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Sadrettin Karatay, kaynaklarda hikâyeci, 
çevirmen diye geçmektedir. 1899 ‘da 
Kütahya’da doğmuş, 22 Temmuz 1964’ 

de Ankara’da vefat etmiştir.  Ailesiyle birlikte 
Konya’da yaşadı. 1916 yılında Macaristan’a 
gönderildi. Tarımla ilgili eğitim aldı, bilgisini 
genişletti.

Ekekon, Yeni Konya, Zaman gibi yerel 
gazetelerde yazılarının çıktığı bilinen Sadrettin 
Karatay’ın Halkevi dergilerinin en başta geleni 
Ülkü dergisinde de yazdığını hatırlamak ge-
rekmektedir. Biz onun yazılarının bir kısmını 
Ülkü Karatay’ın hazırladığı Konya’dan Anka-
ra’dan kitabında bulmaktayız. Bu kitap benim, 
elime aldıkça üzüldüğüm bir kitaptır. Çünkü 
içinde Sadrettin Karatay’ın çok güzel makale-
leri, gezi yazıları bulunmakla birlikte, eksiktir. 
Burada onun daha başka yazıları da olmalıydı 
diye düşünürüm. Zaman zaman farklı yerlerde 
az da olsa karşılaştığım Sadrettin Karatay im-
zası beni o kitaba götürür ve “keşke bu yazı da 
oraya girseydi” demekten kendimi alamam. 
Bunun nedeni nedir?  Kitabın yayımını ha-
zırlayanın elinde bu yazıların olmaması mıdır 
yoksa farklı etkenler midir bilemiyoruz. Ancak 
bu değerli ve güzel kitabın daha zengin içerik-
li olması, hem Sadrettin Karatay’ı sevenlerin, 
hem de araştırıcı ve incelemecilerin çok daha 
fazla işlerine yarardı.

İşte sözü edilen kitapta eksik olan bir baş-
ka yazı da Sadrettin Karatay’ın “Saat” adında-
ki yazısıdır. “Saat”  Ayfonkarahisar’nda Nur 
dergisinde rastladığımız bir yazıdır, hikâye 
gibi başlamaktaysa da hikâye değildir. Dergi-
de türü belirtilmiş olmamakla birlikte bu yazı, 
Karatay ailesiyle ilgili bir hatıra gibi değerlen-
dirilebilir. Karatay ailesinin ileride kendisinden 
bol bol söz ettirecek iki çocuğunun yaşayışın-
dan bir kesit içermiş olması bakımından son 

derece önemlidir. Bu yüzden onu yayımlamak 
ve kamuoyu önüne çıkarmak gerekmektedir. 
Yazarın Afyonkarahisar’da Nur dergisindeki 
öteki yazılarından bahsettikten sonra sözü edi-
len hatırasını yayımlamak yerinde olacaktır.

Sadrettin Rahmi’nin Afyonkarahisar’ında 
Nur dergisinde farklı türlerde dört yazısı bulun-
maktadır. Bunlardan birisi yukarıda adı geçen 
“Saat” başlıklı yazısı, diğeri “Elma Hırsızı” adlı 
hikâyesidir. Macarcadan yapılan iki tercüme 
daha vardır ki, bu tercümelerden birisi hikâye, 
diğeri de tiyatro türündedir.  İlk iki yazının yani 
“Saat”  ve “Elma Hırsızı”nın kahramanı bizzat 
yazarın kendisidir.

Sadrettin Rahmi (Karatay), “ Elma Hırsızı” 
adlı hikâyesini, “hakiki hikâye” şeklinde  tak-
dim etmiştir. Bu, yurtdışında(Macaristan’da) 
yaşadığı bir vakayı anlatmaktadır. Ilık, meh-
taplı, şiirli bir yaz gecesi altı arkadaşlarıyla 
şehirdeki balodan ayrılmışlardır. Hepsinde az 
çok bir baş dönmesi vardır. Doyasıya eğlen-
mişler, neşeyle kahkahalarla, latifelerle okulla-
rına dönmektedirler. O Pazar günü gerçekten 
pek hoş vakit geçirmişlerdir. Öğleden sonra 
arkadaşlarla bir nehir kenarında kumlarda 
oynamış, akşam da baloda doya doya dans 
etmişlerdir. Dönüş yolunda baloda yaşadıkla-
rını birbirlerine naklederler, Türkçe-Macarca 
şarkılar söylerler. Ertesi günkü dersler, ödevler 
ve pratik işler akıllarından bile geçmez. Böyle 
bir zaman dilimini ellerinde olsa uzatmak, hep 
sürdürmek isteyeceklerdir.

SADRETTİN RAHMİ 
KARATAY’DAN BİR HİKÂYE

MUSTAFA 
ÖZCAN
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Okula yaklaşmışlardır. Herkes bir an önce 
gidip uyumak, dinlenmek istemektedir. İşte 
tam da okulun meyve bahçesinin yanından 
geçerken, birden Sadrettin kendisini meyve 
bahçesinde bulmuştur. Oysa bahçeye öğ-
rencilerin girmesi yasaktır.  Tel örgüyle çev-
rili bahçe duvarından atlaması oldukça kolay 
ama geri gelmesi zordur.  Duvarın dışına 
sarkan dallara tutunarak içeri giren Sadrettin, 
eline geçen elmaları rastgele koparmış, arka-
daşlarına atmayı düşünürken, bahçe işlerine 
de bakan öğretmenin geldiği haberi verilir.  
Sadrettin, ağaçların sık yaprakları arasında 
saklanır, arkadaşları da hızlı hızlı okula doğ-
ru giderler.  Gelen öğretmeninin yanında 
eşi de vardır.  Beş yıllık evlidirler.  Tam da 
Sadrettin’in gizlendiği yerin hizasına gelince 
dururlar. Öğretmenle eşi çok mutludurlar. 
Sadrettin’in yüreği iyice çarpmaya başla-
mıştır. Geceyi güzelleştiren bu mutlu çift, az 
sonra uzaklaşır. Sadrettin, gözden kaybolun-
caya kadar onları takip etmiş, daha sonra da 
cebindeki elmaların bir kısmını düşürdüğünü 
fark etmiştir. Arkadaşlarına birer elma ancak 
düşecektir.

Yatakhaneye  dönünce arkadaşları elma-
ları kapışmak üzere üzerine hücum ederler 
ve bu kadar az getirdiğine kızarlar. Ama işte 
bu sırada içeriye öğretmenin girdiğini gör-
müşlerdir. Sadri iyice korkmuş, öğretmenin 
neden geldiğini anlamaya çalışmıştır. Oysa 
öğretmen onlarla görüşmek üzere iyi niyet-
le gelmiştir. Balodan, şaraptan, kadınlardan 
söz etmişlerdir. Bu öğretmeni çok severler. 
Onlarla tatlı tatlı sohbet etmiştir. Bu derece 
güzel bir sohbeti o güne kadar yapmamış-
lardır. Öğretmen giderken herkesin elini ayrı 
ayrı sıkmıştır. Sadrettin Karatay’ın bu hatırası, 
dimağında öyle bir derin iz bırakmıştır ki, ne 
zaman ağaçlarda elma görse, mehtapta bah-
çelerde dolaşsa, on sene önceki bu olayı haya-
linde yaşatmaktadır. 1

Sadrettin Karatay’ın başından geçen bu 
vakanın dışında dergide bir de “Altın Saat 
ve Zincir” adında tiyatro eseri vardır. Bu eser 
de çeviridir.  Yazar onu Macar ediplerinden 
Fransuva Molnar’dan çevirmiştir. Vaka, zen-
gince bir evde geçer. Ev halkı cenaze alayına 
gittikleri için içerisi boştur. Ölmüş kocasından 
kalan emekli maaşıyla bu evde oturan dul bir 
kadın vefat etmiş ve o gün öğleden sonra defn 

edilmiştir. Evde k .. kapıyı açarak içeri girer. 
Etraftaki mobilyalara garip bir nazarla bakar, 
oradan mutfağa geçer. Her ne kadar iyi kalpli 
bir kadın ise de yine gördüğü mutfak eşyaları 
arasında şöyle kolayca aşırılabilecek bir şeyler 
arar. Lakin bu gibi eşyanın daha önceden ça-
lınmış olduğunu hayretle görür.

İşte bu evde ölen ev sahibesinin ardından 
baş sağlığına gelen komşu ve akraba kadınlar 
arasındaki konuşmalardan örülü bir oyundur 
bu. Hizmetçi kız hiçbir şeyin götürülmeye-
ceğini, hanımın oğlunun burada olduğunu 
söylerse de gelenler başsağlığı dilemek ba-
hanesiyle otururlar. Hizmetçi kız, mahzun bir 
çehre ile misafir hanımlar arasında dolaşır, 
biraz komposto ikram eder. Bazı hanımlar 
yadigâr olarak bir şeyler götürmek isterler. 
Bir yandan “ yaa, yaaa, işte böyle, herkesin 
sonu bu derler”, bir yandan da önlerine ko-
nan, bir puro kutusundaki tokalara, iğnelere, 
süslü düğmelere, birkaç broşa, bir altın saat 
ve zincire bakarlar. Hepsi masanın üstünde-
dir. Oğlu, “zavallı validemden birer hatıra alın 
götürün” der.

