûnus'un:

Miskin Yûnus Erenlere tekebbür olma toprak ol
Küllisi toprakdan biter gülistandur toprak bana

deyiþleri bundandýr, ve ermiþler karþýsýnda kibir-
lenmeyi býrakýp onlarýn ayak bastýklarý toprak
olmayý güzel bulan bir tevâzû' duygusundadýr.

Yûnus  Emre'nin iki eseri vardýr. Bunlardan biri
Risâletü-n Nushýyye isimli mesnevidir. Bu eserin
baþ-tan 13 beyti Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün vezniyle
yazýlmýþtýr. Sonra nesirle yazýlý bir bölüm kaleme
alýnmýþ ve bundan sonra Mefâ'ilün mefâ'îlün
fa'ûlün vezniyle söylenen 550 beyitlik asýl kitap
hazýrlanmýþtýr.

Risâletü'n - Nushýyye, tamâmiyle didaktik bir
eserdir. Baþýnda ateþ, hava, su, toprak gibi, dört
unsurdan yaratýlan insan'dan ve insan'a üflenen
can'dan bahis vardýr. Nesirle yazýlý kýsýmda akýl ve
îman hakkýnda bilgi verilir. Eserin geri kalan asýl

bölümünde ise allegorik bir ifâde ile rûh'dan, ne-
fis'den, öfke, sabýr, nekeslik, gýybet ve kin gibi çe-
þitli insan huylarýndan ve insan hallerinden söz
edilerek kötülüklerin nasýl ve hangi rahmani or-
dularla maðlûp edileceði anlatýlýr. Bu anlatýþta
Yûnus Emre'nin içinde yaþadýðý fetih ve cihad
asýrlarýnýn destaný üslûbu vardýr. Bu eserin son
bölümünde söylenen:

Târih dahi yediyüz yedi idi 
Yûnus caný bu yolda fidi idi

beytinden, bu eserin Hicrî 707 (Milâdî: 1307)
yýlýnda yazýldýðý anlaþýlýyor. Yer yer, asýl þiir-
lerindeki sihirli lisâný hatýrlatmak ve öyle hisli bir
lirizm taþýmakla beraber, yine de bir tasavvuf
dersi mahiyetindeki bu eser, sanat deðeri baký-
mýndan, Yûnus'un Dîvan'ý ile ölçülecek nitelikte
deðildir. Risâletü'n-Nushýyye, bize Yûnus'un bil-
gisi hakkýnda mühim fikir vermekte ve onun bir
mürþid sýfatýyle de çalýþtýðýný belirtmektedir.

Dîvan
Yûnus Emre'nin asýl güzel ve büyük eseri, onu

ölmezleþtiren þiirlerinin, ilâhîlerinin, nutuk ve
nefes'lerinin toplandýðý Dîvan'dýr. Bu Dîvan'daki
þiirlerin bir kýsmý aruz'la ve aruzun çeþitli vezin-
leriyle terennüm edilmiþtir. Ancak Yûnus ilâhîle-
rinin daha çoðu ve daha güzelleri hece ile söyle-
nenlerdir. Bu manzumelerde þekil, umumiyetle,
Türk dörtlükleri'yle tertiplenen millî nazým þek-
lidir. Birçok ilâhîlerde dörtlüklerin son mýsrâ-
larýnýn bir nakarat mýsraý hâlinde aynen tekrar-
lanýþý da, bu þiirlerin bestelenerek terennüm edil-
mesi an'anesine uygundur. Dîvan'da gazel þekliyle
söylenmiþ þiirler ve mesnevi biçiminde manzu-
meler de vardýr.

Yûnus Emre Dîvâný'nýn muhtelif kütüphane-
lerde ve husûsî ellerde çok sayýda yazma nüsha-
larýna rastlanýr. Bunlardan en eskilerinin ya da en
doðrularýnýn

aa.. Kitapçý Raif Yelkenci'de bulunan nüsha;
bb.. Fâtih Kütüphânesi'nde 3889 sayýda kayýdlý

nüsha;
cc.. Karaman nüshasý; 
çç.. Bursa nüshasý;
dd.. Prof. Dr. Ritter'de bulunan yazma mecmua

ve benzerleri olduðu hakkýndaki hükümlere ba-
karak Yûnus Dîvâný'nýn en eski, en doðru veya
doðruya en yakýn nüshasýnýn bulunduðunu söy-
lemek hâlâ mümkün deðildir. Yûnus Dîvâný çok
sevilmiþ, çok okunmuþ ve bunun tabiî neticesi
olarak çok sayýda nüshalarý yazýlmýþtýr. Bunlar
içinde ilk ve asýl nüshanýn ya da en eski ve doðru
nüshalarýn hâlâ husûsî ellerde bulunmasý çok
muhtemeldir. Bu dîvanýn XIV. ve XV. asýrlarda
yazýlmýþ bütün eski nüshalarýnýn bir araya toplan-
masý ve bunlardan tenkidli bir nüsha çýkarýlmasý
iþi de ayný sebeplerle henüz yapýlmamýþtýr.
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Elde bulunan bu dîvanlardaki bütün þiirlerin
Yûnus'a âit olduðunu iddia etmek de mümkün
deðildir. Yûnus'dan sonra ve Yûnus tarzý'nda
söylenmiþ daha birçok þiirlerin, Yûnus'un þiiri
sanýlarak bu nüshalara ilâve edildiði muhakkaktýr.
Yûnus'un Fenâfillah derecesine varmasý gibi,
Yûnus'u tâkîb eden tasavvuf þâirleri içinde de
muhtemelen fânî fi'l-Yûnus olmuþ ve Yûnus
mahlasý takýnmýþ kimseler yetiþmiþtir. Bunlara
daha doðduklarý zaman Yûnus adý konulmuþ ola-
bilir. Fakat adý Yûnus olmayanlarýn da söyledik-
leri þiirlere kendi adlarýný deðil, sevdikleri ve inan-
dýklarý bu en büyük sofî þâirin adýný iþlemeleri
mümkündür. Onlarýn bu büyük saygý ve ihtiram
hareketleri yanýnda bizzat halk an'anesi de baþ-
kalarý tarafýndan söylenmiþ bütün bu tarz güzel
þiirleri Yûnus'un þiiri sanmýþtýr.

Böylelikle þimdilik tam ve en doðru bir Yûnus
Dîvâný elde edilemese bile bu dîvandaki, þâirleri
bilinmeyen, þiirlerin Yûnus'un þiiri sanýlmasýnda
edebiyat târihini yanýltacak büyük bir mahzur
yoktur. Aksine, bu þiirler, Türk edebiyatý târihinde
halk tasavvuf þiirini asýrlarca kendi izinden yürüt-
müþ, kendisi gibi söyletmiþ çok büyük bir þâirin
varlýðýný isbât ederler. Ondan sonra gelen bâzý
þâirler, Yûnus ölçüsünde kýymet ve þöhret kazan-
masalar bile, bâzý þiirlerini Yûnus Dîvânýna koy-
duracak hüviyette ve büyük hocalarýna böyle bir
sadâkat göstermiþ durumdadýrlar. Hâdise, Türk
edebiyatýnda tek bir Yûnus deðil, kuvvetli bir Yû-
nus Emre Mektebi bulunduðunun en açýk delili-
dir.

