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Hayatı bir koşuşturmaca haline ge-
tirdik. Sürekli bir şeylerin peşinde 
koşuyoruz. Bu koşturmaca sırasında 

hedefe öylesine kilitleniyoruz ki bizim için ge-
rekli olanları görmeden geçiyoruz.

Kariyer yapmayı hedefliyoruz. Gözümü-
zü en tepeye dikiyoruz. Hedefe ilerlerken her 
şeyi mubah görüyoruz. Dostlarımızı kırıyor, 
incitiyor, kenara itiyoruz. Varsa yoksa kazan-
mak, daha çok kazanmak, her şeyi kazanmak. 
Gözümüz ve ruhumuz aç, bir türlü doyuramı-
yoruz. 

Bir zamanlar değerlerimiz vardı. Bu de-
ğerleri her şeyin üzerinde tutardık. Komşuluk 
ilişkileri o kadar önemli idi ki “Ev alma komşu 
al” diye bir atasözümüz bile vardı. 

Başımız sıkıştığı zaman önce komşuya 
koşar, onun yardımına müracaat ederdik. 
Çocuklarımızı komşuya emanet eder gönül 
rahatlığı içinde pazara, çarşıya veya seyahate 
çıkardık. Kedimizi, kuşumuzu, çiçeğimizi hiç 
düşünmeden komşuya bırakırdık. 

Evde sıkıldığımız zaman hemen en ya-
kındaki komşunun kapısını çalar, merhaba 
çay içmeye geldim derdik. Önceden haber 
vermek veya randevu almak gibi modern za-
manların(!) mecburiyetlerini yaşamazdık.

Annelerimiz gezmeye gittiği zaman okul 
dönüşü onları evde bulamazsak komşunun 
kapısını çalar, önlüğümüzü- çantamızı orada 
bırakır, karnımızı bir güzel doyurur, sokağa 
oynamaya çıkardık. Hiçbir komşu da bizlere 
surat eğmez, başka kapıya git, demezdi. Ken-
di evimizde imişcesine rahat davranır, hatta 
sevmediğimiz yemek olursa ben onu yemem 
bile derdik. 

Komşularımızın birçoğunun okuma yaz-
ması yoktu, ama Türk kültürünü öylesine be-

nimsemişlerdi ki onu yaşar ve farkına varma-
dan bize aktarırlardı.

Bu komşularımızdan ikisinin ismini an-
madan geçemeyeceğim. Elif Ayşe cicemiz 
vardı. Ölenler hariç 10 çocuğu vardı. Geçim 
sıkıntısı çekiyorlardı. Fakat biz evine gittiğimiz 
zaman hiç erinmez yufka ekmeğin içine yeşil-
lik bir şeyler koyar bize dürüm yapardı. Ço-
cuklarının birçoğu bu dünyadan göç etti. Elif 
Ayşe cice de rahmetli oldu. Allah merhameti 
ile davransın.

Bir de Sultan cicemiz vardı. Onun 4 çocu-
ğu vardı. Giriş kapılarımız farklı sokaklarda idi 
ama duvar komşumuz idi. Anam evde olma-
dığı zaman ilk kapısını çaldığımız kişi Sultan 
cicemizdi. Benimle yaşıt bir oğlu vardı. İyi 
arkadaştık. Beraber oynar, acıkınca birimizin 
evine gider, karnımızı doyururduk. Aradan 
geçen zaman aramıza mesafe koydu. Yolda 
sokakta rastlaşırsak kuru bir merhaba ile ge-
çiştiriyoruz. Sultan cicemiz halen hayatta. Al-
lah sağlıklı ömür versin.

Bütün bunlar nereden aklına geldi der-
seniz… Anuş Gökce ve Şaban Kumcu bu 
sayıda Ahi Evran’ı yazdılar. Onların yazılarını 
okudum ve ahilik kültürünün ana ekseninin 
hoş görü ve yardımlaşma olduğunu gördüm. 
Yüzlerce yıl tekke ve zaviyeler aracılığı ile 
millete aktarılan bu değerler öylesine genleri-
mize işlemiş ki okuması ve yazması olmayan 
insanlarımız bile farkında olmadan hayatlarını 
bu kurallar üzerine sürdürüyorlardı. 
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Bugün ise çat kapı gidebileceğimiz bir 
komşu bulabilir miyiz? Bırakın komşuyu kar-
deşimize hatta çocuğumuzun evine dahi ön-
ceden haber vermeden gidebilir miyiz? 

Nereden nereye geldik ve nereye gidiyo-
ruz?

***
Konya bu gün önemli bir etkinliğin baş-

langıcı için start verecek. Konya Kitap Fuarı 
kapılarını okuyucuya açıyor. Uzun bir aradan 
sonra yazar-okuyucu buluşması gerçekleşe-
cek. Özlemiştik. Bekliyorduk. Beklediğimize 
nihayet kavuştuk.

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 
her zaman olduğu gibi bu sefer de üzerine 
düşeni yerine getirmekten kaçınmadı. Kitap 
Fuarında kendi adına açacağı stantta Konya-
lı yazarlara yer veriyor. Bu sayede şehrimizin 
yazarları okuyucuları ile buluşup dertleşecek, 
bilgi alış verişinde bulunacak ve hepsinden 
önemlisi “biz de varız, bu şehir üretiyor, bize 
destek olun” mesajını verecek.

Kitap Fuarına TYB Konya Şubesi yanında 
Selçukya Kültür ve Sanat Derneği de katılı-

yor. Fuara katılan bu iki temsilcimiz sayesinde 
Konyalı yazarlarımız daha uzun süre okuyucu 
ile sohbet etme imkânı bulacaklar.

Konyalı kitapseverlerin hem şehir dışın-
dan fuara katılan yazarlara hem de kendi şe-
hirlerinin yetiştirdiği yazarlara destek adına 
bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerekli diye 
düşünüyorum.

***
Bu arada Çumra’da tutuşturulan bir me-

şaleden bahsetmek istiyorum. Çumralı bir 
grup gönüllü bir araya gelerek Çumra Kültür 
ve Sanat Topluluğu adı altında bir hareket 
başlattı. 

Bu topluluğun amacı genç nesil arasında 
Çumralılık bilincinin oluşmasını sağlamak ya-
nında eli kalem tutan Çumralılara da yazacak-
ları bir alan oluşturmak. Yazmak isteyenlere 
bu imkânı sunmak adına ilk sayısı 26 Hazi-
randa çıkan bir dergi yayınlanmaya başlandı. 
“9 Bin Yıllık Delikanlı ÇUMRA” başlığı altında 
çıkan dergi bu güne kadar 4 sayı çıktı. Beşinci 
sayısı bu ayın son Cumartesi günü yayınlana-
cak. 