Piyeste olay böyle başlar. Bundan sonrası 
her kadının iç dünyasındaki hesapları, zihinle-
rinden geçenleri, kim kimi daha önce atlatıp, 
hangi kurnazlıkla altın saat ve zincire sahip 
olacakları üzerinedir. Hem bir yandan ne ka-
dar üzüldüklerini belli etmeye çalışırlar, öte 
yandan da altın saat ve zinciri kimseye kaptır-
mamak için uğraşırlar.  Bu çekişme arasında 
iki kadının paylaşamaması/asılması yüzünden 
zincir kopar. Herkes önce değersiz olanları 
birbirine ikram eder, altın saat ve zinciri dü-
şünenler bunları reddederler. 

 1    “Saat”, Afyonkarahisar’ında Nur, Sayı: 28, Eylül 1926, s.6-8
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 2 Afyonkarahisar’ında Nur, Sayı: 25, Teşrinievvel 1341, s.3-6
 3 Afyonkarahisar’ında Nur, Sayı:49-54/55, 15 Nisan – 30 Ağustos 1928, s.10

Fakat hiçbirinin hesabı tutmaz, en sonra 
gelen “Yeni Hanım” altın saati alır. Etrafın-
dakiler, bu kıymetli bir şeydir. İnsanlar hatıra 
için ufak tefek şeyler seçer alır, yoksa böyle 
zincirle beraber altın saat değil “ derlerse de 
kadın,  gayet sakin bir şekilde saati çantasına 
koyar. Öbür hanımlara da “ee, siz de ufak te-
fek beğenin” der, geri çekilir, aynanın önüne 
giderek şapkasını düzelttikten sonra yavaş 
yavaş çıkmaya hazırlanır.  Saati alan kadın, 
ölen kadının oğluna, “Zavallı anneni, ne kadar 
sevdiğimi bilirsin” der ve şiddetle ağlamaya 
başlar ve gider.   Özetle kimse ölen kadın hak-
kında düşüncelerini söylemez, birbirlerinin 
acısını bile paylaşmazlar. Herkesin aklında 
hediye kutusundan aslan payını kapma var-
dır.

Kadınların bir ikisinin dışında isimleri belli 
değildir. Kişi adları verilmemiş, ama “ Evvel-
kisi,  Zayıfı, F., Yeni Hanım, Bir Hanım, Saatli 
Hanım, Hepsi Birden, Birkaç Hanım Birden, 
Bir Diğeri, Diğer Biri” şeklinde nitelendirilen  
kişilerin konuşmalarıyla eser örülmüş, gelişti-
rilmiştir. Piyeste sadece bir erkek vardır, o da 
ev sahibesinin oğludur. 2

“Bir Tesadüf” de hikâyedir ve “nakili” 
Sadrettin Rahmi’dir. Bu hikâye de Macar ede-
biyatından çevrilmedir. Ancak Jület…(?okun-
mamaktadır.)’in  birkaç sayı süren hikâyesi 
tamamlanmadan bırakılmıştır. Son tefrikada 
“devam edecek!” kaydına rastlanmaktadır. 
Bunun başlıca nedeni, derginin yayın hayatını 
tamamlamış olmasıdır denebilir.

Hikâyede Korona otelinin iri, kemerli ka-
pısında kasabanın müstesna yabancı misafiri, 
rütbesiyle, servetiyle ve yabancılığıyla dikkati 
çeken gerçek bir Fransız kontu durmaktadır. 
Oradaki geçenler onu hürmetle karışık bir 
merakla tepeden tırnağa süzerler, hatta bir-
birlerine göstererek fısıldaşırlar.

 İki üç kişinin orada durdukları bile gö-
rülmüş, yavaş yavaş bir izdihamın husule 
geleceği tahmin edilmiştir. Kızıyla birlikte diş-
çiden gelmekte olan Belediye Reisi, Kont Ko-
lorov’u(?) görünce önce şaşırmış, canı da sı-
kılmıştır. Şehrin geleceği, ilerlemesi ve refahı 
için uğraşan Belediye Reisi, bu zata rehberlik 
etmek ve eğlendirmek için üç kişilik heyet gö-
revlendirmiş olmasına rağmen, onun yalnız 
başına kalıvermesinden üzüntü duymuştur. 
Kızının koluna girerek süratle Kont’a yaklaş-

mış,  aynı zamanda orada bulunanlara şiddetli 
bir nazar fırlatmış ve herkes de bunun dağıl-
maları için yapıldığına hükmetmiştir. Az bildi-
ği Fransızca ile birkaç cümle söylemiş, vaziyeti 
kurtarmak istemiştir.

Aslında Kont’un kaldığı otelde banyo yok-
tur. Onu hamama götürmek istemişlerdir. Bu 
işle görevlendirilen kişi, zamanında gelme-
miş, Kont’u sokakta bekletmiştir. Belediye 
Başkanı da kızını Kont’la bırakarak ilgili görev-
liyi aramak üzere Kulüp’e gitmiştir. Hikâyenin 
bundan sonrası genç kız ile Kont’un karşılıklı 
konuşmaları daha doğrusu konuşamamala-
rı üstünedir. Yazar her iki insanın geçmişine 
dönerek, onların yaşayışlarını, yetişme şekille-
rini, karakter hususiyetlerini, çevrenin onlara 
bakışını yansıtmıştır.

 İngilizce bilen, okuma düşkünü olan ve 
çevresiyle ilişkisi zayıf olan Belediye Reisi’nin 
kızı Anna’nın karakteri bütün ayrıntısıyla ve-
rilmiştir. Yine amcası tarafından yetiştirilen 
Kont Kalorov’un da hayat serüveni bütünüy-
le hikâye edilmiştir. Ancak son tefrika ya da 
tefrikalar verilmediği için hikâyenin bitişi hak-
kında bilgi sahibi olunamamıştır .3

Şimdi Ülkü Karatay’ın kitabında olmasın-
da yarar gördüğümüz yazıyı verelim:

SAAT 
Sadrettin RAHMİ

Yedinci fırka binasının üst kat odaların-
dan birinde portatif yatağıma daha akşamdan 
elbisemle beraber sokuldum. Vücudum kâh 
donuyor, kâh ateşler içinde yanıyordu. Hafif 
bir nezlenin beni bu kadar rahatsız etmesine 
hayret ederek, battaniyeleri başıma çektim. 
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Epeyce dalmışım, bir aralık bahçede oyun 
çıkaran askerlerin gürültüsüne uyandım. Bir 
müddet öylece dalgın ve baygın bir halde kal-
dım. Aşağıda askerlerin gürültüsü kesilince 
tekrar gözlerimi açtım. Koca binanın içi ve her 
taraf, derin, bir sükûta dalmıştı. Başımın ağ-
rısı hafifleşmiş, vücudum tabii hararetini bul-
muştu. Bu hafiflemeden mütevellit memnu-
niyetle düşünürken dışarıdan bir duvar saati 
çalmaya başladı. Bir haftadır burada bulundu-
ğum halde ben sofadaki saati ne görmüş, ne 
de çaldığını işitmiştim. Her darbenin arasında 
adeta çeyrek dakika geçerek ağır, tane tane 
vuruyor ve koca binanın duvarları arasında 
mahpus olan havada dalgalanarak aşağı kata 
yayılıp gidiyordu. Saat başı idi. Tam yedi defa 
vurdu. Mecliste sükût olduğu zamanlar bunu 
saat başına atf edenlerin sözlerini ilk defa ma-
nalı buldum. Çünkü saatin son darbesinin en 
son ihtizazları da kaybolduktan sonra aşağı-
dan neferlerin şen sesleri yine başladı.

Fakat artık yine dalmıştım. Hayatımda 
henüz hiç bir defa saat vurmasının beni bu 
kadar derin tefekkürata sevk eylediğini hatır-
lamıyorum. Birkaç dakika içerisinde ibtidadan 
intihaya, ezelden ebede, ademden ademe di-
mağım aktı, gitti.  

Bu saat ne için vuruyor, ne demek istiyor, 
hem ne için yedi defa vuruyor, o kadar es-
rar-engiz taninler hep bana karşı mıdır? Hem 
şimdiye kadar niçin işitmiyordum? Böyle bir 
sürü düşüncelerle zihnimi işgal ederken bir 
anda bu saatin vuruşları beni maziye doğru 
sürükledi. 12- 13 sene evvel Konya’daki evi-
mizin küçük odasında geçirdiğimiz kışı hatır-
lattı.

Dışarıda diz boyu kar, odada nefes görü-
necek kadar soğuk; sırtımda yorgan, önümde 
cinaî bir roman; başım sımsıkı avuçlarımın 
içinde. Gözlerim fal taşı gibi açılmış, hayalen 
bir derede yeni şatosunun dehliz veya mah-
zenlerinde bu muhayyile ile beraberim.

Uyumakta olan ninemin mışıltısı, ağabeyi-
min aynı benim vaziyetimde ara sıra burnunu 
çekmesi ve boğazının iptilasından başka ses 
yok. Onları bile işitmiyorum. Kendi nefesimi 
bile sükûtu ihlal etmemesi için gizli tutmağa 
çalışıyorum.

 Bazen nasılsa dışarıda kalmış olan ke-
dinin üşüdüğü için içeri alınmasını istirham 
eden miyavlaması veya arka sokakta aç bir 
köpeğin uluması sırtımızda ra’şeler husule 
getirirdi.