Yûnus Dîvâný, bir defa Burhan Ümid (Toprak)
tarafýndan (1939) da, bir defa da Abdülbâki Göl-
pýnarlý tarafýndan (1943 - 1948) de muhtelif yaz-
malarýnýn karþýlaþtýrýlmasý suretiyle neþredilmiþ-
tir. Millî Eðitim Bakanlýðý'nca 1969 - 1971 yýlla-
rýnda neþredilen 1000 Temel Eser serisi için Dr.
Müjgân Cumbur'la Prof. Dr. Faruk Timurtaþ ta-
rafýndan hazýrlanan daha sahîh bir nüsha ise
henüz neþredilmemiþtir. Herhalde Yûnus Dîvâ-
ný'nýn çok daha geniþ bir karþýlaþtýrma ile ve daha
metodlu bir metin bütünlemesi ile hazýrlanýp
neþrine yine de büyük ihtiyaç vardýr.

Yûnus'un Türkçesi
Yûnus Emre'ye kadar, üç milletin, üzerinde

asýrlarca iþlediði Acem lisâný bile vahdet-i vücud
inanýþýný Yûnus kadar kolay söyleyememiþtir.
Hiçbir yapmacýðý olmayan, adetâ sanat kaygýsý ile
söylenmiyormuþ gibi sâde ve külfetsiz bir lisanla
söylenen Yûnus'un þiirlerine hemen bütün ta-
savvuf edebiyatýnda benzer þiirler bulmak kolay
deðildir. Bu þiirlerin benzerleri ancak onun yolun-
da yürüyen ve onun gibi söylemek azmiyle coþ-
kun,Yûnus Emre Mektebi talebesinin bâzý þiir-
leridir.

Yûnus'da tasavvufun söylenmesi güç heyecan-

larý berrak bir su içindeymiþ gibi zevkle görülür.
Bu su, denilebilir ki, Yûnus'un güzel, mûsikî dolu,
saf ve temiz Türkçe'sidir. Bu öyle bir sudur ki bu-
lunduðu kap sarsýlýp, onu çaðýldatan þâirin
ruhundaki fýrtýnalar arttýkça daha çok berraklaþýr.

Allah sevgisini, insan'daki Allah'ý; her varlýkta
Allah diyen bir ifâde bulunduðunu söyler ve
Tanrýsýna varamamak endiþesiyle yandýðý zaman-
lardaki acýsýný haykýrýrken Yûnus, adetâ eskiden
söylenmiþ ve ezberlenmiþ þiirleri hatýrlýyor ve on-
larý tekrarlýyormuþçasýna, þiiri kolay söylemiþtir.

Böylelikle, Anadolu'da XIII. asýrda baþlayan ve
bir daha yerini hiçbir yabancý dile býrakmayan
Türkçe'nin bu kat'î zaferinde Yûnus Emre'nin azîz
hizmeti vardýr. Ancak Yûnus Emre Türkçe'si, bâ-
zýlarýnýn yanlýþ söyledikleri gibi, bir öz Türkçe de-
ðildir. Bu dil, ortak Ýslâm medeniyeti içinde öte-
den beri geliþmeðe baþlamýþ ve bu ortak medeni-
yet dillerinden Türkçeleþtirilmiþ kelimelerle zen-
gin bir Ýslâmî Türk dili'dir.

Türk milleti, bilhassa Anadolu ve Balkanlar
Türkiye'sinde her türlü yabancý menþe'li kelime-
leri Yûnus Emre Asrý'ndan bu yana, büyük bir
temsil kudreti ile Türkçeleþtirmiþ; bunlarýn pek
çoðunu kendi dilinin söyleyiþ inceliklerine uydu-
rarak Türkçe sözler hâline getirmiþtir.

Ýmâný ve ideali gereðince, geniþ halk topluluk-
larýna ses duyurmaya çalýþan Yûnus Emre'nin
Türkçe'si iþte bu þartlar içinde sâde ve çok güzel
bir halk lisâný'dýr.

Yûnus Emre, yeni vatan coðrafyasýnýn toprak-
tan yükselen bütün güzel seslerini Türk halk dil-
i'yle birleþtirmiþ, Anadolu Türkçe'sine o çaðlara
kadar hiç bir Türkçe'de görülmemiþ bir mûsikî
iþlemiþtir.

Ayný asýr Anadolu'sunda, yaþanýlan hayatla
kaynaþmýþ ve bir felsefe olmaktan yükselerek bir
îman derecesi kazanmýþ ve çok sayýda Türk
halkýný kendi ýþýðý çevresine toplamýþ tasavvuf
felsefesi'ni, Yûnus, Türk dili ile söylemenin fakat
hem güzel hem kifâyetli söylemenin sýrlarýný bul-
muþtur.

Dînin ve tasavvufun Türklerden önce Araplar
ve Ýranlýlar tarafýndan geliþtirilmiþ Arapça ve Fars-
ça sözleri, deyimleri, terimleri, Yûnus'un Türk-
çe'sinde bir ebekuþaðý altýndan geçmiþçesine mil-
liyet deðiþtirip Türkçeleþmiþtir. Büyük þâir, bu yol-
da bir kelime bile uydurmaya tenezzül etmemiþ;
ilâhîlerinin nice týlsýmlý sözlerini, kendileriyle
haþýr neþir olduðu Türk halký'nýn yaþayan dilin-
den derleyerek, bulamadýklarýný Arabîden, Fâri-
sîden Türkçeleþtirerek böyle bir lisanla söylemiþ-
tir.

Yûnus Emre Türk tasavvuf þiirini ölmezleþtiren
þâirdir. Yedi yüz yýldan beri gittikçe artan bir bað-
lanýþla bütün Türkler tarafýndan sevilmesi, þiiri-
nin de îmâný kadar derin, samîmî ve tesirli
olmasýndandýr. Bilhassa halk tasavvufunun mer-

YÛNUS EMRE 31

K
A

R
D

E
LE

N



kez müesseseliðini yapan Bektaþî ve Kýzýlbaþ tek-
kelerinde Yûnus ilâhîleri okumak ve Yûnus gibi
söylemek, terk edilmez bir gelenek derecesine var-
mýþtýr.

Yûnus'un þiirlerinde îslâmî bir duyuþ ve düþü-
nüþ sistemi olan tasavvuf felsefesi, Yakýn Þark me-
deniyeti'nin bir eseridir. Fakat geri kalan her þey,
dil, vezin, nazým þekilleri, nakaratlý dörtlükler; ya-
rým, cinaslý ve redifli kafiyeler ve bütün bir üslûp,
millîdir; halkýn içinden, halkýn yaþattýðý estetik-
ten alýnmýþtýr. Yûnus bunun için Türk halký tara-
fýndan ýsrarla sevilmiþtir.

Yûnus'un destanlarla baþlayan büyük hayâtýný
yine bir destan tamamlar:

Bir halk inanýþýna göre Yûnus, üçbin manzume
söylemiþ. Bu manzumeler bir deftere yazýlmýþtýr.
Fakat Yûnus ölünce bu defter Molla Kasým deni-
len bir yobazýn pençesine düþmüþtür.