Ayrılıktan parça parça olmuş bir kalp
isterim ki iştiyak derdini şerh edeyim. 
                                                   (Hz. Mevlânâ)

AYRILIK ACISI
A y r ı l ı k   acısını  anlatmak  isterim  size,
Lakin yanık gönüller olmazsa dökemem söze.
                                                           (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVÎ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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ANUŞ 
GÖKCE

AHİ EVRAN VE AHİLİK

Bu gün üzerinde yaşadığımız coğrafya-
yı bize yurt olarak bırakan atalarımı-
zı anmak ve hatırlamak, milli şuuru 

ayakta tutmak için elzem bir konu. Alparslan 
ve askerlerinin kılıç ile kapılarını açtığı bu 
toprakları manevi düşünceler ile yoğurup 
bize yurt olarak bırakan ve halen bu manevi 
şuur ile varlığımızı devam ettirdiğimiz dü-
şüncelerin sahiplerini bilmek ve anlatmak 
görevi biz yazarların üzerine düşüyor. UNES-
CO tarafından bu yıl çeşitli Türk Büyüklerini 
anma yılı olarak kabul edildi. Bunlardan Yu-
nus Emre ve Hacı Bektaş ile ilgili yazılarımızı 
daha önceki sayılarımızda sizlerle paylaştık. 
Bu sayımızda da dünyada ilk meslek teşki-
latlarının kurucusu kabul edilen Ahi Evran 
hakkında bilgiler aktaracağız.

Ahi Evran kimdir?
Kesin olmamakla birlikte 1171 yılın-

da İran’ın Hoy kasabasında dünyaya gelen 
Ahi Evran’ın gerçek ismi Nasuruddin Mah-
mut’tur. Babasının ismi Ahmet’tir. İran,  Bü-
yük Selçuklular ve Atabeklikler tarafından 
Türkleştirilen bir memlekettir. Türk nüfusu 
bu gün bile çok fazladır.

Ahi Evran, Anadolu’da fütüvvet teşkila-
tını kuran Evhadüddin Kirmani’nin en yakın 
müridi ve damadıdır. Kirmani’nin kızı, Ana-
dolu’da Baciyan-ı Rum’un kurucusu Fatma 
Hatun ile evlenmiştir. 

Ahi Evran’nın tahsil ve çocukluk devresi 
Azerbaycan’da geçmiştir. Daha sonra Hora-
san ve Maveraünnehir bölgesine gelip o yö-
redeki hocalardan ders almıştır. 1204 veya 
1205 yılında Bağdat’a gitmiştir.  Burada ta-
nıştığı Evhadüddin Kirmani’nin tavsiyesiyle 
Abbasi Halifesi Nasır Lidinillah’ın kurmuş ol-
duğu fütüvvet teşkilatına katılmıştır. Bu teş-
kilatın önde gelen şeyhleriyle temas kuran 
Ahi Evran, başta Evhaduddin Kirmani olmak 
üzere pek çok ilim adamı ve şeyhten istifa-
de etmiştir. 1204 yılında Ahi Evran, Hocası 
Evhaduddin’le birlikte Anadolu’ya gelerek 
tamamen İslam dininin akidelerini esas alan 
Ahi teşkilatını kurmuştur. Teşkilatın kurul-
masında 9. Yy. da ortaya çıkan fütüvvet akı-
mının çok etkisi olmuştur. Başka bölgelerde 
mensuplarına civanmert, ayyar (ayyaran), 
feta (fityan)gibi isimler verilen fütüvvet ül-

küsünün İslam’ın yayılmasına paralel olarak 
Suriye, Irak, Türkistan, Semerkant, Endülüs, 
Kuzey Afrika ve Mısır’da esnaf ve sanatkâr-
lar arasında yaygın olduğu bilinmektedir. 
Türkler İslamiyet’i kabul ettikten ve Anado-
lu’ya yerleştikten sonra fütüvvet ülküsünü 
benimseyip has yiğitlik ve cömertlik ve kah-
ramanlık vasıflarıyla süslemişler, toplumda 
etkin bir konuma getirmişlerdir.

Ahi Evran’ın ve Şeyh Evhaduddin Kir-
mani’nin Anadolu’ya gelişi iktidarı yeniden 
ele geçiren I. Gıyaseddin Keyhüsrev zama-
nına rastlar. Keyhüsrev,  1204 yılında hoca-
sı Mecdüddin İshak’ı Bağdat’a Halifeye elçi 
olarak göndermiş, o da dönüşünde Sultan’ın 
isteği üzerine Halife tarafından gönderilen 
Muhyiddin İbni Arabî,  Evhadüddin Kirma-
ni ve Şey Nasureddin Mahmud El Hoyî gibi 
büyük mutasavvıf ve mürşitleri Anadolu’ya 
getirmiştir. Kayseri’ye yerleşen ve Arapçada 
kardeş anlamına gelen ahî; Türkçede abi, 
kardeş, yiğit anlamına gelen akı kelimesin-
den türediği de rivayet edilen Ahilik teşki-
latını kuran Ahi Evran, kendisi de debbağ-
lık mesleğiyle uğraşmıştır. Başta dericiler 
olmak üzere 32 farklı esnafın kuruluşunun 
da liderliğini yapmıştır. Anadolu’nun her 
tarafında irşat faaliyetlerine başlayan Şeyh 
Evhadüddin Kirmani ve halifeleri için çok 
sayıda tekke ve zaviyeler yapılmıştır. Daha 
sonra I. İzzeddin Keykavus ve Alaeddin Key-
kubat da fütüvvet ülküsünü benimseyerek 
Anadolu’da Ahilik teşkilatı kuruluşunu ta-
mamlamıştır. 

Anadolu’da Ahiliğin kurucusu olarak bi-
linen Şey Nasuriddin Mahmut el Hoyî, daha 
sonraları Ahi Evran olarak anılmaya başla-
mıştır. Ahiler özellikle I. Alaeddin Keyku-
bat’ın desteğiyle İslâmî tasavvufî düşünce 
ve tasavvuf ilkelerine bağlı kalarak tekke ve 
zaviyelerde şeyh-mürit ilişkilerini, diğer ta-
raftan iş yerlerinde usta kalfa ve çırak müna-
sebetlerini düzenlemişlerdir. 



341

Buna bağlı olarak iktisadî hayatı İslâmî 
ve ahlâkî ilkeler doğrultusunda canlandır-
mışlardır. Ahi Evran’ın Anadolu Ahiliğinin 
kurulmasında ve iktisadî hayatın inkişâfın-
da büyük bir rolü vardır.