Derken Alaeddin Tepesindeki tarihî saat 
kulesinin tunçtan ma’mul kocaman tokmak-
ları madeni levhalara vurarak zulmetleri ya-
ran,  sokak köpeklerini uykularından uyandı-
ran ağır darbeleriyle bize yorgun gözlerimizi 
oğuşturmak için kısa bir teneffüs zamanı ih-
zar ederdi. O zaman ninemiz, oradaki mev-
cudiyetini bile unuttuğumuz ihtiyar kadın 
yatağından bazen müşfik, bazen de hırçın bir 
surette seslenirdi:

 “Kimmiş çocuklar! Namdar,  Sedirettin, 
“kakın kakın yatın, gayri söndürün şu lamba-
yı, sabah oluyor…”

Biz bazen o kadar dalmış oluyorduk ki 
ninemin bu her gece tekrar eden sözlerini ya 
işitmez ya da işitmezden gelerek veyahut da 
her ikimiz ona cevap vermek zahmetini diğe-
rimizden bekleyerek hiç sesimizi çıkarmazdık.

Kule saat başlarını iki defa çalıyordu. Ni-
nem yatağının içinde bir müddet lahavle çe-
kerek sağa sola döndükten sonra ikinci çalışa 
kadar bizde bir hareket görmezse saatin  mü-
kerrer vuruşlarını, tekrar tekrar, “ üç,.. dört… 
beş… altı… yedi… “defa ta’dat ettikten sonra 
birden yastıktan başını kaldırarak bize doğru 
başını uzatır ve adeta aklımızı alacak derece-
de keskin bir sesle söylenirdi:

-Fışş… E  gayri siz de tadını pek kaçırıyor-
sunuz. Bu ne saygısızlık… Ne imiş, bu kimde 
görülmüş, accık da büyük sözü dinlemeli… 
Roman roman... Hay yere batasalardı onları 
çıkaranlar, alimallah babanızı çağırır gelirim. 
Kalk Namıdar sen bari söz tut… O koca kafalı 
izinsiz kalacak roman yüzünden…“   

Bu, arka arkaya yetiştirdiği lakırdılara yine 
sükûnla mukabele görürse o zaman bana hi-
tap eder:

- Kak oğlum,  Sedirettin, sen akıllısın o 
akılsıza uyma! Sen yat da.. o da yatar.

Ben de seslenmezsem, üşenmeden sıcak 
yatağından kalkarak lambaya doğru yürür, 
lambanın sönmesi tehlikesi romanın en tatlı 
yerinde bile her ikimizi de münebbih kılar, 
derhal ikimiz de ona dönerek yalvarmağa 
başlarız:

Aman nine Allah’ı seven dur, söndürme 
lambayı, işte benimki şuradan şuraya gelive-
receğim, benimki de şu kadarcık kaldı. Beş 
dakika daha sen uyu, canım korkma, biz lam-
bayı söndürürüz yatarız. Hem şimdi  ha na!... 
Ve yekdiğerimize söyletirdin: Hadi yat gayri, 
sen çok okudun, ben de şuraya gelirsem yata-
cağım, sen yat… Sen yat!... 
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Derken ninem güya bizim hakikaten 
yatmak üzere olduğumuza inanır görünür, 
romanlara gazubane bir nazar fırlatarak ya-
tağına çekilir ve kendi kendine söylenmeğe 
başlar.

-Nası şey imiş bu… İllerin de çocukları 
var, mektebe giderler, hepsi elinen beraber 
yatır, elinen de kalkarlar, bakın şu Remzi’ye 
hiç anasının sözünden dışarı çıkar mı, onların 
lambaları saat dört dedi mi  söner… Hele şu 
küçüğe ne oluyor ki… Hem her Cuma mek-
tebe izinsiz beklemeğe gider, gene de roman 
okur… ben bi onları ateşe atayım yarın da 
görün…

Bari şu okuduklarınız bir işe yarasa.. Ne 
dünya işine yarar, ne ahirete… Elceğize bir 
Mushaf alıp okuduğunuz var mı? Hem bun-
ların hepsi yalan.  Uydurmuşlar, uydurmuşlar 
yazmışlar naha.  Gözleri kör olaydı çıkaranla-
rın da çıkarmaz olsalardı. Önüne geçilmezse 
ninemin diskurum bitip tükenmek bilmez ve 

biz de okuduğumuzdan bir şey anlamayarak 
satırlar üzerinde beyhude göz gezdiririz. Bu 
bizi asileştirir, mamafih kemal-i itidalle ona 
söyleriz:

-Eh, nine böyle konuşursan biz sabaha ka-
dar bitiremeyiz. Okuduğumuzu anlamıyoruz 
ki, sus da biz de çabuk bitirip yatalım deriz.

O buna karşı: “Hay anlamaz komaz 
olun… Hadi bakalım çabuk okuyun okuyun 
… Şimdi sabah olacak der ve nihayet iki ge-
ğirişten sonra yine lahavle ve tövbe istifğar 
çekerek gözlerini kapar.

Fakat ne faide. Saat sekizi vurduğu zaman 
aynı nakarat biraz daha şiddetli olarak teker-
rür eder. Dokuzda yine.

Ninemizin cesedi toprağın kimyevi terki-
bine dâhil olalı on seneyi geçti. O büyük saatin 
yerinde şimdi gençler futbol oynuyorlar.

O zamandan beri ilk defa olarak bu akşam 
fırkanın bu saati bana büyük bir soğukkanlı-
lıkla ademi, intihayı ihtar etti.4

4 Afyonkarahisar’ında Nur, Sayı:28, Eylül 1926, s.6-8

 

Kim fena bir âdet koyarsa ona
her an lânet gider durur.
  (Hz. Mevlânâ)

Kötü bir âdet getirene lânet yağar günde bin kez,
İyi  bir  yol  açana  ise  ne  kadar  duâ  etsek  az.
                                              (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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BİŞNEV!“ŞEN OLASIN HALEP ŞEHRİ”
NAMDAR RAHMİ KARATAY

ŞABAN
KUMCU“Başta kavak yelleri estiği günler 

hani…?
Umduğumuz neşeler, şerefler, 

ünler hani…?
Beklenilen alaylı, şanlı düğünler hani…?

Servi gibi ümitler, döndü birer iğdeye
Geçti Bor’un pazarı, sür eşeği Niğde’ye.”
        
Namdar Rahmi Karatay 26 Kasım, 

1896’da Kütahya’da doğdu. Ailesi Konya-
lıdır. İlk ve orta tahsilini Kütahya’da, liseyi 
Konya’da okudu. Konya Hukuk Mektebine 
devam etti. Çocukluğunu anlatırken, “Ni-
nemin benim üzerimdeki etkisi pek bü-
yüktür. O bir dervişti, yanılmıyorsam Nakşi 
idi. Hafızasında Yunus’tan, Kaygusuz’dan, 
Marifetname sahibi İbrahim Hakkı’dan bir-
çok ilahi parçaları, hikmetli sözleri vardı. 
Kardeşimle beni durmadan sarsar, ruhları-
mızı kamçılardı. “Uyuma uyan, etme ziyan, 
sıdk ile Mevla’ya dayan, / Görelim neyler, 
neylerse güzel eyler.” İlahisini okur, hele 
Yunus Emre’yi bir türlü anlata anlata bitire-
mezdi.”  Osmanlı’dan Cumhuriyete Konya 
Öğretmenleri, Ahmet Çelik. Konya Büyük-
şehir Kültür A.Ş.

Konya’da çıkan Babalık Gazetesi, Uçak 
ve Yeni Fikir Dergileri’nde yazdı. Türk Oca-
ğı Dergisi’ni yönetti. Yazıları Afyon Gaze-
teleri’nde (Nur, Milli Mecmua, Uludağ’da) 
yayınlandı. Millî Eğitim Bakanlığı bursuyla 
Paris’e gitti, psikoloji okudu. Konya Lisesi, 
Bursa Lisesi ve Gazi Eğitim Enstitüsü’nde 
felsefe öğretmenliği yaptı. 1932’yılında 
Atatürk tarafından 1. Dil Kurultayı’na da-
vet edildi. Namdar Rahmi, Fatma Süeda 
Hanım ile evlendi, bu evliliğinden Ali Başak 
ve Zehra Yeşim isimli iki çocuğu oldu. 1953 
yılında 57 yaşında, İzmir’de vefat etti. 

 “1925-29 yılları arasında Konya’da ya-
yınlanan Yeni Fikir Dergisi’nde yazılan ya-
zılarla, varlığını ortaya koyan Konya Enerji-
tizm Felsefe Okulu, Türk düşünce tarihinde 
çok önemli bir yere sahip olmamakla bera-
ber, Konya açısından önemli bir fikir hare-
ketidir. Bu okulu kurarak yaşatmak ve sür-

dürmek için büyük çaba sarf eden iki kişiden 
biri Naci Fikret Baştad, diğeri de geçmişten 
geleceğe Konya Tarihi’nde önemli yeri olan 
ve Karatay ailesinden gelen Namdar Rahmi 
Karatay’dır. İlk çağda Platon, Aristoteles, 
Atomcular, Stoacılar; yeni çağda Descartes, 
Spinoza, Leibniz, Kant daha sonra Nietzche, 
Fouille, Gustave le Bon, Dastre gibi düşü-
nürler Namdar Rahmi’yi etkilemiştir. 19. 
Yüzyıl’da, enerjiyi temel alan ve bütün var-
lıkları bu doğrultuda temellendirmeye çalı-
şan Oswald’ın tesirinde kalmış, felsefesini 
madde, enerji ve tekâmül gibi üç kavram 
üzerine kurmuştur.