Molla, bir akarsu kenarýna oturmuþ, Yûnus'un
þiirlerini okumaya koyulmuþtur. Þiirler arasýnda
medrese inanýþýna uygun olmayanlarý yýrtýp yak-
maya kalkmýþtýr. Þiirlerin bin tanesi yandýktan
sonra bu iþten usanan molla, geriye kalanlarýn
bin tanesini de birer birer koparýp suya atmaya
baþlamýþtýr. Fakat bir an gelmiþ, gözleri Yûnus'un
bir þiirine, daha doðrusu bu þiirde geçen kendi
adýna deðmiþtir. Cennet, cehennem hakkýndaki
acayip medrese inanýþlarýný, câhil hocalarý ve
sahte derviþleri bir Türkmen zekâsýyle alaya alan
bu þiir, Molla'yý þaþýrtmýþtýr:

Ben derviþim diyene bir ün edesim gelür 
Seðirdüben sesine varub yetesim gelür 
Sýrat kýldan incedür kýlýçdan keskincedür 
Varub anun üstüne evler yapasým gelür 
Altýnda Gayya vardur içi nâr ile pürdür 
Varuban ol gölgede biraz yatasým gelür 
Od'a gölge dedüðme ta'netmenüz hocalar 
Hatýrunuz hoþ olsun yanub tütesim gelür 
Ben günâhumca yanam rahmet suyýyle yunam 
Ýki kanad takýnam biraz uçasým gelür 
Andan cennet'e varaný cennet'de Hakk'ý görem 
Hûrî ile gýlmâný bir bir kocasýný gelür 
Derviþ Yûnus bu sözi eðri büðrü söyleme 
Seni sîgaya çeker bir Molla Kasým gelür

Molla Kasým, bu þiiri okuyup da þiirlerinin aký-
betini önceden keþfeden Yûnus'un ermiþliðini an-
layýnca aklý baþýna gelmiþ; Yûnus'un, büyük ma-
neviyâtýna inanmýþ fakat elinde o üçbin þiirden
ancak bin tanesi kalmýþtýr.

Bununla beraber Türk halký buna eseflenmiyor.
Ona göre, bu þiirlerin yananlarý da sular içinde
nihân olanlarý da ziyan olmuþ deðildir:

Onlarýn, yakýlan bin tanesini gökte melekler;
denize varan bin tanesini suda balýklar; Molla Ka-
sým'ýn elinde kalan bin tanesini de yerde insanlar
okumaktadýr.

Yûnus Emre, daha kendi saðlýðýndan baþlaya-

rak, asýrlarca, tarîkatlar çevresinde toplanan halk
kütlelerinin dilinde ve gönlünde yaþamýþtýr.

Vefatýndan XX. asýr baþlarýna kadar geçen za-
man içinde aydýnlar edebiyatý, bir halk þâiri bili-
nen Yûnus'la, onun þiiri, fikri ve sanatý ile ciddî
bir þekilde meþgul olmuþ deðildir.

Denilebilir ki Yûnus Emre'yi Türk edebiyatý
târihinde ilk defa ciddî ve mühim bir mevzu hâ-
linde araþtýrýp, zamanýmýzdan yarým asýr evvel,
ilim ve edebiyat dünyâmýza tanýtan, Profesör Fuat
Köprülü olmuþtur. Köprülü, Türk Edebiyatýnda Ýlk
Mutasavvýflar (Ýstanbul 1918) adlý eserinde tasav-
vuftan ve tasavvufun Türkler arasýna yayýlýþý târi-
hinden baþlayarak Ahmet Yesevî ve Yûnus Emre
mihverleri etrafýnda geliþen Türk tasavvuf edebiy-
atý târîhi'ni geniþ bir þekilde incelemiþtir. Bu tet-
kik, Tasavvuf Edebiyatý bakýmýndan deðil bütün
Türk edebiyatý târihi bakýmýndan mühim hâdise
olmuþtur. Ayni eser, Türkiye'de edebiyat tarihçili-
ðinin kurulma ve kalkýnmasýnda büyük vazife
görmüþtür.

Bugün hâlâ Yûnus Emre mevzuunda Doðu'da
Batý'da yapýlmýþ en kuvvetli monografi Köprülü-
nün eseridir.

DUVAR YAZILARI

* Çalýþmadýðýn her ders sana dayak olarak geri
dönecektir...

* Besle kargayý tombul olsun...
* Damlaya damlaya insanýn siniri bozulur.
* Boynunu temizle ben bir vampirim.
* Hakkýmý aradým meþgul çýktý.
* Çok yardýmseverimdir. Her türlü yardýmý ka-

bul ederim...
* Savaþa silahsýz, sýnava kopyasýz girilmez...
* Dünya dönüyor ama ben yerimde sayýyorum.
* Temiz hava garip kokuyor...
* Yerlere tükürme havaya da....
* Sýfýr alýnca üzülme zaten hayat boþ....
* Matematik yeni bir deterjan mý?...
* Bir aslan miyav dedi, ormandan atýldý...
* Kötü haber: Karným zil çaldý. Ýyi haber: Hoca

tenefüs sandý.
* Çok mutluyum. Üzülme geçer.
*Dersimiz matematik, öðretmenimiz omo-

matik, öðrenciler otomatik. 
* Tamam oyun bitti, durdurun dünyayý.
* Gençliðim acý veriyordu, ameliyatla aldýrdým.
* Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy.
* Eðri cetvelden doðru çizgi çýkmaz.
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AAFFYYOONN

GENEL BÝLGÝLER

Yüzölçümü: 14.230 km² 
Nüfus: 794.127 
Ýl Trafik No: 03 

Afyon, Anadolu'da kuzeyi güneye, batýyý da
doðuya baðlayan doðal bir düðüm noktasý konu-
mundadýr. Zengin tarihi geçmiþi olan kent bir tu-
rizm merkezi olma potansiyeli taþýmaktadýr.

ÝLÇELER

Afyon ilinin ilçeleri; Baþmakçý, Bayat, Bol-
vadin, Çay, Çobanlar, Dazkýrý, Dinar, Emirdað,
Evciler, Hocalar, Ýhsaniye, Ýscehisar, Kýzýlören,
Sandýklý, Sincanlý, Sultandaðý ve Þuhut'tur. 

Baþmakçý: Ýlin en güney ucunda yer alan ilçe
il merkezine 129 km. uzaklýkta Söðüt Daðlarýna
yaslanmýþtýr. Isparta, Kula, Ladik, Hereke tipi halý
dokumacýlýðý, gül yetiþtiriciliði, Kuþ Cenneti, Acý
Gölü ile ünlüdür. 

Bayat: Afyon-Ankara karayolu üzerinde il
mer-kezine 46 km. uzaklýktadýr. Bayat ilçesinde
Kur-tini, Ýnpazarcýk, Asarkale, Elicek ve Yanýkin
Bi-zans dönemi yerleþim alanlarý bulunmaktadýr.
Kök boyalý Bayat kilimleri, Amerika, Japonya ve
birçok Avrupa ülkesinden sipariþ alacak kadar ün
kazanmýþtýr. 

Bolvadin: Ýlçe Afyon-Konya karayolu üzerin-
den 13 km. içeride il merkezine 61 km. uzaklýkta,
antik Kral Yolu üzerinde, Eber gölü kenarýnda
kurulmuþtur. Eber Gölü; sazlýðýyla, yüzen adacýk-
larý ve balýk avcýlýðý ile adýný dýþ ülkelere duyur-
muþtur. Ýlçenin diðer turizm deðerleri Heybeli
kaplýcasý, Horan parký, Kýrkgöz köprüsü, Yanýk
Kýþla, Lala Sinan Paþa Cami, Alaca Cami ve Çeþ-
mesi, Çarþý Cami, Hacý Ahmet Cami, Kýrklar
Cami, Kara Çeþme, Ak Çeþme, Hacý Ahmet Çeþ-
mesi, Kemerkaya'da yeraltý þehri, Minarelik Dere-
sinde peribacalarý, merkezdeki eski Afyon evleri
ve Ýnsuyu Maðarasýdýr. 