Anadolu’da hızla yayılan bu teşkilatın 
mensupları, şehirlerde olduğu gibi köyler-
de ve uç bölgelerde büyük nüfuza sahip 
olmuşlardır. Anadolu’da bilhassa XIII. yy. 
da devlet otoritesinin iyice zayıfladığı bir 
dönemde şehir hayatının yalnız iktisadi de-
ğil, siyasî yönden de önemli faaliyetlerde 
bulunmuşlardır. 

Ahiler, bağımsız siyasî bir güç olma-
makla birlikte zaman zaman merkezi oto-
ritenin zayıfladığı, anarşi ve kargaşanın had 
safhaya çıktığı bir dönemlerde siyasî ve 
askeri güçlerini göstermişler. Tokat ve Si-
vas’ın düştüğü Kösedağ Savaşında Kayse-
ri’yi kahramanca savunmuşlardır. (Kazıcı, 
Ziya, TDV İslam Ansiklopedisi, Ahi Evran 
maddesi, fdf)

1227-1228 yılları arasında I. Alaeddin 
Keykubat’ın daveti üzerine Konya’ya yer-
leşen Ahi Evran, mesleğinin ve teşkilatının 
ikbal dönemini burada yaşamıştır. 1237 
yılında Alaeddin Keykubat’ın oğlu II. Gıya-
seddin Keyhüsrev tarafından öldürülmesi 
üzerine Ahi Evran için de sıkıntılı günler 
başlamıştır. Babasının çok sevdiği komu-
tanları ve devlet adamlarını birer birer or-
tadan kaldıran II. Gıyasedin Keyhüsrev Ahi 
Evran’ı da hapse atmıştır. 1243’te Kösedağ 
muharebesinden sonra Tokat ve Sivas’ın 
düşmesi üzerine Ahiler Kayseri’de savun-
maya geçerek Moğollara karşı kahramanca 
şehri savunmuşlardır. Bir hainin yardım et-
mesiyle Moğolların eline geçen şehirde kat-
liam yapılmış; birçok Ahi ve Türkmen öldü-
rülmüştür. II. Gıyaseddin’in 1245 yılında 
ölümü üzerine serbest bırakılan Ahi Evran, 
Konya’da kalmayarak Denizli’ye geçmiştir. 

Ahi Evran,  II. İzzeddin Keykavus’un 
müşterek hükümdarlık yaptığı dönemde 
İzzeddin Keykavus’un safında yer aldı. Üç 
kardeşin hükümdarlığı döneminde 1246 
yılında Konya’da tahta geçen II. İzzeddin 
Keykavus, Hocası Sadreddin Konevi’yi De-
nizli’ye göndererek Ahi Evran’ı Konya’ya 
davet etti. 1247’de Şemsi Tebrizî’nin öldü-
rülmesi hadisesi karşısında Konya’yı terke 
ederek Kırşehir’e yerleşen Ahi Evran, 15 
yıl burada yaşamıştır. 1261 yılında Moğol-

larla yapılan çarpışmada savaşı kaybeden 
Keykavus’un dayılarıyla birlikte Anadolu’yu 
terk edip Bizans imparatorunun yanına git-
mesi üzerine yalnız bırakılan mücahit Türk-
menler ve Ahiler kılıçtan geçirilmiş; Ahi 
Evran da Kırşehir’in Moğol Emiri Caca Bey 
tarafından şehit edilmiştir.

1247’de Şems-i Tebrizi’nin öldürülme-
sinde parmağı olduğu iddiası yayılan Mev-
lana’nın oğlu Alaeddin Çelebi de Denizli’ye 
gitmiş ve orada Ahi Evran’a mürit olmuş-
tur. Mevlana’nın diğer oğlu Sultan Veled, 
yazdığı bir şiirde Ahi Evran’ın ölüm tarihini 
12 Nisan 1261 olarak tespit etmiştir. (Kara-
man Merkezi Eğitim Merkezi, vep sitesi)

Hacı Bektaş Veli’nin, Kırşehir’e gidip 
birkaç defa Ahî Evran’la görüştüğü Vela-
yetnamede rivayet edilir. Bu ziyaretlerin 
birinde Ahi Evran, şehrin dışında Hacı Bek-
taş Veli’yi karşılayıp bir yerde oturmuşlar, 
uzun süre sohbet etmişlerdir. Ahi Evran, 
Hacı Bektaş’tan Tanrıya yalvarıp, hem el-
lerini yüzlerini yıkayıp abdest almak hem 
de içmek için oturdukları yerde bir pınar 
çıkması için nazar etmesini istemiştir. Hacı 
Bektaş Veli de Allah’a sığınarak nazar et-
miş; hemen orada gayet lezzetli bir pınar 
çıkmıştır.  Bir müddet sonra sıcaktan buna-
lan Ahi Evran, yine Hacı Bektaş Veli’ye yal-
varıp bulundukları yerde bir gölgelik olma-
sını istemiş, o da Ahi Evran’ın elindeki kuru 
kavak ağacını yere dikmiştir. Birdenbire 
ağaç yeşermeye başlamış ve dallanıp yap-
raklanarak bir gölgelik oluşmuştur. Yine bir 
başka ziyaretinde Ahi Evran’ı teftişe gelen 
bir kadıyı etkilemiş, Kadı cezbeye gelerek 
teftişten vazgeçmiştir. (Velayetname-i Hacı 
Bektaş Veli, vrk 58 vd,  BY1415, Konya 
Bölge Yazmalar Kütüphanesi)

Velayetnameden şu sonuca varabili-
riz. Ahi Evran ile Hacı Bektaş Veli çağdaş-
tır. Birbirleriyle sıkça görüşmüşler ve fikir 
alışverişinde bulunmuşlardır. Daha sonra 
Osmanlı döneminde Yeniçeri Ocağının ku-
ruluşunda etkili olan Hacı Bektaş Velinin 
mensupları, müritleri Ahilik kültüründen 
büyük ölçüde etkilenmiştir, diyebiliriz.