Namdar Rahmi’nin, en uzun meslek ha-
yatı Bursa Erkek Lisesi Felsefe Öğretmenli-
ği’nde oldu. Bursa’da ikametinin asıl amacı, 
ilmi ve felsefi araştırmalar yapmaktı. Ancak 
imkânsızlıklar sebebiyle yapmak istedikle-
rini gerçekleştiremediği gibi, on yıl kahve, 
kulüp, gazino köşelerinde perişan bir halde 
yaşamıştır.” Hüsamettin Erdem, Konya’nın 
Son Dönemlerinde Bir Düşünce Adamı 
Namdar Rahmi Karatay ve Felsefesi. IRCI-
CA, KTO Karatay Üniversitesi Uluslararası 
Sempozyumu Tebliğleri, Aralık 2016 Kon-
ya 

Onu tanıyanlar, bir felsefeci, psikolog 
olarak değil, onu bir mizah yazarı olarak ta-
nımışlardır. Daima arayışlar içinde olmuş, 
hayatının inişleri, çıkışları içinde, istediği 
yere bir türlü gelememiş sonunda mizahla 
teselli bulmuştur. Gazeteci Celalettin Kiş-
mir, 1954-1964 yılları arasında Yeni Konya 
Gazetesi’nde yazdığı yazılarında Namdar 
Rahmi’yi şöyle anlatır.

 “Kulak asmayın zamanın geçtiğine, biz 
hâlâ eski, müzmin hasatlığımızı taşıyoruz. 
Ateşimiz başımıza vursa da nafile, yaşarken 
neysek, öldükten sonra da aynı sonuçla kar-
şılaşıyoruz. Ölülerimize gereken hürmet ve 
sevgiyi göstermekten kaçanlar, nasıl olur 
da yaşarken hürmete sevgiye layık olabilir-
ler...?  
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Ölüm şekillerinden hiçbiri, unutul-
maktan daha korkunç değildir demiş bir 
Fransız düşünür. Unutulmak bedbahtlı-
ğıyla karşılaşanları teselli etmenin imkânı 
yoktur. Dünyamızı cennet yapmak, yalnız 
paranın, hırsın, tamahın gölgesine sığınıp 
yürümekten ibaret kalıyor. Halbuki, yarın 
dönüşü olmayan yolculuğa çıktığımız za-
man, aynı acı gerçeklerle karışılacak olan 
yine bizleriz. Geçenlerde rahmetli Namdar 
Rahmi’nin kardeşleriyle oturup konuştuk. 
Namdarı andık. Sayın Sadreddin Karatay 
kardeşine ait anılarını anlattı. O, bu mil-
letin ince, esprili zekâsının tam bir örne-
ğiydi, gereği kadar istifade edemedik, kırk 
yaşına geldiğinde bile hayata karşı küs-
kündü. İnsanları sevmesine rağmen kırık-
tı, üzgündü. Olağanüstü hiciv kabiliyetiyle 
yaşadığı muhitin göze görünen, kulağa ge-
len, fakat hiç kimsenin söylemeyi, yazmayı 
düşünmediği, cesaret gösteremediği nok-
taları büyük bir rahatlıkla söyledi, yazdı.

“Ey hakikat, sen bana el âlemden ya-
kınsın,

Hiç kimseye sözüm yok, haksız olan 
sakınsın,

Ben yazayım doğru bir söz, her meclis-
te okunsun,

Niçin seni soysunlar da eller sorguç ta-
kınsın.

Zülfü yâre dokunurmuş, dokunursa do-
kunsun,

Al kaşağı gir ahıra, yarası olan gocun-
sun.”

Namdar şiirlerinde, istediklerini ya-
pamayan, aradıklarını bulamayan, hayal 
kırıklıkları yaşayan bir insan kimliğiyle 
karşımızdadır. Yalnız Namdar değil, bu 
gerçeklerle dolu her insanın, kendisine 
bile itiraftan çekindiği mısralarda, insa-
noğlunun kaderi dile gelmiştir. Bir taraftan 
devrine ayna tutmak, bir taraftan pişman-
lıkları, iç üzüntülerini, kıskançlıklarını, 
nankörlükleri anlatmıştır. Namdar Rah-
mi’nin asıl ustalığı buradadır. Onun baş-
tan sona gerçeklerle dolu şiirleri, dudak-
larımızda hafif bir gülümseme bırakırken, 
aynı zamanda bir hüzünle de karşı karşıya 
kalırız. İçinde hayret, cesaret, nankörlük, 
dalkavukluk, riyakârlık gibi zehirler de 
vardır. O’nu basit bir manzumeci olarak 
görmek hatadır. Hatta halk ağzından, te-

kerleme, atasözleri, mâni ve destanlardan 
istifade etmesi, onun sanatkârlığını kü-
çültmez.

Namdar bir sanatkâr için gereken ıstı-
rabı çekmiş ve çilesini doldurmuştur. Ko-
lay halk ağzı ve basit nazım şekilleriyle, 
ince bir sanat dokuyuşu meydana getir-
miştir.

 “Şu âleme maksatsız, seyir için gelmiş 
gibi,

Harcadım hayatımı beş paralık fiş gibi,
Senin her gün bir kambur yüklenirken 

dalına,
Çapıtına çuluna, âşıklık ne haline”
Namdar’ın şiirlerindeki yapı, mana ve 

ifade ustalığına bakarken, onun hesabına 
üzülmemek elden gelmiyor. Keskin bir 
zekâya, kuvvetli bir kültüre, müstesna bir 
kabiliyete sahip olduğu anlaşılan Namdar, 
iyi bir öğretmen, iyi bir fikir adamı, pekâlâ 
çok daha iyi bir şair olabilirdi. Namdar ha-
yatı boyunca adeta bir maceraya sürük-
lenircesine yaşamıştır. Son güne kadar 
henüz ne yapacağına karar veremeyen 
kararsız bir insan ruh haliyle, her geçen 
günün sonunda isteklerini yapamadığı için 
pişmanlık duymuştur. Onun şu samimi 
itirafında, gerçeğin büyük bir payı olduğu 
inkâr edilemez.  Namdar, ellisinde de aynı 
pişmanlık içindedir,
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 “Gizli hummalar ile yandı başım,
Boş emellerle çalkandı başım,  
Ne akıllandı ne uslandı başım,
Ezmeli böyle başı, tokmak ile
Leyleğin ömrü geçer lak lak ile”

Bu şiirlerin bütün zamanların aynası 
olması bakımından eskimeyecekleri şüp-
hesizdir.  Şiirlerindeki tipler de yaşayacak-
tır. Çünkü dalkavuk, mürai, ahmak, kur-
naz, farfaracı, dedikoducu insanlar hayat 
devam ettikçe toplumda yerlerini alacak-
lardır. Namdar’ın bu tipleri arasında bir tip 
daha vardır. Kendisi gibi olanlar… Mağ-
durlar, gadre, haksızlığa uğrayanlar, tek 
kelime ile insan olanlar. Bunları anlatırken 
şiirlerinde; atasözlerini, deyimleri yerinde 
kullanmasını bilmiştir.”

  
Dinlenmeden bir başım, gençlik böyle 

geldi geçti,
Olan işler yüreğimde birer birer yara 

açtı,
Neden sonra alık gönül, karanlıkta akı 

seçti.                                                                                                                      
Kutlu olsun gelenlere bu uğursuz ko-

nuk yeri
İşte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep 

Şehri”

Bilinir mi böyle yerde, bir kimsenin öz 
değeri,

Unut artık bunca yıldır, tükettiğin 
emekleri,

Devlet kuşu konsa bile, istemem bun-
dan geri

İşte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep 
Şehri 

Biz batakta köprü olduk, başkaları geçti 
nehri,

İşte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep 
Şehri 

Yeni Konya, 1954-1964 yılları arası 
yazıları, Celalettin Kişmir / Konya Yazıları, 
yazıları derleyip basıma hazırlayan Prof. 
Dr. Mustafa Özcan 

Behçet Kemal Çağlar, ölümünden kısa 
bir süre sonra Yirminci Yüzyıl Gazetesi’n-
de, onun şiiri için şöyle yazmıştır.  “Gra-
nit, koy gibi kelimeler olmasa, Seyrani 
gibi, Ruhsati gibi bir usta ve hâkim halk 
şiirinin yazdığı destan sanacağız. O kadar 
candan… O kadar bizden… Ah ne fayda… 
Namdar Rahmi Karatay’a yüzyılların mah-
sulü bir tekerleme verin de size kocaman 
bir manzume yazsın, diyemeyeceğiz artık. 
Halep burada ama arşın yerin altında… 
Onun kolay kolay ölçülemez derin bilgi-
sine ve mükemmel hicvine artık sadece 
hasretiz.