Çay: Afyon-Konya karayolu üzerinde, il mer-
kezine 48 km. uzaklýktadýr. Ýlçenin geçmiþi olduk-
ça eskiye dayanmakla birlikte bugüne kalan tarihi
eser sayýsý azdýr. Tabi güzellikleri arasýnda Eber ve
Karamýk gölleri bulunmakta olup, bu göllerde
balýk avcýlýðý,ve çeþitli kuþ avcýlýðý yapýlmaktadýr.
Çaðlayan Parký ve Þelalesi, Kanlý Yer Kavaklýðý
çevrede tercih edilen piknik yerleridir. Selçuklu-

lardan kalma Taþ Camii ve Kervansaray önemli
tarihi eserleridir. 

Çobanlar: Yöre tarihinin Akarçay kenarýndaki
höyüklerle yaþýt olduðu ve eski Tunç Çaðýna ka-
dar uzandýðý bilinmektedir. Bugünkü Kocaöz (Fe-
leli) köyünde antik Anabura kenti kurulmuþtur.
Afyon Arkeoloji Müesinde bulunan Artemis hey-
keli buradan çýkarýlmýþtýr. 

Dazkýrý: Afyon-Denizli karayolu üzerinde il
merkezine 140 km mesafededir. Ýlçemiz 1959 yý-
lýnda ilçe olmuþtur. Ýlçemiz kök boyalý halý doku-
ma ve satýþ reyonlarýyla dünya çapýnda üne ka-
vuþmuþtur. 

Dinar: Afyon-Antalya karayolu üzerinde, il
merkezine 106 km. uzaklýkta olup Akdeniz ile Ege
bölgeleri arasýnda bulunmaktadýr. Tarihin ilk
müzik yarýþmasý, Marsyas ile Tanrý Apollon ara-
sýnda Dinar'da yapýlmýþtýr. Ýlçenin önemli turistik
deðerleri Danteon (Tanrýlar kulu tapýnaðý), Arte-
mis-Anaitis tapýnaðý, antik tiyatrosu, agorasý
(Pazar yeri), antik stadyumu, Suçýkan Parký, Pýnar-
baþý, Karakuyu Kuþ Cenneti, Norgaz piknik alaný,
Cerit ve Zenderi yaylalarýdýr. 

Emirdað: Afyon'un 70 km. kuzey doðusunda
kurulmuþ en eski ilçelerinden olan Emirdað yö-
resinde yerleþim M.Ö.1437 yýlýna kadar gitmekte-
dir. Emirbaba, Gölcük, Çiçekli yaylalarý, Balcam
Maðarasý, Amorium ören yeri ve Sakarya nehrini
besleyen Pýnarbaþý gezip görülebilecek yerlerdir. 

Evciler: Çevre höyüklerde bulunan parçalar-
dan tarihinin Lidyalýlara kadar uzandýðý anlaþýl-
maktadýr. Ýlçede Koca höyük ve Küçük höyük diye
bilinen iki höyük ile Öküzviran ve Kocaviran is-
minde iki örenyataðý vardýr. 

Hocalar: Anadolu eski çaðlardan bu tarafa pek
çok medeniyetlerin beþiði olmuþtur. Ahýr daðla-
rýnda bulunan bronz Hitit heykeli yörenin çok
eski dönemlerden beri önemli bir yerleþim mer-
kezi olduðu izlenimini vermektedir. 

Ýhsaniye: Afyon'un 35 km. kuzeyindedir. Gaz-
lýgöl kaplýcasý ve içmeleri, Frig kaya anýtlarý, Ro-
ma, Bizans kaya yerleþimleri, mezar odalarý, peri
bacalarý ve yaylalarý ilgi odakarýndan bazýlarýdýr.
Ayazin, Kayýhan yerleþim birimleri, Kapýkayalar,
Aslantaþ, Maltaþ ve Yýlantaþ tarihi kalýntýlarý Frig
dönemine aittir. Ayrýca doða harikasý kütleler ve
peri bacalarýnýn süslediði bu alan, Frig bölgesi
diye anýlýr.Gazlý göl kaplýcalarýnda çýkarýlan ma-
den suyu dünyaca ünlüdür. 

Ýscehisar: Afyon-Ankara karayolu üzerinde
olup il merkezine 23 km uzaklýktadýr. 1987 yýlýn-
da ilçe olmuþtur.Zengin mermer yataklarý üzerin-
de kurulmuþ olan ilçe, tarým, hayvancýlýk ve mer-
mer sanayi üzerinde geliþmiþtir. 

Kýzýlören: Afyon-Antalya karayoluna 3 km. il
merkezine 87 km. uzaklýktaki ilçede bulunan Ulu
Cami ve korumaya alýnan Çýnar aðacý ve þehir
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merkezindeki tarihi evler görülmeye deðer yer-
leridir. 

Sandýklý: Ýl merkezine 60 km. uzaklýkta, An-
talya-Denizli karayolu, Ýzmir-Ankara-Ýstanbul de-
miryolu hattý üzerinde kurulmuþ önemli yerleþim
merkezlerinden biridir. Ýlçe kaplýcasý ve leblebisi
ile ünlüdür. Ýlçede bulunan Hüdai kaplýcalarý iç ve
dýþ turizme hizmet vermektedir. 

Sincanlý: Afyon-Uþak-Ýzmir karayolu üzerin-
de, il merkezine 33 km uzaklýktaki ilçe, kendi adý-
ný taþýyan, günümüzde de izleri görülen antik yol-
larýn kavþaðýnda kurulmuþtur. Ýlçede Tazlar köyü
orman içi piknik alaný, Baþkomutan Milli Parký,
Büyük Taarruz Þehitliði, Çiðiltepe Albay Reþat
Anýtý, Yýldýrým Kemal Þehitliði, Sinanpaþa ve Ku-
reþbaba (Boyalý) Külliyeleri, Otuziki inler, Kýrka
göleti, Serban göleti gezilip görülecek yerleridir. 

Sultandaðý: Afyon-Konya karayolunun 68
km.'sinde Sultan daðlarýnýn eteðinde kurulmuþ-
tur. Bizanslýlar ve Selçuklular zamanýna kadar batý
ve doðunun yol uðraðýdýr. Ayrýca; Anadolu-Bað-
dat Ýpek Yolunun geçmesi ile de ticari bir önem
kazanmýþtýr.Akþehir gölleri, Taþköprü, Çiðdem dü-
zü, Asmalý gibi mesire yerleri, Sahipata kervan-
sarayý ve hamamý, Laleli çeþmesi, Buzluk Maða-
rasý, Dort deresi ve manastýr baþlýca gezip görü-
lecek yerlerdir. Fýndýk ormanlarýyla kaplý Balaban,
Dumra, Küçük ve Büyük Kirazlý yaylalarý ise yayla
turizmine elveriþlidir. 

Þuhut: Ýç Ege Bölgesinin en doðusunda yer
alan Þuhut'un il merkezine uzaklýðý 29 km.dir. Ýl-
çenin tarihinin Neolitik Çaða kadar uzandýðý, Þu-
hut Hisar, Karaadilli, Kepirtepe Höyüðünün bu
çaða ait eserler olduðu tahmin edilmektedir. Hisar
tepesi (Synnada Höyüðü), Bininler Kaya Mezarlarý
ve Asmakaya Kalesi eski yerleþim yerleri olup,
Kayabelen göleti ve Selevir baraj gölü mesirelik ve
dinlenme yerleridir.

NASIL GÝDÝLÝR?