Mikail Bayram, Ahi Evran ile Akşehir’de 
medfun Nasreddin Hoca’nın aynı kişi oldu-
ğunu iddia etmektedir. Ona göre, Ahi Ev-
ran’la hiç anlaşamayan Hz. Mevlana oğlu-
nun affetmemiş, onu evlatlıktan reddetmiş 
ve cenaze namazını dahi kıldırmamıştır. 
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Mikail Bayram, Ahi Evran’ın yılan eğit-
mesinden ve beslemesinden dolayı Mevla-
na’nın onu küçük gördüğünü, mesnevisinde 
isim vermeden alay ettiğini belirtmektedir. 
(Bayram, Prof. Dr. Mikail Bayram, Hace Na-
sıreddin Tusi’nin İntihalcılığı ve Ahi Evran 
Hace Nasuriddin İle İlgisi, s.33 v.d)

Mevlana’nın etrafındakileri yazan Eflakî 
de ahilere pek hoş nazarla bakmaz. Mev-
lana’nın onları sevmediğine, hatta beddua 
etiğine dair iki hikâye aktarır. Bunlardan bi-
risi Süleyman Pervane’nin sarayda bir sema 
düzenleyerek ahilerin önde gelen şeyhlerini 
de davet etmesidir. Ahilerin, Mevlana ve 
Hüsameddin Çelebi’nin meclise geldiği va-
kit yerlerinden kalkmamaları ve Mevlana’ya 
itibar etmedikleriyle ilgilidir. (Ahmet Ef-
lakî, Menakıbül Arifin, Terc: Tahsin Yazıcı,  
C:s.290, MEB yay, İstanbul- 2001) Diğeri 
de Mevlana’nın Şeyh Nasıreddin’nin evinin 
önünden geçerken onun kıyafeti ve dünya 
görüşüyle alay ettiğine dairdir. (Eflakî, a.g.e, 
C:2, s.370) 

AHİLİK
Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik teş-

kilatına nasıl giriliyor, mertebeleri, kademe-
leri nelerdir; şimdi onu biraz inceleyelim.

Fuat Köprülü, Ahileri sadece bir esnaf 
teşkilatı değil bir tarikat olarak değerlendir-
mektedir. Ahilerin Fütüvvet mesleğine bağlı 
olup, senetlerini Hz. Ali vasıtasıyla Hz. Pey-
gambere kadar götürdüklerini, diğer sofile-

rin hırkalarına karşılık Fütüvvet şalvarı giy-
diklerini belirten Köprülü,  Ahi teşkilatının 
Batınîlik’ten çıkmış olacağını ileri sürmekte, 
Gülşehri gibi Ehli Sünnet inancına mensup 
Türk şairlerinin Ahilere hoş nazarla bakma-
dığını ifade etmektedir. (Köprülü, Prof. Dr. 
Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 
s.211 vd, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. 4. 
Baskı, 1981-İstanbul)

Büyük şehirlerde çeşitli guruplar halinde 
teşkilatlanan ahilerin her birinin müstakil bir 
zaviyesi vardı. Küçük şehirlerde ise muhtelif 
meslek gurupları, tek bir birlik teşkil edebi-
liyorlardı. Anadolu Selçuklu Devleti’nde bu 
birlikler, çeşitli mesleklere ait problemleri 
halletmekte ve devlet ile olan münasebetle-
rini düzenlemekte idiler. Mal ve kalite kont-
rolü, fiyat tespiti bu birliklerin asli görevi idi. 
Bu dönemde teşkilata ilk defa girenlere yiğit 
veya çırak denirdi. Ahilik daha sonra kazanı-
lırdı. Esnaf guruplarının başında şeyh, halife 
ve nakipler; bütün esnafın en üst makamın-
da ise şeyhü’l- meşayıh bulunuyordu. Ayrıca 
mesleğin geleceği açısından çırakların yetiş-
tirilmesine de büyük önem veriyorlardı.

Ahiliğe giriş şerbet içmek (şürb), şed 
veya peştamal kuşanmak, şalvar giymekle 
gerçekleşiyordu. Ahilik bünyesindeki esnaf 
birlikleri ustalar, kalfalar ve çıraklardan 
oluşuyordu. Çıraklıktan itibaren birlik için-
de yükselmek için meslekî ehliyet ve liyakat 
şarttı. 
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Çıraklar mesleği çok iyi öğrenmedikçe 
dükkân açmalarına izin verilmezdi. Esnaf 
ve dükkân sayıları, iş aletleri ve tezgâhlar 
sınırlandırıldığı gibi ihtiyaca göre mal üreti-
mi de esastı. Sanat erbabı içinde en dürüst 
ve çok saygı değer olan, yaşça da en kıdemli 
olan bir üstat, teşkilatın reisi olup kendisi-
ne Ahi deniliyordu. Ayrıca esnaf arasında 
inzibatı temin eden, yiğitbaşı veya server 
denilen ikinci bir reis bulunuyordu. Her 
meslek grubunun başında bir Ahi bulunu-
yordu. Bu Ahilerin en yaşlısı ve kıdemlisi de 
bütün Ahilerin reisi olarak kabul ediliyor ve 
Ahi Baba ismi ile anılıyordu. Ahi babalar, 
Kırşehir’deki Ahi Evran tekkesine bağlı olan 
şeyhler ile bunların illerdeki vekilleri konu-
munda idi.

Bütün prensiplerini dinin kaynağından 
alan ahiliğin nizamnamelerine Fütüvvet-
name denilirdi. Ahiliğin esasları, ahlâkî ve 
ticari kaideleri bu kitaplarda yazılıydı. Teş-
kilata girecek kimse, ilk önce bu kitaplarda 
yazılı olan kuralları kabul etmek ve uymak 
mecburiyetindeydi. Fütüvvetnamelere göre 
teşkilat mensuplarında bulunması gereken 
vasıflar vefa, doğruluk, emniyet, cömertlik, 
tevazu, ihvana nasihat, onları doğru yola 
sevk etme, affedici olma ve tövbe idi. Şa-
rap içme, zina, yalan, gıybet, hile gibi dav-
ranışlar ise meslekten atılmaya gerektiren 
sebeplerden sayılırdı. (Kazıcı, a.gm)

Ahilik hakkında en geniş bilgiyi 14. Yy 
Seyyahı İbni Batuta vermektedir. Fas- Tanca 
doğumlu olan seyyah, Mısır, Suriye, Hicaz, 
İran, Irak, Umman, Bahreyn, Yemen, Ana-
dolu, Kıpçak memleketlerini, Hindistan’ı, 
Çin’i ve Türkistan’ı gezmiş, gezdiği yerlerde 
gördüklerini, kavimlerin yaşayışlarını, adet 
ve geleneklerini, tarihi ve sosyal yaşantıları 
hakkında bilgileri kaydetmiştir. Hicaz dönü-
şü Anadolu’ya uğrayan İbni Batuta, gemiyle 
Antalya’ya gelmiş; Alanya- Burdur- Ispar-
ta- Eğirdir- Gölhisar-Karaağaç (Acıpayam), 
Denizli- Tavas yoluyla Milas’a gitmiştir. 
Konya-Karaman-Aksaray- Niğde- Kayse-
ri- Sivas-Gümüşhane-Erzincan- Erzurum’a 
kadar yaptığı seyahati müteakip, Birgi’den 
kuzeye doğru yoluna devamla Manisa-Ber-
gama-Balıkesir-Bursa-İznik-Geyve-Göy-
nük-Mudurnu-Bolu-Gerede-Safranbo-
lu-Kastamonu’yu ziyaret ederek Sinop’tan 
gemi ile Kırım’a geçmiştir. İbni Batuta, 
Alanya’da bulunduğu sırada Şeyh Hamavi 

medresesinde konaklar. Buraya gelen gayet 
hırpani kıyafetli bir adamın kendisini akşam 
yemeğine davet ettiğini söyler ve orada gör-
düklerini şöyle anlatır:

 “ Ahiler, Anadolu’da yerleşmiş bulunan 
Türkmenlerin her vilayette, her şehirde ve 
her köyde bulunmaktadır. Memleketleri-
ne gelen yabancılara yakın ilgi gösterirler, 
yiyeceklerini, içeceklerini temin ederler ve 
diğer ihtiyaçlarını karşılamakta itina göste-
rirler. Öte yandan bulundukları yerlerdeki 
zorbaları yola getirirler, her hangi bir se-
beple bunlara iltihak eden kötüleri ortadan 
kaldırırlardı. Orada Ahi, evlenmemiş, bekâr 
ve sanat sahibi gençlerle diğerlerinin bir ce-
miyet kurarak kendi içlerinden seçtikleri bir 
kimseye denir. Bu cemiyete de fütüvvet adı 
verilir. Reis seçilen kimse bir zaviye yaptıra-
rak içini halı, kilim, kandil ve diğer lüzum-
lu eşyalarla donatırdı. Arkadaşları gündüz 
çalışarak kazandıklarını ikindiden sonra 
reise getirirlerdi. Bu para ile meyve, yiye-
cek ve zaviyede lüzumlu olan diğer ihtiyaç 
maddelerini satın alırlardı. O gün zaviyeye 
bir misafir gelirse, zaviyelerinde misafir 
ederler ve ona ziyafet çekerlerdi. O kimse 
gidinceye kadar onların misafiri olur. Bir 
misafir gelmediği zaman ise yine toplanıp 
yemek yerler, daha sonra raks ederler ve 
nağmeler söylerler. Sabahleyin yine işlerine 
giderek ikindiden sonra kazandıklarını yine 
getirip reislerine verirler. Dünyada bundan 
daha güzel ve daha hayırlı iş yapan kimse 
görmedim. Şiraz ve İsfahan halkının hare-
ketleri bunlarınkine biraz benzemekte ise 
de Ahiler gelen ve giden yolculara daha çok 
şefkat ve iltifatlarda bulunmak bakımından 
onların fevkindedirler. 

Şehre geleli iki gün olmuştu ki bu Ahi-
lerden biri Şeyh Şehabeddin Hamevi’nin 
yanına gelerek onunla Türkçe konuştu. O 
zaman Türkçe bilmiyordum. Üzerinde eski, 
yıpranmış bir elbise, başında da keçe külâh 
vardı. Şeyh bana : “Bu adamın ne dediğini 
biliyor musun?” diye sordu. “Ne söylediğini 
anlayamadım” dedim. “Seni ve arkadaşla-
rını yemeğe çağırıyor”, demesiyle hayret 
ettim ve “evet”, dedim. … Akşam nama-
zından sonra bu adam tekrar yanımıza geldi 
ve hep birlikte zaviyeye gittik. Zaviyenin içi 
nefis Anadolu kilim ve halılarıyla döşenmiş 
ve Irak camından yapılmış birçok avizelerle 
süslenmiş idi. 
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Misafir odasında beş adet beysus vardı. 
Beysus, bakırdan yapılmış üçayaklı şamdana 
denir ki baş tarafı yine bakırdan mamul bir 
nevi bakırın ortasından fitilin çıkması için bir 
boru bulunmaktadır. Bu kandil erimiş iç yağı 
ile doludur ve yanına yine erimiş iç yağıyla 
dolu bakır kaplar konur. Ayrıca fitili düzelt-
mek için bir makas da vardır. Ahilerden biri 
bu kandile bakar ve kendisine çıracı (çerağcı) 
denir.

Zaviyenin oturma odasında sırtlarına kaba 
giymiş ve ayaklarında mest bulunan bir gu-
rup genç yer almıştı. Her birinin belindeki ke-
mere iki arşın uzunluğunda birer hançer asılı 
idi.  Başlarında softan yapılmış beyaz sarıklar 
olup, her sarığın tepesinde bir arşın uzunlu-
ğunda ve iki parmak eninde bir taylasan var-
dı. Bu gençler toplandıkları zaman sarıklarını 
çıkarıp önlerine koyarlardı ki o zaman başla-
rında “zerdehani”den veya sair ipekli kumaş-
lardan yapılmış ve görünüşü pek güzel olan 
başka bir takke takarlardı. Toplantı yerinin 
orta kısmında misafirlere ait bir peyke vardı. 
Meclislerine girince bize bol yemekler, çeşit-
li meyveler ve tatlılar ikram ettiler. Ondan 
sonra da raksa başladılar. Bunların tutum ve 
davranışları, hakkımızda gösterdikleri ikram-
ları hayretimizi bir kat daha artırmıştı.” (Ebu 
Abdullah Muhammed İbni Batuta et- Tanci, 
İbni Batuta Seyahatnamesi, çev. Dr. Mümin 
Çevik, Bilge Kültür Sanat Yay.1. Basım. Ma-
yıs 2015- İstanbul), s.211

Sonuç
Ahi Evran, hayatı mücadele ile geçmiş 

bir düşünce ve aksiyon adamıdır. Anadolu’ya 
gelerek Müslüman Türklerin ticaretle uğraş-
masını temin etmiş, ticareti yalnızca gayri 

Müslimlerin tekelinde olmasının önüne geç-
miştir. Onun Hoy’dan gelmesi Türklüğüne, 
Türklük şuuru ve Müslümanlık inancına bir 
halel getirmez. İran toprakları ve Horasan 
bölgesi Büyük Selçukluların ilk sultanı Tuğrul 
Bey’den itibaren Türklerin hâkimiyetinde bu-
lunuyordu.