Öğrencileri de Namdar Rahmi Hoca 
için; “dinlemesini sever, dinletmesini de 
bilirdi. Nükteli, özlü, doyurucu bir konuş-
ması vardı. O tıpkı Sokrat gibi, talebelerini 
konuşturur, onlara gerçeği bulma yolunu 
gösterirdi. Biz onun kadar talebesini hay-
ran hayran dinleyen bir hoca görmedik. 
Bizlere değer vererek ruhumuzda bir gu-
rur estirirdi. Namdar Bey, her arkadaşımı-
zı can kulağıyla dinlerdi. Sanki bizden yeni 
şeyler öğreniyormuş gibi bir hali vardı,” 
demişlerdir. Namdar Rahmi Karatay/ Hil-
mi Yücebaş, Hiciv Edebiyatı Antolojisi 

 “Dün ne idik, bugün neyiz,
Bu varlığa bahaneyiz,
Yarın birer efsaneyiz…

Bu toprakta ben bir ferdim,
Varlığımı hiçe verdim,
İyilik umdum, kemlik gördüm,
Açmıyorum çoktur derdim…
  
 “Namdar Rahmi Karatay, yalnız bir 

yerde, bir defaya mahsus olmak üzere, ge-
lecekten ümitli gözükmesini bilmiştir. Bir 
gün bilinir değerin diye; hatırlanmayı, ölü-
münden sonraya bırakmıştır…”

Yeni Konya, Sayı 2447, 1 Nisan 1956, 
s.2 Celalettin Kişmir, Konya Yazıları

“Namdar Rahmi Karatay, kıraç ve çorak 
topraklar üzerinden, bir mevsim yağmuru 
gibi gelip geçmiştir.”  Prof. Dr. Hamdi Ra-
gıp Atademir, Konya Yazıları
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BIR INTIHARIN ANATOMISI

FATMA 
TUTAK

Evden çıktığında ılımanlığıyla kirpikleri-
ni, yanaklarını okşayan rüzgar; bulun-
duğu yükseklikte soğuk çehresine bü-

rünmüş gözlerini yaşartmaya, tenini ısırmaya 
başlamıştı. Hangi yönden eseceği konusun-
daki oyunbaz çocuk kararsızlığıyla saçlarını 
savuruyor, savrulan saçlar gözlerinin önüne 
düştükçe görüşünü engelliyordu. İnce beyaz 
elbisesinden içeri kolaylıkla işleyen soğuk 
tüylerini ürpertiyor; kendini derin bir boşlu-
ğa bırakmak üzere olduğu bu anda bilincinin 
bu dünyaya ait hislerle meşgul olmasına acı 
acı gülmekten kendini alamıyordu.  Demek 
dünyadan bütün bütün çıkılmayınca ona ait 
işlerin sona ermesi mümkün değildi.  Bunu 
ilk fikredişi olmuyordu. Gencecik kardeşini 
kaybettiğinde de benzer düşünceler zihnini 
tırmalamış, insanların ölüme rağmen yaşama 
daha sıkı bağlanışını gördükçe hem de cenaze 
sırasında beyninde mıknatıslı iğne topakları-
nın gezinişine benzer sızılarda kıvranmaya 
yol açmıştı. Düğün evini andırır sofraların biri 
kalkıp biri kuruluyor, ocaktan taze çay hiç ek-
sik edilmiyor, uzun zamandır birbirini görme-
yen hısım akraba bu vesileyle hasret gideriyor 
hatta hatta dedikodu edip onu bunu çekiştir-
mekten geri durmuyordu. Cahil insan, küstah 
insan, yarınından habersizliğin haberlisiyken 
bugünü yaşamanın esrüklüğüne teslim ol-
maktan geri duramayan fütursuz insan! 

Hep bu anlam arayışı değil miydi onu 
buraya sürükleyen. Anlamsızlıklar içindeki 
anlamı anlamaya çalışmanız gerektiğini an-
latan dini öğretilerin hiç biri bu soruya tam, 
tatmin edici bir cevap veremiyor, yakınında 
yöresinde gezindirdikten sonra başıboş çayıra 
salıyor, hiç değinmediği meselede akıl yürüt-
menizi, kendi kendinize kavramanızı bekli-
yordu. Pek çoğundaki ortak düşünce; “fazla-
lıklardan kurtul, sade yaşama geç, zihnini ve 
bedenini meşgul eden yaşama dair tortu ve 
kirlerden kendini arındır ki tam bir huzura 
kavuşabilesin” idi. Öyleyse söz konusu fazla-
lıkları algılamayı sağlayan bu beden ve zihin-
den kurtulmak demek olan intihar neden pek 
çoğunda tasvip edilmemiş hatta yasaklanmış-
tı? Yakınını kaybeden insanlar bile dünyaya 
ait gailelerden uzak kalamıyorsa başka hangi 
yöntem arınmanın yolunu açabilirdi? Belki bir 

dağ başında bir mağarada inzivaya çekilmek 
olası çözüm olarak karşımızda duruyor ola-
bilir. Peki bugünün dünyasında toplumdan, 
aileden, kendinden uzaklaşmak o kadar ko-
lay mı? Belli bir hayat standardına ulaşmak, 
geleceğini kur(tar)mak adına bir yarışın içine 
doğan insan yavrusunun böyle bir şeyi düşü-
necek zamanı ve fırsatı var mı? Hadi düşün-
dü diyelim her şeyin hazır sunulduğu, bilginin 
bile yapay hafızalara kaydedildiği günümüzde 
mevcut koşullarda yetişen insanın kendi başı-
na hayatta kalması ne derece mümkün? 

Öte yandan ölüm insanın başına gelecek 
mukadder tek hakikat olarak karşısında du-
rurken bunun kendi arzusuyla ve kendi eliyle 
meydana gelmesinin ne mahzuru olabilir? 
Sorular, sorular beynini matkap gibi oyan 
sonra da o oyuğun içini yeni soru işaretleriyle 
dolduran yanıtsız sorular.

Bu dağ başına sürüklenişin nedeni -en 
azından tek nedeni- bu cevabını bilmedi-
ği sorular değildi elbette. Öteden beri insan 
denilen muammanın boğuştuğu ve sonun-
da teslim olmaktan başka yol bulamadığı bu 
handikabı yani ki ‘hayat devam ediyor- etme-
li’ klişesinin ardına sığınışın rahatlığını o da bir 
süre sonra kanıksayacak; tencerede yavaş ya-
vaş ısıtılan kurbağanın vücudu gibi uyuşacak, 
duyarsızlaşacak ve er geç bununla yaşamayı 
öğrenecekti. Mesele başkaydı oysa...

Adım adım yaklaştığı uçurumun kıyısına 
gelmeden az önce omzundan çıkarıp bir ke-
nara savurduğu çantasının içinden telefonun 
sesi duyuldu. Al bir tane daha dedi içinden; 
ölmeye bile izin yok şu hayatta! Sahi çantayı, 
hele telefonu niye almıştı yanına? 

Bu çağda insanoğluna en yakınından daha 
yakın, her haline şahit tuttuğu, içinde kendi 
krallığını ilan etmişçesine hüküm sürdüğünü, 
iplerin kendi elinde olduğunu düşündüğü ve 
ne yazık ki yanılgıların en büyüğüne düştü-
ğü telefonu bir dönüşü olmayan yolculuğa 
çıkarken dahi hayatından niye çıkaramamış, 
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neden yanında getirmişti? ‘Belki giderayak bir 
intihar selfiesi çekmek için’ diye geçirdi zih-
ninden.

Başını çevirip gözleriyle çantayı arandı. 
Hayat belirtisi göstermeyen kara kuru bir 
çalıya dolanmış uzun askısı rüzgarla ileri geri 
sallanıyordu tıpkı iki adım arasındaki pamuk 
ipliği yaşamı gibi. İkircikli geçen saniyeler 
dakikalara evrilirken telefon ısrarla çalmaya 
devam ediyordu. Yolun sonuna gelip daya-
nan adımlarını geriye doğru çevirmeli miydi? 
Son nefes iade edilinceye kadar bitmemekte 
ısrar eden hayat bugün ne çok örneklemişti 
bu gerçeği. 

Hayır, bunu yapmayacaktı. Nice bıçak-
sırtı düşünceler, beyin fırtınaları, buhranlar, 
gelgitlerden sonra ulaştığı son noktadan geri 
dönmeyecekti. Zira geri dönerse bir daha dö-
nüşü olmayacaktı bunu adı gibi biliyordu. En 
güvendiği, hayatında olmazsa olmaz dediği 
yegânelerce sürüklenmişti buraya arayanlar 
da onlardan biriydi nasıl olsa! Açarsa çok şey 
kaybeder, yıllarca geriye yolun ta başına geri 
dönerdi biliyordu.

Acılar içinde kıvrandığı, çaresizliğin dipsiz 
kuyularında nafile dönelediği bir gün canla-
rından biri babası; diğer canı anasının onun 
arkasından çevirdiği oyunlar neticesinde bu-
ralara sürüklendiğini öğrenmiş, hayatında 
çağ açılıp çağlar kapanmıştı. Demek derdini 
açtığı, acısını istiği, bağrında derman aradığı 
‘anacığının’ idi yarayı açan hançeri tutan el!