Karayolu: Afyon Batý Anadolu'nun diðer böl-
gelere açýlan bir kapýsý durumunda ve transit geçit
merkezidir. 

Demiryolu: Ýl merkezi, Ülkede dört ayrý de-
miryolu hattýnýn birleþtiði noktada bulunan tek il
merkezi olma özelliðini taþýmaktadýr. 

Havayolu: Mevcut Havaalaný askeri amaçlý
muhafaza ve idare ettirilmekle beraber sivil ve ti-
cari amaçlarla da trafiðe açýktýr. 

GEZÝLECEK YERLER

Müzeler
Afyon Müzesi 
Müzede, Afyon ve çevresinde yer alan höyük

ve antik þehirde bulunan Kalkolitik, Eski Tunç,
Hitit, Frig, Roma ve Bizans devirlerine ait eserler
sergilenmektedir. Ayrýca müzenin bahçesinde
Herakles ve Ýmparator Hadrianus'un kolosal
(büyük) heykelleri, Ion, Korinth tipi sütun baþlýk-
larý, üzerleri yazýtlý veya kabartmalý ve bölgenin
tipik eserleri arasýnda olan "Kapý Tipi Mezar
Stelleri", piþmiþ toprak lahitler ve çeþitli mimari
parçalar sergilenmektedir. 

Örenyerleri 
Ýhsaniye Ayazini Kasabasý (Metropolis):

Afyon-Eskiþehir karayolunun 27.km.den saða
doðru 4.7 km. gidilerek ulaþýlan Ayazini kasaba-
sýnýn Frigler Dönemi'nden beri yerleþim yeri ola-
rak kullanýldýðý bilinmektedir. Roma ve Bizans
Dönemleri'ne ait aile ve tek kiþilik kaya mezar
odalarý, Bizans Dönemi'ne ait kiliseler ve kaya
yerleþimleri arazinin elveriþli olmasý nedeniyle
oyularak yapýlmýþ eserleridir. Aslanlý mezar oda-
larý, sütunlu mezar odalarý ile kayaya oyulmuþ
kilise ve þapeller bulunmaktadýr. 

Ýhsaniye Döðer Yerleþim Yeri: Ýhsaniye ilçe-
sine 12 km. uzaklýktaki Döðer kasabasý Frigler Dö-
neminden beri yerleþim yeri olarak kullanýlmýþtýr.
Aslankaya, Kapýkaya I ve II, Tanrýça Kybele adýna
yapýlmýþ açýk hava tapýnaðý özelliðinde M.Ö.7.
yüzyýlda yapýlmýþ kaya anýtlarý ile Asar ve Eski
Döðer'de Frig yerleþim yerleri vardýr. Roma ve
Bizans Dönemi'ne ait kaya yerleþim ve mezar
odalarý ile kiliseler çevrede oldukça çok görülmek-
tedir. 

Synnada: Þuhut ilçe merkezinde bulunan
kent, Roma ve Bizans dönemlerinde Frigya'nýn
baþkenti olmuþ büyük bir kenttir. Roma döne-
minde yarý özerk bir konuma ulaþmýþ olan kentte,
imparator adýna ve Hieropolis'le ortaklaþa, gümüþ
Cistophorus ve bronz sikkeler bastýrýlmýþtýr. 

Apameia Kibotos Antik Kenti: Bugünkü
Dinar ilçesinde bulunan kentin daha önceki adý
Kelainai'dir. Roma döneminde Apameia Kibotos
adýný almýþtýr. Þehir M.Ö. 6. yüzyýldan itibaren ö-
nemli bir merkez olmuþtur. Efes'ten sonra ikinci
büyük kent olduðu bilinmektedir. Anýtsal yapýt-
lardan olan stadyum ve tiyatro kýsmen özelliðini
koruyarak kalmýþtýr. Efes'le birlikte bastýrdýðý
bronz sikkeler de vardýr. Yarý özerk olarak impara-
tor adýna sikkeler bastýrmýþtýr. 

Dokimaia Antik Kenti (Ýscehisar): Ýscehisar
ilçe merkezinde, Makedonyalýlar tarafýndan ku-
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rulmuþ bir kenttir. Roma döneminde yarý özerk
konumuyla, imparator adýna bronz kent sikkeleri
bastýrýlmýþtýr. 

Yedi Kapý Kaya Yerleþim Yeri: Bolvadin-
Emirdað karayolu üzerinde, Bolvadin Kemerkaya
kasabasýnýn 3 km. kuzeyinde karayolunun 1 km.
doðusunda yer almaktadýr. Çalýþmalar sýrasýnda
askeri garnizon veya idari binalar olabileceði tah-
min edilen kayaya oyma kompleks yapý grubu ile
halkýn sýðýnak olarak kullandýklarý yeraltý ken-
tinin bir bölümü ortaya çýkarýlmýþtýr. Geç Roma
ve Erken Bizans Dönemi'ne tarihlenen yerleþim-
deki çalýþmalar devam etmektedir. 

Pentapolis Kentleri 
Bruzus: Sandýklý ilçesi Karasandýklý köyünde

bulunan kent Pentapolis olarak adlandýrýlan beþ
kentten birisidir ve kentlerin kuzeyinde yer al-
maktadýr. 

Eucarpeia: Sandýklý ilçesi Emirhisar köyünde
bulunan Pentapolis kentlerinden biridir. 

Hierapolis: Sandýklý ilçesi, Koçhisar köyünde
bulunan Pentapolis kentlerinden biridir. Ayný
zamanda Phrygia Salutaris (Þifalý Frigya)'nýn
merkezidir. "Kutsal Kent" olarak adlandýrýlmýþtýr. 

Otrus: Hocalar ilçesi Yanýkören köyünde
kurulmuþ Pentapolis kentlerinden biridir. 

Stectorýum: Sandýklý ilçesi Menteþ kasabasýn-
da kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. 

Ococleia: Þuhut ilçesi Karacaören köyünde bir
kenttir. Roma Dönemi'nde yarý özerk konumuyla,
imparator adýna ve Bruzus kentiyle ortaklaþa
bronz kent sikkeleri bastýrmýþtýr. 

Lysias: Þuhut ilçesi Arýzlý köyünde bir kenttir. 
Metropolis: Dinar ilçesi Tatarlý kasabasýnda

kurulmuþ, bir kenttir; Campus Metropolitanus
veya Frig Metropolisi adýyla bilinir. 

Cidyessus: Sincanlý ilçesi Küçükhöyük
kasabasýnda Höyük mevkiindedir. 

Prymnessus: Merkez ilçe Sülün köyünde
Frigler tarafýndan kurulmuþ büyük kentlerdendir.
Afyon Arkeoloji Müzesinde bulunan devasa bo-
yutlu Herkül heykelinin bulunduðu antik kenttir. 

Sanaus: Dazkýrý ilçesi Sarýkavak köyünde
kurulmuþ bulunan bir kenttir. 

Kaleler
Afyon Kalesi: Kalenin tarihi M.Ö.1350 yýllarý-

na kadar inmektedir. Kale zirvesinde Ana Tanrýça
Kybele'ye adanmýþ bir çok tapýnma yerleri ile 4
adet büyük sarnýç (su çukurlarý) bulunmaktadýr.
Selçuklu Sultaný Alaaddin Keykubad zamanýnda
kale komutaný Ulumar Bedrettin Gevhertaþ tara-
fýndan onarýlmýþ, ayrýca kaleye küçük bir mescid
ile yanýna saray yaptýrýlmýþtýr. 