Mevlana’nın Ahileri ve Ahi Evran’a hoş 
bakmaması da onun Türklüğüne ve Müs-
lümanlığına bir engel teşkil etmez. Mevlana 
IV. Kılın Arslan tarafını tutmuş, Ahi Evran ise 
Anadolu’ya geldiğinden beri kendisini daha 
aktif bir hayatın içinde bulmuştur. O, Moğol-
lara karşı savaşan İzzettin Keykavus’un safın-
da yer almıştır. Hiç kimseyi benimsedikleri 
siyasi düşüncelerinden dolayı suçlayamayız. 
Mevlana Türk kanı akıtılmadan, Moğolları 
İslamiyet’e alıştırmak ve ısındırmak suretiyle 
devletin üzerine çöken belayı def etmek iste-
miş, Ahi Evran ise onlarla savaşarak. Nitekim 
Kayseri’yi kahramanca koruyan Ahiler de Ahi 
Evran’ın müritleridir.

Ahi Evran ile Nasreddin Hoca’nın aynı kişi 
olması bahsine gelince ben bu düşüncede de-
ğilim. Mikail Hoca çok önemli deliller ve kay-
naklar gösterse de ben Nasreddin Hoca’nın 
fıkralarında ve hayat hikâyesinde bir aksiyon 
adamı vasfı göremiyorum, o izlenim bende 
oluşmadı. Nasreddin Hoca’da bir imam ve 
müderris edası, Türk’ün ince ve kıvrak zekâsı 
mevcuttur. Bunun için ben bu iki kişinin farklı 
şahıslar olduğunu düşünüyorum.

Türklüğe, Müslümanlığa çok önemli hiz-
metleri bulunan, ticaret ahlakını ve sosyal ve 
iktisadi hayatı tanzim eden Ahi Evran ve mü-
ritlerin, hocalarını rahmetle anıyorum. Ruhla-
rı şâd olsun.

 

YERİN MEZAR OLACAK
Saraylarda  yaşasan  da  bir  gün  yerin  mezar  olacak,
Mal-mülk, makam-mevki her şeyin başkalarına kalacak.
     Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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AHİLİK BİR TERBİYE SİSTEMİDİR

ŞABAN
KUMCU

14. yüzyılın ortalarında Anadolu’ya ge-
len  Tancalı seyyah İbn Batuta (1304-
1369), burada kendisini hayrete dü-

şüren ve hayran bırakan bazı insanlara ve 
kuruluşlarla karşılaşır. Onların davranış ve 
yaşayış tarzlarını ayrıntılı olarak tasvir eder. 
Bunlar “ahi” adını alan, Anadolu Türk kül-
tür ve medeniyetinin oluşmasında gaziler, 
veliler, alimler kadar önemli rolü olan insan-
lardır. Ahiler bazı yönleriyle gazileri hatırla-
tırlar. Gözlerini budaktan sakınmayan yiğit 
kişilerdir. Fakat gayeleri savaş değil barıştır. 
Sabahtan akşama kadar kendi işlerinde ça-
lışırlar, hayat felsefeleri, yaşayış tarzları ça-
lışmaya, dostluğa ve yardımlaşmaya daya-
nır. Çalışmaktan maksat para kazanmak ve 
biriktirmek değil hem kendi geçimini temin 
etmek hem de başkalarına yardım etmektir.

Türklerin Anadolu’da yerleşik mede-
niyete geçişlerinde ahiliğin rolü büyüktür. 
Anadolu’ya gelen Türklerin bir kısmı akıncı, 
bir kısmı da ekinci, köylü ve zanaat (ustalık 
gerektiren iş, meslek, beceri) sahibi, şehirli, 
kasabalıydı. Ekinci ve zanaat sahipleri için 
savaş değil, barış ön plandaydı. Onlar, akın-
cıların fethettikleri ülkelerde, maddi ve ma-
nevi medeniyeti kuruyor, aynı gayeyi güden 
dervişlerle iş birliği yapıyorlardı. “Ömer 
Lütfi Barkan, Kolonizatör Türk Dervişleri” 

Hacı Bayram-ı Veli; dünyayı bir şara 
(şehre) benzetir. Bu şehir (dünya) maddidir, 
ama onun kenarından Didar (Allah) gözü-
kür.

Nagihan ol şara vardım, anı ben yapılır 
gördüm,

Ben dahi bile yapıldım, taş-u toprak ara-
sında.

Bu mısralarda, insanın vücuda gelişi ile 
dünya arasında bağlantı kurulmuştur. Daha 
sonraki dörtlükte, insanın dünyanın yapılışı-
na katıldığını anlatır.

Şakirdleri taş yontarlar, yonup üstada 
sunarlar,                                                                               

Çalap’ın adın anarlar, her bir taşın pa-
resinde.

Daha sonra gelen dörtlükte şair; “Şar 
dedikleri gönüldür”, diyerek şehir imajını 
maddi plandan, manevi plana aktarır. Te-
mel fikir, taş yontan şakirdlerin inşa ettiği 

şehir imajıdır.  Yunus Emre ve daha birçok 
şair insan gönlünü bir şehre benzetir, onun 
harap veya mamur olmasından bahseder-
ler. Yunus Emre, bir derviş olmakla bera-
ber, din ve ahlak anlayışı bakımından ahile-
re yakındır. Ona göre; Derviş yedirip içiren, 
veren el olmalıdır. Allah’ı bulan, geniş varlık 
âlemine, kâinata ve insanlığa da kavuşmuş 
olur…

Mün’im oldum yoksul iken, benim oldu 
kevn-ü mekân,

Yerden göğe mağrip maşrık yere göğe 
doldum ahi.

İnsan çalışmalı ve kendi el emeği ile ge-
çinmelidir. Bir şiirinde Süleyman Peygam-
ber’i örnek gösterir. Süleyman zembil ördü, 
kendi emeğin yedi,

Onun için buldular onlar berhüdarlığı.
Bayramiye tarikatının kurucusu olan, 

Ankaralı Hacı Bayram-ı Veli; Akşemseddin 
gibi dervişleriyle, Anadolu Türk tarihinde 
mühim roller oynamıştır. Bayramiye tari-
katının en önemli özelliklerinden birisi de 
ahilerde olduğu gibi, bizzat çalışmaya ve 
başkalarına yardım etmeye önem verme-
sidir. Hacı Bayram-ı Veli, kendisine intisap 
eden dervişleri, kabiliyetlerine göre; kimisi-
ni zanaata, kimisini ziraata sevk ediyordu. 
Hacı Bayram-ı Veli’nin adı “Ahi Sultan”, 
diye anılırdı. Akşemseddin, Hacı Bayram-ı 
Veli’nin müridi olduğunda, onu dervişleriy-
le beraber burçak biçerken görmüştü. Hacı 
Bayram’ın şeyhi, Şeyh Hamidüddin-i Aksa-
ray-i “Somuncu Baba” da ekmekçiydi. Hacı 
Bayram’ın müritlerinden biri de şöhreti 
Belgrad ve Peşte ’ye kadar giden Göynüklü 
Bıçakçı Ömer Dede’dir. Ona “bıçakçı” laka-
bının verilmesi de bir zanaata sahip olması 
bakımından manalıdır.