Sevmişti masum da olsa sevilerin yal-
nızca kendisine yasak olduğunu bilmeziye 
tutulmuştu. Gençti, belki heves etmişti belki 
tozpembe hayallerinin tamalayıcısını bulmak 
zamanının geldiğini düşünmüştü kim bilir? 
Kapılmıştı işte bile isteye kaptırmıştı kendini 
belki de kapılır ya! Ayakları ucunda ilerledi 
sezilmedi, sızmadı; belki azıcık sızdı ama bir 
yerlere bulaşmadı bundan emin! Hiç bir yere 
bulaşmadı kimsenin yüreciğini kirletmedi se-
visi. Yalnızca kendi yüreciğiydi hallaç pamu-
ğu gibi atılan. Dokunmasalar, değmeseler, 
ellemeseler, soldurmasalardı; bu titrek mum 
alevinin ışığını söndürmemenin çekincesinde 
yaşamaya, ömürcüğünü bu uğurda tüketme-
ye çoktan hazırdı. Olmadı; koca bir kova su 
döktüler şuncağız titrek mum alevini söndür-
meye!  Bununla da kalmadılar mumluğu da 
aldılar elinden sen ziyan eder kıymetini bile-
mezsin diye.  Evlendirdiler münasip gördük-
leri biriyle. Düğün dernek kurdular, sofralar 

donattılar, etlerini çimke çimke edip pilavın 
üstünde gelenlere sundular. Üstelik bunların 
bil cümlesi iyiliğinden başka birşey düşün-
meyenlerce yapıldı. Hayırlısı buydu. Yazgıydı, 
önünde durulmaz bir kutsal buyruktu! O gün 
öldü aslında tam o gün öldü lakin ayırdına 
sonra sonra vardı.

Şimdi tüm bunların ne önemi var? De-
falarca döne döne düşünülmüş eski plak gibi 
başa sara dinleye ezberlenmiş hayatının elif 
besini baştan diz çöküp tekrar bellemesine...  
Yolun sonu ufuklarda beklemekte. Hem han-
gi cana nasip olmuş yolun sonunda olduğunu 
bilerek yolun sonuna baka seyrede veda et-
mek?

Rüzgâr dinmemişti hâlâ. Dağ başı du-
mansız olmadığı gibi rüzgârsız da olmuyor-
du demek. Derin derin soludu dünyadan 
alacaklarını biraz olsun azaltmak istercesine. 
Aldığı kârdı. Çoktu alacağı hem pek çoktu bi-
liyordu ama varsın üstü kalsındı. Üşümekten 
uyuşmuş kollarını uçmaya hazırlanan bir toy 
kuş gibi açtı. Saçlarını topladı eliyle düştüğü 
yeri görmek istedi sanki görmese düşmeye-
cekti.Bir adım daha atacak mesafe yoktu son 
adım boşluktu. Boşluğa bıraktı o da kendini. 
Uçmak güzeldi. Düşmek düşündüğü ölçüde 
acıtmamıştı bedenini. Gözleri hep açıktı. Çok 
geçmedi bulutlara yükselişini gördü. Bulutlar 
gibi içine daldıkça yoklaşan bir buhar, bir göz 
yanılsaması değildi. Sahiydi sahiciydi. Hafifti 
hafiflemişti. Kafessizliğin şaşalamasında sağa 
sola yalpalamadan dimdirek uçtu, uçtu...
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ANUŞ 
GÖKCE

EDEBİYATIMIZDA VE 
EZGİLERİMİZDE SEVGİLİYE 
BENZETİLEN ÖGELER

İnsanoğlu birbiriyle konuşup anlaşabilmek 
için nesneleri tanımlamış, bitkileri ve hay-
vanlara adlar koymuş, ortak bir alfabe vü-

cuda getirmiştir.  Bu alfabe ile kelimeler cümle-
ler oluşturmuşlar; kabileler kabilelerle, devletler 
devletlerle, tüccarlar da birbirleriyle anlaşmalar 
yapmışlardır. Hükümdarlar kanunlar yaparak 
tebaası altındaki kavimlerin devletle ve birbir-
leriyle olan ilişkilerini düzenlemişlerdir.

Tarihin ilk devirlerinde insanlar bazı dam-
galar ve işaretler kullanmışlardır. Mağara 
duvarlarına, kayalara çizilen resimlerden ka-
vimlerin neyle uğraştıklarını, kullandığı araç 
ve gereçlerini, giyim kuşamlarını az çok tespit 
edebiliyoruz.  

Yazının icadıyla birlikte kabile yaşantısın-
dan devlet haline geçildiğini, insanların toplu 
yaşamak için bir takım kurallar koyduğunu, 
çeşitli işlerle uğraşan sınıfların oluştuğunu gör-
mekteyiz. Devletin tebaasıyla ilgili hükümleri, 
yasak ve emirlerini görüyoruz. Kâğıdın icadın-
dan evvel yazılar taşlara, derilere, hayvanların 
kürek ve leğen kemiklerine, mağara duvarları-
na ve kil tabletlere yazılmıştır.  Çiftçilikle uğ-
raşan Etrüsklerin “saban kırmanın cezasının 
idam olduğuna” dair hüküm ve Mezopotam-
ya’da kurulan Babil Devleti’nde Akadca ile ya-
zılan Hammurabi Kanunları’da “hırsızlık ya-
panın elinin kesilmesi, tecavüz edenin ölümle 
cezalandırılması”, “hırsızlık yapmak için duvarı 
delip içeriye giren kişinin deliğin dibinde öldü-
rülmesi”, bir evi kundaklayanın aynı ateşte ya-
kılması” gibi kanunlar, sosyal ve iktisadi olarak 
toplum düzenini sağlayan kurallardır.

Kâğıdın bolca kullanıldığı dönemlerde cilt 
cilt kitaplara, edebi metin ve şiirlere;  ; nesirler, 
makaleler, destanlar, maniler, şiirler; ilahiler, 
deyişler, koşmalar, gazeller ve kasideler, sağu-
lar, bilmecelere rastlıyoruz.

 Bu kadar girizgâhtan sonra asıl konumu-
za dönelim. İnsanoğlu şiir yazarken, kaside ve 
gazel yazarken ya da edebi metinler yazarken 
tabiatta gördüğü güzelliklerden faydalanır. 
Bitkiler hayvanlar, güller çiçekler sanatçının 
eserlerinde can bulur, hayat kazanır. Bazen 
de renkler, gökkuşağı, gökyüzü, dünya, yıldız, 
metafizik; cennet, cehennem, arasat, zakkum, 
tuba ağacı… Netice itibarıyla tabiattaki her bir 

nesne belli bir amaç için kullanılmıştır.
Hak Aşığı Yunus Emre’nin kalbi öyle bir 

dağlanmıştır ki Sevgiliye kavuşmak için dünya 
nimetlerinde gözü yoktur. Cehennem ateşine 
karşı pervasızdır; zira onun içindeki ateş onu 
ziyadesiyle yakmaktadır. O Sevgiliye kavuşsun 
yeter, cenneti talep edene verilmesini ister.

“Gözüm seni görmek için
Elim sana ermek için
Bu gün canım yolda koydum
Yarın seni bulmak için

Bugün canım yolda koyan
Yarın ivâzın veresin
Arz eyleme uçmağın
Hiç arzum yok uçmağ için
…
Uçmak uçmak dediğin
Mü’minleri yeltediğin
Vardır ola birkaç huri
Hevesim yok uçmak için

Sufilere ver sen onu
Bana seni gerek seni
Hâşâ ben terk edem seni
Şol bir ala çardağ için
(Yunus Emre,,s. 130, Kültür Bakanlığı Yay. 

1991/ Ank. Yunus Emre Yılı, Türkçe-İngilizce)
(Uçmak:cennet, ivâz: bedel, yeltemek: teş-

vik etmek.)
Şiirlere en çok konu olan bitkilerin başında 

gül gelir. Sevgilinin yanakları güle benzetilir. 
Bazen de sevgilinin kendisi gül olarak vasıflan-
dırılır.

“O gül endam bir âl şale bürünsün de yü-
rüsün

Ucu gönlüm gibi sürünsün de yürüsün” 
Enderunlu Vasıf’a ait olan bu mısralar Sev-

gilinin kendisinin bir erişilmez gül olduğunu, 
kendi gönlünün de sevgilinin boynuna taktığı 
şalın gibi ardınca yürüdüğünü ifade etmekte-
dir.

Gül türkülerimize, şarkılarımıza da konu 
olmuştur. Hikâyesini Orhan Hakalmaz’dan 
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dinlediğim “Kırmızı Gül Demet Demet” tür-
küsü beni çok etkilemiştir. Daha önce Muazzez 
Türüng’den de dinlediğim türkünün sözleri 
şöyle:

Kırmızı gül demet demet
Sevda değil bir âlâmet
Gitti gelmez ol Muhammed
Şol Revan’da balam kaldı
Kırmızı gül her dem olmaz
Yaralara merhem olmaz
Ol tabipten derman gelmez
Şol Revan’da balam kaldı.” 
Bir zamanlar vatan toprakları olan ve bir-

çok şehit verdiğimiz Revan bu gün Azerbaycan 
Türkü sürgün edilerek Ermenistan’a verilmiş-
tir. 

Müzeyyen Senar’dan dinlediğim “Kırmızı 
Gülün Alı Var” şarkısı, ses ve yorum mükem-
mel olunca kırmızı gülü kat kat güzelleştiriyor; 
bizlere de keyfince dinlemek düşüyor:

“Kırmızı gülün alı var
Her gün ağlasam da yeri var
Bu gün benim efkârım var
Ah bu gönül arzu eder yâr seni

Kırmızı gülün pürçeği
Yar önünde oynar köçeği
Neyleyim yârsız döşeği
Ah bu gönül arzu eder yâr seni”
Yunus Emre, toprağa, çiçeğe, ağaca sorarak 

sevgiliyi aramaktadır.
“Sordum sarıçiçeğe annen baban var mı-

dır?
Çiçek eydür derviş baba, annem babam 

topraktır.
Hak lâilâhe illallah Muhammeden Resu-

lullah 
Sordum sarıçiçeğe kardeş evlat var mıdır?
Çiçek eydür Derviş baba kardeş evlat yap-

raktır.”
Gül bazen Sevgili Peygamberimiz Hz. Mu-

hammed Mustafa’yı temsilen de kullanılır.
Seyrimde bir şehre vardım
Gördüm sarayı güldür gül
Sultanın tacı tahtı
Bağı duvarı güldür gül
Gül alır gül satarlar
Gülden terazi tutarlar
Gülü gül ile tartarlar
Çarşı Pazar güldür gül
…” Ümmi Sinan’a ait olan bu şiir de Sevgi-

liyi, onun soyunu ve onun soyundan gelenleri 
gül olarak nitelemektedir. 