Sandýklý Kalesi: Germiyanoðullarý Sultaný Ya-

kup Bey tarafýndan yaptýrýlmýþ olan kale, Eski
Tunç Çaðý'ndan beri yerleþim yeri olmuþ bir hö-
yük üzerine inþa edilerek üç kat sur ile çevril-
miþtir. Günümüze ulaþmýþ tek parçasý, 8-10 met-
relik sur duvarýdýr. 

Ýscehisar - Kýrkinler ve Seydiler Kalesi:
Ýscehisar ilçesi, Seydiler köyü içinde bulunan kale
ile Afyon-Ankara karayolunun 32.km. de bulu-
nan Kýrkinler kayalýðý; Bizans Çaðý'nda yapýlmýþ
yerleþim yeri, kilise, þapel ve mezar olarak kul-
lanýlmýþ kaya kütleleri vardýr. 

Avdalas Kalesi: Afyon Gazlýgöl Kaplýcasý'n-
dan 10 km. uzaklýktaki Ayazini köyündedir. Tüf
kayaya oyulmuþ çok katlý ve çok odalý sarnýçlý bir
kaya kütlesi olup, yerleþim yeri olarak kullanýl-
mýþtýr. 

Bayramaliler Kalesi: Ýhsaniye ilçesinin Dö-
ðer beldesi ile Bayramaliler köyü arasýndadýr. Bi-
zans döneminde yerleþim yeri olarak kullanýl-
mýþtýr. 

Camiler
Ulu Cami: Camiikebir Caddesi'ndedir. Selçuk-

lu Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin oðlu Afyon
Sancak Beyi Nasredüddin Hasan tarafýndan 1273
yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Minberi, Emirhaç Bey,
süslemeleri ise Nakkaþ Mahmut Oðlu Hacý Murat
tarafýndan yapýlmýþtýr. Doðu, kuzey ve batý yön-
lerinde üç kapýsý vardýr, minaresi tuðladandýr ve
40 ahþap sütun ve baþlýk üzerine oturtulmuþ, düz
toprak damlýdýr. 1341'de onarýlmýþtýr. 

Ýmaret Camii: 1472 yýllarýnda Fatih Sultan
Mehmet'in vezirlerinden Gedik Ahmet Paþa
tarafýndan Mimar Ayas Aða'ya yaptýrýldýðý bilin-
mektedir ve Osmanlý döneminin en güzel eser-
lerinden biridir. Üzeri altý sütun üzerine sivri
kemerli sekizgen kasnaklý bir kubbeyle örtülüdür.
1795'te onarýmý yapýlmýþtýr. 

Mýsri Camii: Akþemseddin'in halifelerinden
Abdurrahim Karahisari adýna Þahkancioðlu Evliya
Kasým Paþa tarafýndan 1466 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr.
Tek kubbeli mescit biçimindeyken, sonradan
etrafý açýk dört kubbeli cemaat bölgesi eklenerek
camiye dönüþtürülmüþtür. 

Ot Pazarý Camii: Tuzpazarý Caddesi'nde,
sebze hali (bugünkü Belediye Çarþýsý) bitiþiðinde-
dir. 1590'da Tellalzade Süleyman Çavuþ yaptýrmýþ,
yýkýlan minaresi 1958'de yenilenmiþtir. Kesme taþ
ve kare planlý tek kubbelidir. Kuzeyde camla kaplý
olan son cemaat yeri sonradan eklenmiþ olup, üç
sivri kemer üzerine üç kubbeyle örtülmüþtür. Mi-
naresi tek þerefelidir. Mihrabý sonradan yapýlmýþ
ve beyaz mermerle kaplýdýr. 

Yeni Cami: Çarþý içindedir. 1711 yýlýnda Abdi
Çavuþ tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. 1839 yýlýnda ona-
rýlmýþ ve Yeni Cami adýný almýþtýr. Medresesi gü-
nümüzde ilköðretim okulu olarak kullanýlmak-
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tadýr. 
Türbe Camii: 1710 yýlýnda mevlevihane

olarak kurulmuþtur. 1844 yýlýnda Abdülmecit'in
ve 1905 yýlýnda II. Abdülhamit'in emriyle onarýl-
mýþtýr. Konya dergâhýndan sonra ikinci dergâh
olarak kabul edilmektedir. Günümüzde cami ola-
rak hizmet vermektedir. 

Sandýklý Ulu Camii: Sandýklý ilçe merkezinde,
çarþý içinde önce mescit iken sonradan camiye
dönüþtürülmüþtür. Cami, Bahaddin Ömer Bin
Alaaddin tarafýndan Mimar Aydemir'e 1379 yýlýn-
da yaptýrýlmýþtýr. Kare planlý tek kubbeli minareli
bir yapýdýr. Daha sonra da son cemaat yeri eklen-
miþtir. 

Sinan Paþa Camii: Sincanlý ilçesindedir. 1525
yýlýnda Lala Sinan Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Bahçesinde Lala Sinan Paþa türbesi vardýr. 

Rüstem Paþa Camii: Bolvadin ilçesindedir.
Sadrazam Rüstem Paþa 1500-1560 yýllarýnda Mi-
mar Sinan'a yaptýrmýþtýr. 

Kervansaraylar
Ýshaklý (Sahipata) Kervansarayý: Sultandaðý

ilçesinin Ýshaklý bölgesindedir. 1249 yýlýnda II. Ýz-
zettin Keykavus'un vezirlerinden Sahipata Fah-
rettin Ali tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Kesme taþtan
yapýlan kervansarayýn avlusunun etrafýnda odalar
ve ortasýnda köþk mescidi bulunmaktadýr. 

Döðer Kervansarayý: Ýhsaniye ilçesinin Dö-
ðer beldesindedir. 1434 yýlýnda II. Murat tarafýn-
dan yaptýrýlmýþtýr. Alt katýnda ahýr, üst katýnda ise
yolcu konaklama odalarý bulunmaktadýr. 

Çay Kervansarayý: Çay ilçesinde bulunan ya-
pý Selçuklu dönemi taþ mimarisi örneklerinden-
dir. Avlulu ve kapalý kervansaray tiplerindendir.
Avlusu tahrip olmuþ, yalnýzca kýþlýk kapalý kýsmý
ayakta kalmýþtýr. Merkezde dört fil ayaðý ve çevre-
sinde on iki ayak üzerinde tonoz örtülü ýþýklýklý,
kale görünümlü, kâgir bir yapýdýr. 

Eðret Kervansarayý: Anýtkaya kasabasýn-
dadýr. Selçuklu ve Osmanlý kervansaraylarýna
benzememektedir. Germiyanoðullarý dönemi
yapýtý olduðu tahmin edilmektedir. 

Mezarlar ve Tapýnaklar
Göynüþ Vadisi Açýk Hava Tapýnaðý: Ýhsa-

niye Ýlçesi Kayýhan Mahallesinde, Afyon-Eskiþehir
karayolunun 32.km.de 1,5 km. sola dönülerek
ulaþýlan bir vadi içinde olan Göynüþ Kalesi,
Aslantaþ ve Yýlantaþ üzerinde aslan kabartmalarý
bulunan mezar odalarý olup, Maltaþ Kybele Açýk
Hava Tapýnaðýdýr. 

Sarýçayýr(Ýscehisar) Kaya Mezarlarý: Ýsce-
hisar ilçesine baðlý Sarýçayýr köyünün çevresinde
bulunan kayalýklarda Bizans Dönemi'nde kayaya
oyma aile ve tek mezar odalarý, mezarlar ve barý-
naklar yapýlmýþtýr. Yüzeyi kabartma ve bezemeler-

le süslenmiþ, kimlere ait olduklarýný belirten kýr-
mýzý boyayla yazýlar yazýlmýþtýr. 