Belgelerde Hacı Bayram-ı Veli’nin mü-
ritlerinin ahi olduklarını görüyoruz. Abdül-
baki Gölpınarlı Burgazi Fütüvvetnamesi’ni 
yayınlamıştır. 
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Kitabın 13. Yüzyıl’da kaleme alındığı 
tahmin ediliyor. Kitabın yazarı Burgazi, asıl 
adı “Çoban oğlu Halil’in oğlu Yahya”, oku-
ma yazmayı yirmi yaşlarında öğrenmiştir.  
Sohbetlerde öğrendiği bilgileri sade, acemi 
ve basit bir Türkçeyle aktarmıştır. Burga-
zi’nin kitabına göre; ahilikte üç mertebe 
vardır: Yiğitlik, ahilik ve şeyhlik. “Yiğitlik 
heves eylemekdür, ahilik başlamakdur 
ve şeyhlik tamam kılmakdur. Yiğitlik sa-
kal gelmekdur, ahi sakala ak düşmekdur, 
şeyhlik tamam pir olmakdur. …Ve dahi yi-
ğitlik şeriatdur, ahilik tarikatdur ve şeyh-
lik hakikatdur…”

Ahilik bir nevi terbiye sistemidir. İnsanı 
insan yapan terbiyedir. “İyi yetiştirilmeyen 
bir insan, taş yemişi, dağ canavarı gibidir. 
Terbiye ile hamlar göynülür (olgunlaşır), 
çiçekler düşer, çiğler pişer. Ahiler gerek 
kim daim terbiye kıla, perveriş (besleyip, 
yetiştirme) vire. Terbiyeye gerek mal-u 
canı ahisi yolına sebil ola.”  Ahilikte cömert-
lik, fakirlere yardım esastır. Ahi hem kendi 
geçimini temin edecek hem de başkalarına 
yardım edecek, bunun için bir meslek (za-
naat) sahibi olması şarttır. “Ahi halal kesb 
kazanmak gerekdür, belkim farzdur ve 
hem sünnetdür ve dahi ahiye bir pişe ve 

san’at gerekdür, ana meşgul ola. Eğer pişe-
si (sanat, meslek) yoğısa ana fütüvvet değ-
mez.”  Fütüvvet; yiğitlik, cömertlik, lütuf 
ve ihsan sahibi olmak, başkasını kendisine 
tercih edip, kerem sahibi olmak anlamında 
kullanılmıştır. Yunus Emre’ye göre de ha-
sisler ve cimriler ne kendisine ne de baş-
kasına faydası olan, zenginliklerine rağmen 
hayatın ve insanlığın tadını ve manasını bil-
meyen bedbaht insanlardır.

Kem-dürür yoksulluktan nicelerin varlığı,
Bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı.

Burgazi kitabına göre; “Ahi gerek kim 
bekler kapusuna varmaya, belki bekler 
padişahlar anun adın bilmeyeler…” Hacı 
Bayram-ı Veli, Akşemseddin ve daha baş-
ka tanınmış şeyhler Fatih gibi gazi hüvi-
yeti taşıyan padişahlara gerektiği zaman 
yardım etmişler, ancak mesafelerini daima 
korumuşlardır. Ahilik ahlakı bunu gerekti-
rir. Ahinün sohbeti Salihler ve harif-i safa 
kişiler ola.  Allah-u Taala’ya yakın kişiler 
ola, miskinleri (fakirleri) seve, daim soh-
beti miskinlerle ola, nitekim Resul hazreti 
duasında aydurdı: İlahi, beni dirlüğümde 
miskin eylegil, ölicek miskin öldürgil, kı-
yametde miskinlerle kopargil. 
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Ayişe anamuz radiyallahu anha ayıtdı: 
Ya Rasulallah neyiçün böyle dirsin? Ayıtdı: 
Anun içün kim miskinler kırk yıl önden gi-
riserlerdür uçmağa. Resul hazreti ayıtdı: Ya 
Aişe, miskin kapuya gelicek mahrum gön-
derme, yarım hurma varısa dahi virgil.”

Ahi gerçek bir Müslümanda bulunması 
gereken bütün vasıflara haiz olacak, dinin 
bütün icaplarını yerine getirecektir. Hatta 
zühd ve takvaya kendisini vererek, dünya 
ve toplum ile ilgisini kesebilir. Ahi böyle 
Müslüman değildir. O çalışan kazanan ve 
fakirlere yardım eden iman sahibi bir insan-
dır. “Evvel şart ahi gerek kim iki cihanda 
can-ü gönülden cömert gerek, yani dünya-
da cömerdlik eyleye, ahiretde dahı cömerd 
olur.” Hak Taala ayıtdı: Kim bana cömerd 
lokması gösterürsin, iy kulum, ikinüzü 
dahı yarlıgadum, uçmağa varınuz.”  Ahinin 
elbisesi temiz, pak olmalıdır.

İbn Batuta Seyahatnamesi’nde ahilerin 
akşam yemeğinden sonra sema ettiklerini 
yazar. Burgazi kitabında da bu hususa yer 
verilir. “Sema dostlar gönlin taşırur, zaifler 
ve yazuklular gönlini korkudur ve müşfikler 
gönline od (ateş) düşürür.” Abu’l Kasım-ı 
Nasrabadi ayıtdı: “Her nesne katığı vardur, 
can katuğı semadır.” Abu-Amr ayıtdı: “Ge-
rek kim sema ehlinün gönli diri ola, teni öl-
miş ola. Her kimün gönli ölmiş ola, teni diri 
ola, sema ana haram ola.”

 Ahilikte ruh terbiyesine olduğu kadar, 
davranış terbiyesine de büyük önem verilir 
her şey bir düzene bağlıdır. Yemek yemek, 
su içmek, söz söylemek, yolda yürümek, 
oturmak, kalkmak, alışveriş yapmanın bir 
edebi, adabı vardır. Burgaz kitabında ede-
bin değerini belirtirken; “Peygamberlerden 
ve evliyalardan ve padişahlardan yedi yüz 
kırk edep vardur. Nuşirevan-ı Adil aydur: 
Her kim kırkın tutarsa tamamdur. Ahiliğin 
köylere kadar yayılmış olması, bir gelenek 
halinde asırlardır devam etmesi Türk halkı-
nın şahsiyet ve karakterinin nasıl oluştuğu-
nu göstermesi bakımından çok önemlidir. 
Bir Müslüman seyyahta bile hayret ve hay-
ranlık bu çok insani yaşama tarzı, gençlerin 
disiplinli bir şekilde terbiye edilmelerinin bir 
sonucudur.