Âşıklar için sevgili ulaşılmaz bir varlıktır. 
Onun boyu boyunu servi gibidir. Yanakları-

nı güle, dudaklarını goncaya, kirpiklerini oka, 
kaşlarını yaya veya hilâle benzetirler. Gözlerini 
de ahuya, marala…

“Ahu gözlüm tut elimden
Vazgeçmedin emelinden
Aşkın beni temelinden
Yıkmadan gel yakmadan gel…” 
Aşık Feymani’ye ait olan bu dizlerin deva-

mında tatlı canını ecel almadan gelmesi için 
sevgilisine yalvarmaktadır.

Kastamonu yöresine ait  “Manda Yuva Yap-
mış Söğüt Dalına” adlı türküde ise sevgilinin 
boyu servi (selvi) ye benzetilmiştir:

“Aşağıdan gelen Türkmen koyunu
Selviye benzettim yârin boyunu
Amanın amanın amanın yandım
Bedava mı sandım para verip aldım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para verip aldım
Sabahlayin erken çifte giderken
Öküzüm torbadan düşmüş gördün mü?
Nakarat
Manda yuva yapmış söğüt dalına
Yavrusunu sinek kapmış gördün mü?
Nakarat”
 Bu nüktedân türküyü Belkıs Akkale’nin 

şahane yorumundan dinlerseniz keyfinize di-
yecek olmaz.

Konya yöresinden Ali Çalışkan’dan Muzaf-
fer Sarısözen tarafından derlenen ve notaya 
alınan bir Türküde de sevilinin boyu selviye 
benzetilmektedir:

Karanfil oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelince 
Şen olur benin gönlüm.

…” (Ali Osman Öztürk- Nail Tan-Salih Turhan, 
Konya Türküleri, s.247, Ötüken yay, 2007/İST)

Konya’nın Çumra yöresine ait Hüseyin Kır-
kış’tan İsmet Akyol’un derlediği enteresan bir 
Konya türküsünde sevgili kartopuna benzetil-
mektedir:

Yüksek hanaylarda badılcan soyar
Badılcan boyası ellerin boyar
Yavaş sallan gartopu komşular duyar
Aman aman gartopu ayrılmam senden
…” (Ali Osman Öztürk, a.g.e.,s.327)
Neşet Ertaş da sevgilinin kirpiklerini oka, 

kaşını yaya benzetir. Cemali ise Güneş ve 
Ay’dır. Severek dinlediğim bir türküyü de siz-
lerle paylaşmak isterim:

Ne güzel yaratmış yar yar seni Yaradan
İstemem esmesin yeller incinir
Güzelsin sevdiğim gülden goncadan
Uzanmasın sana eller incinir
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Kirpiklerin oktur kaşın yay gibi
Gözlerin aklımı etti zay gibi
Cemalin Güneş’e benzer yüzün ay gibi
Değmesin zülüfler teller incinir.
Sevgi gözlerden okunur. İki âşık karşı kar-

şıya gelince dil susar gözler konuşur. Kimisi 
sevgilinin gözlerini mühre benzetirken kimi 
de zeytine benzetir:

Biz önce zeytin gözlü sevgiliye methiyeler 
düzelim, daha sonra mühür gözlüm ile iki kal-
bi birbirine sıkı sıkı bağlayalım:

“Zeytin gözlüm sana meylim nedendir
Bu sevmenin kabahati kimdedir.
Gül olmuşsun dikenlerin bendedir
Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne?
Şarkıları düşürüm peşine” 
Güftesi Hüceste Aksavrın ve bestesi İs-

mail Selahattin İçli’ye ait olan bu şarkı severek 
dinlediğimiz ve gönlümüzün huzurla dolduğu 
ender nağmelerdendir. Hele bir de Sanat Gü-
neşi Zeki Müren’in sesinden dinlediğiniz za-
man mest olursunuz.

“Mühür gözlüm seni elden
Sakınırım kıskanırım
Uçan kuştan esen yelden
Sakınırım kıskanırım

Kaviminden akrabandan
Kardeşinden öz babandan
Seni doğuran anandan
Sakınırım kıskanırım.
…” Sivaslı Âşık Ali İzzet Özkan’a ait bu 

eseri ben,  ilk defa Bedia Akartürk’ten din-
lemiştim ve çok beğenmiştim. Daha sonra 
Neşet Ertaş’tan dinledim. Yöresel ağızları, 
vurguları çok iyi yapan sanatçının yorumuna 
hayran kaldım. 

Bu kadar kıskanç bir aşığı, sevgiliyi hayat-
ta başka kim mutlu edebilir ki… Elbette ki her 
şeyden kıskandığı, kendi gözünden bile kıs-
kandığı mühür gözlüsü. 

Âşık Veysel Şatıroğlu da çiçekleri birbiriy-
le yarıştırır. Onun için her çiçek bir sevgilidir. 
Her çiçek kendini diğerlerinden üstün görür:

Çiğdem der ki ben âlâyım
Yiğit başına belayım
Hepisinden ben âlâyım
Benden âlâ çiçek var mı?

Al baharlı mavi dağlar
Yârim gurbet elde ağlar 
……..
Sümbül derki boyum uzun
Yapraklarım düzüm düzüm
Beni ak gerdana dizin

Benden âlâ çiçek var mı?
Çayır çimen dolu dağlar
Yârim gurbet elde ağlar.” 
Sevilinin yanağını güle benzeten Âşık 

Veysel de baharda mor çiçekleri birlikte der-
mek ister:

Esti bahar yeli karlar eridi
Kubarmış dağlarda kar çiçekleri
Kavl ettim yâr ile ahdi var idi.
Birlikte dermeye mor çiçekleri
…
Veysel’in derdini yazmışlar başta
Beni yakıp sen kızınma ataşta
Yanakta güllerin fiyatı kaçta
Satmaya gelişmez yâr çiçekleri”
 (Eyüboğlu, Sabahattin, Aşık Veysel Şa-

tıroğlu, Dostlar beni Hatırlasın, Hayatı ve 
Bütün Şiirleri, s.132, İnkılâp yay., 2001/İST) 

Çiçeklerden hangisi güzel değil ki. Her bi-
rinin renk renk güzelliği, albenisi ve insanın 
içini ferahlatan kokuları var. 

Şüphesiz çiçekler içinde öyle bir çiçek var-
dır ki hemen hemen her alanda kullanılmıştır. 
Bu nazende çiçek, ömrü çok kısa süren laledir. 
Lale, hem edebiyatımızda hem de mimaride, 
klasik süsleme sanatlarında; ebru, çini, tez-
hip ve hatta sıkça kullanılan bir çiçektir. Bir 
devre adını da veren lale, barışın, güzelliğin, 
saflığın sembolü olmuştur. Gerçekten de III. 
Ahmet’le başlayan Lale Devri, uzun süren bir 
barış, edebiyatta, sanatta bir yenilik,  ülkenin 
kalkınması için birçok ıslahatların yapıldığı ve 
fabrikaların açıldığı dönem olmuştur. Matbaa 
bu dönemde basım hayatımıza girmiştir. Sa-
natçılar bu dönemle ilgili şiirler; gazeller, kasi-
deler yazmıştır. Ateşte açan çiçeklerde en çok 
lale kullanılmıştır.

“Erdi bahar sardı yine neşe cihanı
Eylenelim raks edelim lale zamanı
Açtı bu dem naz ile gül gonca-i dehanı
Dinleyelim bülbülü gel lale zamanı

Fasl-ı bahar seyrine çık sen bize gel de
Gönlümüzü şâd edelim bezm-i emelde
Bağda bahar, sinede yâr, bâdeler elde
Mey içelim eğlenelim lale zamanı (istan-

bulunlalesi ibb.istanbul)
Sözleri Vecdi Bingöl’e, bestesi Münir Nu-

rettin Selçuk’a ait olan bu şarkı ne kadar etkili 
ve içli değil mi?

Her çiçeğe, her ağaca yazılmış o kadar 
çok şarkı türkü var ki imkânımız bunlardan 
bir kısmını sayfamızda yer vermeye çalıştık. 
Umarım sizleri bir nebze mutlu edebilmişim-
dir.
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D. HAZEL 
GÖKTAŞ

Yağmur Duasında Dağlar ve Tepeler 
Üzerine Bir Değerlendirme:
Ankara ve Konya Örneği

Türklerde dağlar ve tepeler önemli 
mekânlar kabul edilmiş, bir ilahilik at-
fedilmiştir onlara. Etrafında inançlar 

oluşup çeşitli ritüeller gerçekleştirilen bu kut-
sal mekânlar bazen eren, ağaç, taş, su, ışık vb. 
kültlerle de iç içe girmiştir.