Þuhut - Bininler Kayalýðý: Þuhut'un 6 km.
batýsýnda bulunan Senir köyü yakýnlarýnda bir
kayalýk olup, hayvan üniteleri ve insanlarýn
barýnma yerleri olan bir yerleþim yeridir. Bizans
yerleþimi olan bu kayalýðýn alt eteðinde yine
Bizans kilisesi ve manastýr yapý kalýntýlarý bulun-
maktadýr. Ayrýca Geç Roma Dönemi kapaklý
kayaya oyulmuþ mezarlar vardýr. 

Köprüler
Bolvadin - Kýrkgöz Köprüsü: Bolvadin ilçe-

sinde, Eber Gölü'ne akan Akarçay üzerindedir.
Köprü kuzey ve güney olmak üzere iki bölümden
oluþur. Güney bölümü Bizans Ýmparatoru I.
Manuel Kommen tarafýndan mermer ve yontul-
muþ bazalt taþtan yaptýrýlmýþtýr. Kuzey bölümü
ise, Mimar Sinan tarafýndan 64 göze kadar uza-
týlmýþ ve buraya bir namazgah ve kitabe ilave
edilmiþtir. 

Altýgöz Köprüsü: Afyon'da Akarçay üzerinde
iki istasyon arasýnda Cirit kayasý eteðinde bulu-
nan altý kemerli köprüdür. 1214 yýlýnda Akkoyun-
lular tarafýndan yapýlmýþ, Osmanlý devrinde ta-
mir edilmiþtir. Köprünün güneydoðu yüzünde be-
yaz mermer üzerine yazýlmýþ kitabeler vardýr. 

Ýscehisar Köprüsü: Geniþ açýklýklý yüksekçe
hafif sivri kemerlidir. Bazalt ve devþirme mermer
parçalardan yapýlmýþtýr. Bizans dönemine ait
olduðu sanýlmaktadýr. 

Maðaralar
Kurtini Maðarasý: Sandýklý ilçesinden 34 km.

uzaklýkta, Bökenin yurdu denilen bölgededir.
1700 m. yükseklikte orman içerisinde bulunan
maðara tahminen 300 m. uzunluðundadýr. Daha
uzun olduðu tahmin edilen maðaranýn tavanýnýn
göçmesiyle ikinci bölüme girilememiþtir. Ayný
bölgede Menteþ kasabasýna yakýn bir mevkide
Oktur Maðarasý da bulunmaktadýr. 

Buzluk Maðarasý: 2500 m'yi bulan Sultan-
daðlarý'nýn zirvesindeki maðara, yüzyýllardan beri
sadece yaz sýcaðýnda buz eritebilmektedir. Buzluk
Maðarasý, Sultandaðý ilçesine baðlý Dereçine kasa-
basýnýn güneyinde Sultandaðlarý'nýn 2519 m. ile
en yüksek yeri olan kuzeybatý zirvelerinde yer
alan bir doða harikasýdýr. Sadece yazýn çýkýlabil-
mektedir. 

Ýnsuyu Maðarasý: Bolvadin'e 7 km. uzaklýkta,
Dipes köyü, Karakaya yöresindedir. Ýki kat ortala-
ma onar metrekarelik odalar halindedir. Sarkýt ve
dikitlerle dolu olan maðaradaki berrak ve tatlý
suyun bazý akciðer hastalýklarýna iyi geldiði söy-
lenmektedir. 
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Kaplýcalar
Önemli Kaplýcalarý Hüdai Termal Turizm Mer-

kezi, Gazlýgöl Termal Turizm Merkezi ve Ömer ve
Gecek Termal Turizm Merkezi'dir. 

Korunan Alanlar
Baþkomutanlýk Milli Parký
Dandinidere Tabiatý Koruma Alaný
Kuþ Gözlem Alaný
Akdað
Acýgöl
Akþehir ve Eber Gölü

COÐRAFYA

Afyon, Anadolu'nun batý yarýsýnda bir kavþak
noktasý olup, doðuyu batýya, kuzeyi güneye bað-
layan doðal bir kapý konumundadýr. Kýþlarý soðuk
ve kar yaðýþlý, yazlarý sýcak ve kurak bir step iklimi
görülür, Ýlkbahar ve sonbaharda ise yaðýþlar yað-
mur biçiminde artar. 

TARÝHÇE 

Afyonkarahisar ili adýný þehrin güneyinde bu-
lunan kaleden ve afyon bitkisinden almýþtýr. M.Ö.
7000 yýlýndan baþlayarak günümüze kadar ilin
sýnýrlarý içerisinde Kalkolitikten, Eski Tunç Dev-
ri'ne geçiþ kültürlerinden sonra Hitit, Frig, Roma,
Bizans, Selçuklu, Osmanlý medeniyetleri konum-
lanmýþtýr. Selçuklu Türklerinin 1071 yýlýnda
Anadolu'yu fethinden sonra Afyonkarahisar Türk
egemenliðine geçti. Bu tarihten itibaren Afyon-
karahisar, sýrasýyla Selçuklu Devleti Sahipoðullarý
Beyliði, Germiyanoðullarý Beyliði hükümdarlýðý
altýnda yaþadýktan sonra 1428'de Osmanlý Ýmpa-
ratorluðu topraklarýna katýldý. 

NE YENÝR? 

Afyon ili, zengin bir mutfaða sahiptir. Özellik-
le hamur iþleri, haþhaþlý ve kaymaklý yiyecekler
yöreye has özellikler taþýr. Baþlýca yemekleri ara-
sýnda bulgur yemekleri, sakala çarpan çorbasý,çul-
lama köfte, ilibada dolmasý, sulu köfte, sýrt dol-
masý, göce tarhanasý, nohut çöreði, göce köftesi
ve tarhanasý, özbek pilavý, Afyon salatasý, þakþuka
yer alýr. Afyon kaymaðý, lokum ve þekerlemeleri
yörede en çok bilinen tatlýlardýr. 

Afyon'dan yemek tarifleri 
Sakala Çarpan Çorbasý 

Malzemeler:
1/2 su bardaðý yeþil mercimek 
6 su bardaðý su (tavuk suyu veya et suyu tercih

edilir) 
2 adet küçük kuru soðan 
4 yemek kaþýðý tereyaðý veya margarin 
3 yemek kaþýðý un 
2 tatlý kaþýðý tuz 
1/2 su bardaðý tel þehriye 
1 yemek kaþýðý kuru nane 
Hazýrlanýþý: Mercimek yýkanýr ve bir su bar-

daðý su ile akþamdan ýslatýlýr, kalan su eklenip 25-
30 dakika piþirilir. Soðan soyulur, yýkanýr ve ince
ince doðranýp yaðla birlikte kýsýk ateþte ara sýra
karýþtýrýlarak kavrulur, un katýlarak bir iki defa
çevrilir ve mercimeðe eklenir. Tuz ilave edilir.
Kaynayýnca þehriye ilave edilir. 15-20 dakika daha
piþirilir, iki yemek kaþýðý yað eritilir, nane de
eklenip karýþtýrýldýktan sonra, çorbanýn üzerine
gezdirilir. 

Özbek Pilavý 
Malzemeler:
3 su bardaðý pirinç 
1 kg. kuþbaþý et 
6 su bardaðý un 
2 adet kuru soðan 
4 adet havuç 
Ayçiçek yaðý 
Hazýrlanýþý: Pirinç ve soðan yaðda kavrulur.