Anadolu’da dağlar ve tepelerle birlikte 
üzerinde bulunan kimliği meçhul mezarlar za-
man içerisinde eren ve evliya mezarına dönüş-
müş, kutsallık ve dokunulmazlık kazanmıştır. 
Dağ ve tepelerin adlarının genelde dede, baba, 
eren şeklinde olması da bu mekânların sahipli 
olduğunu gösterir niteliktedir. Halk arasında 
daha çok yatır olarak kabul edilen bu mezarlar 
hakkında zaman içerisinde çeşitli inançlar da 
oluşmuştur: Ankara Çokören köyündeki De-
denin Doruğu denilen tepede üç tane kimsesiz 
mezar bulunmaktadır. Bölge halkı tarafından 
yatır olarak kabul gören bu mezarlarda köyün 
ilk sahipleri dedelerin yattığına inanılmaktadır. 
Bu zatlar mübarek kişiler kabul edilir:

“Dedenin Doruğu’ndaki dedeler perşembe 
günleri ellerinde ışıklarla gezer, Orta Pınar’da 
bulunan yatırlarla birbirlerini ziyarete giderler-
miş. Bir çoban onları görüp korkmuş ve köpeği 
onların üzerine salmış. Çobanın ağzı eğilmiş.” 
(KK1).

Burada eren ve ışık kültü iç içe girmiş ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Dedeler olağanüs-
tülük gösteren kişilerdir ve onlara saygısızlık 
ettiği için çoban cezalandırılmıştır.

Konya’da da üzerinde yatır olduğuna ina-
nılan dağ ve tepeler vardır. Selçuklu Bağrıkurt 
köyündeki Dedebağ Dağı (KK2), Çumra Eren-
tepe köyündeki Eren Tepe (KK4), Selçuklu 
Selahattin köyündeki Otlubaşı Tepesi ve De-
deşamı denilen tepenin üzerinde (KK3) yatır 
olduğu söylenmektedir. Anadolu’da genelde 
kutsal mekânlar olarak kabul edilen dağ ve 
tepeler çıplakken Otlubaşı Tepesi’nde yüksek 
çam ağaçları vardır. Yine Dedeşamı denilen 
tepe üzerinde de kanatlarını açmış kartala ben-
zeyen bir çam ağacı vardır ve yatırın bu ağacın 
altında olduğuna inanılmaktadır. (KK3). 

Yüksek Yerler ve Yağmur Duası
Günümüzde Anadolu’da yağmur duasına 

çıkarken tercih edilen yerlerin başında yine 

dağlar ve tepeler gelmektedir. Kış kurak geç-
tiğinde veya yağmurlar geciktiğinde geçimi 
toprak olan insanların en büyük derdi yağmur 
olur. Toplu bir dua için hazırlıklar başlar. Baş-
ta köyün varlıklı aileleri olmak üzere herkes 
maddi yardımda bulunur. Kurbanlık koyunlar 
hazırlanır. Küsler barışır, helallik ister. Bazı 
bölgelerde günler öncesinden yedi bin, kırk bin 
vs. çakıl taşı toplanır ve köy hocası tarafından 
okunur üflenir. Yağmur duası günü akarsuya 
salınır (KK1, KK5, KK7). Köy hocasının öncülü-
ğünde çoluk çocuk, genç yaşlı avuç içleri yere 
bakacak şekilde dua eder. Kurbanlar kesilir ve 
toplu olarak yemek yenir. Ayrıca o gün kıyafet-
ler ters giyilir, evin ilk çocukları veya kalbi te-
miz olduğuna inanılan bir kimse, habersiz şe-
kilde bir akarsuya atılarak ıslatılır (KK6, KK7).

Yağmur duası sırasında kıyafetlerin ters 
giyilmesi, olası durumun tersine çevrilme is-
teğiyle alakalı bir durumdur. Kuraklık yerine 
yağmur beklenir.  

Okunan taşların, insanların ıslatılması da 
yine yağmur isteğini belirtme şeklidir. Temsili 
olarak her şey suyla buluşturulur o gün, geri-
ye ise sadece göklerin kararı kalır. Ankara Bacı 
köyünde ise beyaz taşın kar yağdıracağından 
korkulduğu için kara taş toplanır ve kırk gözlü 
bir asma dalı bulunup her bir gözüne Yasin-i 
Şerif okunur. Bu asma dalı yağmur duasına 
çıkılacağı gün günahsız bir çocuğun boynuna 
takılır (KK5).

Bazen yağmur duasına hayvanların dâhil 
edildiği de görülmektedir:

“Eskiden yağmur dualarında koyun ve 
kuzu sürüleri çobanlar eşliğinde karşılıklı gele-
cek ve birbirine karışmayacak şekilde Dedebağ 
Dağı’na çıkarılır ve dua bitene kadar kavuşma-
larına izin verilmez, dualar bitince kavuştu-
rulurdu. Onlar meleşirken hayvanların yüzü 
suyu hürmetine dua edilirdi.” (KK2). 

Konya Bağrıkurt köyünde yapılan bu uy-
gulama Taşkent Çetmi köyünde de karşımıza 
çıkmaktadır (KK7). 
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Yağmur duasına cansız hayvanların dâhil 
edildiği örnekler de vardır. 

Kadınhanı Kolukısa köyünde at kafasının 
üzerine ayetler yazılarak bir akarsuya bırakıl-
maktadır (KK8).

“Ölmüş at kafasına ayetler yazılıp akarsuya 
atıldı. Belli yükseklikte bir tepeye yağmur du-
asına çıkıldı. Küsler birbiriyle barıştı. Tüm va-
tandaşlar ceketini ters giydi. Yemekler yendi. 
Güneşli havada yağmurlar dökülmeye başladı. 
Yer göğe kapandı. Yağmur bastırdı. Sel geldi. 
Selin sürüklediği at kafasını gariban bir adam 
bulup benim tarlama yağmur yağsın diye tar-
lasına gömmüş. Sonra yağmurla birlikte bir 
dolu geldi ve etraftaki tarlalara bir şey yapma-
dan adamın tarlasını mahvetti. Cenab-ı Allah 
şahsi istenilen şeyi sevmez. Cümle âlem için 
isteyeceksin.” 

Yağmur duasında hayvanların ritüele ka-
tılmasındaki asıl sebep aslında onların masum 
ve günahsız varlıklar olarak kabul görmesidir. 
Ankara Bacı köyünde yağmur duasına çıkar-
ken okunmuş asma dalının günahsız bir ço-
cuğun boynuna takılmasında, çocukların dua 
öncesi bir akarsuya atılarak ıslatılmasında da 
aynı amaç vardır. Masumlar Allah’a ulaşmak-
ta araçtır ve onların yüzü suyu hürmetine dua 
edilip yağmur istenir. Dolu ise geçimi toprak 
olan insanlar için düşmandır, afettir. Yağmur-
lar bitip dolu yağmaya başlayınca yine duaya 
açılır avuçlar. Eski inançtan kalma ritüellere 
eşlik eder dualar Ankara Çokören köyün-
de  “Dolu dinsin, karşı gelsin!” diye demir bir 
maşa alınıp göklere atılmaktadır (KK1).

Bunlar dışında Konya’da yağmur duası 

için Derbent Çiftliközü köyünde Çam Dağı’na 
(KK9), Çumra Yörük köylerinde Lille Tepesi’ne 
(KK4), Selçuklu Selahattin köyünde ise Dede-
şamı Tepesi ve Aladağ’a çıkılmaktadır (KK3). 
Yüksek yerler dışında bugün mezarlık, akarsu 
yanı, harman yeri, köy meydanı gibi yerlerde 
de yağmur duası yapılmaktadır. Taşkent Çet-
mi’de akarsu yanında, mezarlıkta ve yayla-
da (KK7), Meram Kavak köyünde meydanda 
(KK10), Karapınar İslik köyünde mezarlıkta 
(KK11), Çumra Türkmenkarahüyük ve Üçhü-
yük köylerinde camii yanı ve köy meydanında 
(KK12)  yağmur duası yapılmaktadır.  

Sonuç olarak Anadolu’nun her yerinde 
dağlar ve tepeler kutlu kabul edilmiş ve yağ-
mur dualarında araç olarak kullanılarak fayda 
beklenmiştir. Eski Türklerden kalma inançlar 
İslami ögelerle birleşmiş ve ritüellere yansı-
mıştır. Dağ ve tepeler sahipli mekânlar kabul 
edilmiş, üzerinde bulunan isimsiz mezarlar 
ilahileşmiş, kutlu kişilerin mezarına dönüşerek 
dokunulmaz olmuştur.

 
Kaynak Kişiler:
KK1: Seyide Öcal
Doğum Tarihi: 1947
KK2: Hümeyra Çetiner
Doğum Tarihi:1981
KK3: Meryem Özdemir
Doğum Tarihi:1956
KK4:Sadık Gökce
Doğum Tarihi: 1964
KK5:İlyas Aşık
Doğum Tarihi:1961
KK6:Emir Koçak
Doğum Tarihi: 1945

KK7:Ahmet Özel
Doğum Tarihi:1956
KK8:Yakup Koyuncu
Doğum Tarihi:1963
KK9:Melek Karaböcek
Doğum Tarihi:1967
KK10: Ramazan Tolcu
Doğum Tarihi: 1961
KK11: Esra Özel
Doğum Tarihi: 1991
KK12: Gülten Arı 
Doğum Tarihi: 1961

 

DÜNYA BU

Dünya bu, insanı şeytanın emrine vermek ister,
Yusuf ol da şeytana uymamayı dünyaya göster.

                                                   Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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