Kaynamakta olan 6 bardak suyu kavrulmuþ olan
pirince dökülür ve tuz katýlýr. Suyu çekene kadar
piþirilir. Suyu çekmiþ olan pilavýn altý kapatýlarak
üzerine peçete kapatýlýr ve demlenmeye býrakýlýr.
Ayrý yerde havuç kavrulur ve piþmiþ olan etle bir-
likte karýþtýrýlarak pilavýn üzerine dökülür. Servis
yapýlýr. 

Aðzý Açýk 
Malzemeler:
Hamuru için; 
2kg.Un 
125 gr. Ýç yaðý 
1/2 kg. ayçiçek yaðý 
1 fincan sirke 
1 yemek kaþýðý yoðurt 
Tuz ve su 
Ýç için; 
500 gr. Kýyma veya peynir 
8 adet yumurta 
1 adet maydanoz 
tuz, karabiber 
Hazýrlanýþý: Un, tuz sirke yoðurt ve su karýþýmý
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kulak memesi yumuþaklýðýnda yoðrulur. Yoðrulan
hamur iki eþit parçaya bölünür. Beze haline getir-
ilir. Bezeler oklava yardýmýyla açýlýr. Açýlan hamu-
run üzerine eritilmiþ iç yaðý ve ay çiçek yaðý karý-
þýmý sürülür. Katlanarak bir tepsiye konulur. Diðer
bezeye de ayný iþlemler uygulanýr. 

Katlanan bezeler küçük kare parçalar halinde
kesilir. Kesilen küçük parçalar oklava ile yuvarlak
olarak asýlýr. 

Diðer tarafta iç malzemeleri karýþtýrýlýr. Ýç mal-
zemesi açýlan hamurun ortasýna konulur. Kýyma-
nýn ortasý görünecek þekilde kenarlar büzdürü-
lerek kapatýlýr. Yaðlanmýþ tepsiye sýralanýr. Tepsi
dolduktan sonra karýþýk yaðla üzerleri yaðlanýr,
önceden ýsýtýlmýþ fýrýna tepsiler verilir. Alt ve üst
kýzarýncaya kadar piþirilir. Biraz soðuyuncaya
kadar bekletildikten sonra servis yapýlýr. 

Fýrma Baklavasý 
Malzemeler: 
4 su bardaðý un 
250 gr. Margarin
1 çay bardaðý sývý yað 
1 yumurta 
1 çay kaþýðý kabartma tozu 
1 fincan süt 
1 çay bardaðý ceviz 
Þurubu için; 
4 su bardaðý þeker 
3.5 su bardaðý su kaynatýp iki üç damla limon

sýkýlýr 
Hazýrlanýþý: Tavada çiçek yaðý kýzdýrýlýr.

Ateþten indirilip. Biraz soðuyunca 1/4 margarin, 1
kaþýk karbonat, 1 kahve fincaný su ilave edilerek
karýþtýrýlýr. Bu karýþýma 2 su bardaðý un yavaþ
yavaþ ilave edilerek hamur haline gelinceye kadar
devam edilir. Bu iþlem bittikten sonra elde köfte
þeklinde verilerek tepsiye dizilir. 

200 derece fýrýnda pembeleþinceye kadar yarým
saat piþirilir. Bu arada þerbeti hazýrlanýr. Fýrýndan
çýkarýlan ýlýmýþ fýrma baklavasýnýn üzerine ýlýk
olarak þerbet dökülür. 1 saat beklenir, servis
yapýlýr. 

NE ALINIR?

Geleneksel motiflerle yapýlan el sanatlarý çok
geliþmiþtir. Keçecilik, koþumculuk, at arabacýlýðý,
demircilik ve bakýrcýlýk, yemenicilik, mermercilik,
kilimcilik, hasýr ve boyra örücülüðü ilin önemli el
sanatlarý arasýnda yer alýr. 

YAPMADAN DÖNME 

Afyon Kaplýcalarýnýn þifalý sularýna girmeden, 
Ýhsaniye-Ayazin (Metropolis) bölgesi, Sandýklý

Akdað -Tokalý Kanyonu, Ýscehisar'daki Peri Baca-

larýný görmeden, Afyon Arkeoloji Müzesi, Ulu
Cami, Ýmaret Cami, Afyon Kalesini gezmeden,
Kaymaklý ekmek kadayýfý yemeden, Bayat'ýn kök
boyalý kilimleri ve Dazkýrý'nýn ipek halýsýndan
almadan 

...Dönmeyin 

ÇÝÇEK VE SU

Günün birinde bir çiçekle su karsýlaþýr ve arkadaþ
olurlar. 

Ýlk önceleri arkadaþlýk olarak devam eder iliþki-
leri. 

Tabii ki her zaman lazýmdýr arkadaþlýk birbirini
tanýmak için. 

Gel zaman git zaman, çiçek o kadar mutlu olur ki
suyun yanýnda, içi içine sýðmaz olur artýk ve anlar ki
suya aþýk olmuþtur. 

Ýlk kez aþýk olan çiçek etrafa kokular saçmaya
baslar "Sýrf senin hatýrýn için ey su," diye. 

Öyle bir zaman gelir ki artýk su da içinde çiçeðe
karþý bir þeyler hissetmeye baslar. 

Fark eder ki "Çiçeðe aþýk oldum." Ama su da ilk
defa aþýk oluyordur. 

Günler ve aylar birbirini kovalar ve çiçek "Acaba
su beni sevmiyor mu?" diye düþünmeye baslar. 

Çünkü su pek ilgilenmemektedir çiçekle...
Halbuki çiçek alýþkýn deðildir böyle bir sevgiye. 

Ve dayanamaz bir gün, çiçek suya "Seni seviyo-
rum." der. Su "Ben de seni seviyorum." diye cevaplar. 

Aradan zaman geçer ve çiçek yine suya "Seni
seviyorum." der. Su "Ben de." der. Çiçek sabýrlýdýr. 

Bekler, bekler, bekler... Artýk öyle bir duruma gelir
ki, çiçek koku saçamaz olur artýk etrafa. 

Ve son kez suya "Seni seviyorum." der. Su da
"Sana söyledim ya, ben de seni seviyorum." der. 

Ve gün gelir çiçek yataklara düþer. Hastalanmýþtýr
çiçek artýk. Rengi solmuþ, çehresi sararmýþtýr çiçe-
ðin. 

Yataklardadýr artýk çiçek, su da baþýnda bekler
öylece çiçeðin yardýmcý olmak için. 

Ama bellidir ki artýk çiçek ölecektir ve son kez
zorlukla baþýný döndürerek çiçek, suya der ki: 

"Seni ben gerçekten seviyorum." Çok hüzünlenir
su bu durum karþýsýnda ve son çare olarak bir dok-
tor çaðýrýr. 

Doktor gelir ve muayene eder çiçeði. Mua-yene-
den sonra söyle der doktor: 

"Hastanýn durumu ümitsiz, artýk elimizden bir
þey gelmez." 

Su merak eder sevgilisinin ölümüne sebep olan
hastalýk nedir diye, ve sorar doktora "Hastalýðý ne-
dir?" diye, 

Doktor þöyle bir bakar suya ve der ki "Çiçeðin bir
hastalýðý yok dostum, 

bu çiçek sadece susuz kalmýþ, ölümü onun için."
der. 

Ve anlar ki su artýk, sevgiliye sadece "Seni  seviyo-
rum." yetmemektedir.. 
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