1950’i ve 1960’lı yıllarda küçük bir 
Anadolu ilçesi olan Aksaray’da belirli sa-
yıda esnaf ve zanaatkâr (meslek sahibi) 
vardı. Babamın ve amcamın mesleği saraç-

lıktı. (Koşumculuk) Toprağı sürüp, çiftçilik 
yapmak için, at, araba ve koşum takımları 
gerekiyordu. Koşum takımı; ok kayışı, yan 
kayışı, hamut, dizgin ve terbiye dediğimiz, 
atların ağzına vurulan gemden, oluşur. 
Ham deriler alınır, işlenir, tuzlanır, kuru-
tulur yanık yağlarda bekletilir, tavlanan bu 
deriler tezgahlarda kesilir, işlenir koşum 
takımı yapılırdı. Osmanlı fetihleri atlar ve 
arabalarla yapıldığı için, saraçlık ata mesle-
ğidir. Çocukluğum kayışların içinde, koşum 
tezgahlarının arasında geçti. Sabah erken-
den besmeleyle dükkanlar açılır, kapıların 
önleri süpürülür, çıraklar, kalfalar, ustalar 
çalışmaya başlardı. 

Demircilerin, marangozların, karoser-
cilerin, tornacıların sesleri birbirine karışır, 
bir ihtiyaç olursa selamla iş görülürdü. Ban-
ka, çek, senet yoktu. Maddi, manevi yar-
dımlaşılır, düğünler, bayramlar ve cenaze-
lerde bir olunur, sevinçler, sıkıntılar, dertler 
paylaşılırdı.

Güler yüzlü, ihlaslı, edepli, terbiyeli, 
halim selim, hakkına razı, tevekkül sahi-
biydiler. Ezan okunduğunda, işlerini olduğu 
gibi bırakıp, Kurşunlu Camii’nde cemaatle 
namaza koşarlardı. Borçlanmak, fazla mal 
elde etme hırsı, komşunun rızkına göz dik-
mek yoktu. Bahçelerinin bir köşesinde ker-
piçten evlerinde, mütevazi bir hayat sürdü-
ler. Saçları, dükkanlarında, tezgahlarında 
ağardı. Bir yolcu gibi yaşayıp gerçek âleme 
göç eden bu güzel insanlar hâlâ gözümün 
önündedirler. Ahilerimizi, rahmetle yad 
ediyor, ruhlarına Fatihalar gönderiyoruz. 

* Faydalanılan eserler; Türk Edebiyatı 
Üzerine Araştırmalar, tip tahlilleri. Meh-
met Kaplan

Fütüvvetname, bir tasavvuf kavramı olarak fütüvvet 
kavramını ele alan eserler ile fütüvvet ve Ahi 

teşkilatlarının mesleki yönetmeliği şeklinde kaleme 
alınmış eserlerin ortak adıdır.
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AZAR AZAR BU YAZI BIZI BOZAR

FATMA 
TUTAK

‘Merhaba’, ‘günaydın’, ‘bugün nasıl-
sın’, ‘seni gördüğüme sevindim’, 
‘rastlaşmamız iyi oldu özlemişim 

seni’…
Ne kadar sihirli kelimelerdir. Bir nefesle 

yol alan -esinti misali-ve karşıdakinin belki 
efkârını dağıtan -kara bulutlar misali- kuvvetli 
bir rüzgâr etkisi yapabilir.  Bazen bir eyleme 
de dönüşebilir bu sözler. Lafızla ifade edileme-
yen ve fakat derunda var olan benimseme, fiil 
giysisi giydirilerek ifadelendirilir. Misal; İhtiyaç 
anında yardım edebilecek durumdaysa neden 
niçin diye sorgulamadan koşup gelen ‘Hızır 
gibi’ yetişen görevi bitince sessizce reklama 
şova girmeden yoluna giden -ki biz onlara ses-
siz kahramanlar diyoruz- koca yürekli insanla-
rın yaptığı bu nevidendir. 

Bir yönüyle hayata dokunan samimiyet; 
sözlere, düşüncelere kar(t)ılmış, içte derunda 
yer verilmişlik. Benden, bizden -senden ben-
den bizden- olduğu duyumsatılmış olmak bu-
lunmaz bulunsa ele geçmez bir varsıllık hissi 
verir.

Trajikomik karikatürize edilmiş bir sah-
nede ihtiyaç sahibine para verirken öz çekim 
yapan zengin adam(!) veya sevincin başarının 
paylaşıldığı bir mecrada yalnızca göstermelik 
beğeni ve yorumlarda bulunan sanal güruh! 
Dışındadır kastedilenin; bize, yaptığı iyili-
ği unutan, çıkarsız seven, vefalı ve bu vefası 
yolların, yılların etkisiyle değişime uğramamış 
gerçek insanlar lazım…

Maske ve makyaj kelimeleri arasında hep 
bir yakınlık, akrabalık bulunduğunu düşün-
müşümdür. Doğrudur da bir yönüyle zira 
başta ikisi de Fransızca kelimelerdir.  Maske 
ruh biliminde “kişinin oynadığı rol” anlamı-
nı karşılarken makyaj sinema ve tiyatro gibi 
mecralarda belli bir tip yaratmak için oyuncu-
nun yüzünde belli değişiklikler yapmak ma-
nasına gelir. Günümüzde yapılan makyajlara 
bakıldığında bir yüzden onlarca farklı yüz tü-
retmek mümkün görünüyor. Kimse kendini 
düzeltmeyi düşünmüyor. Hep bir olanın üs-
tünü kapama çabası. Kötülük, habislik, hasis-
lik, menfaatperestlik, bencillik arttıkça takılan 
maskeler o nispette kavileşiyor.  Önce dışarıya 
karşı bir kamufle görevi gören bu maskeler 
aynaya her bakışında olduğu gibi görünmeye 
cesaret edemeyen kişiyi göründüğü gibi oldu-
ğuna(!) inandırıyor. Oyun dönüp dolaşıp kendi 
ayağına dolaşıyor ancak zavallı insan ava gi-
derken avlandığının ve bir alicengiz oyununa 
kapıldığının farkına bile varamıyor. 

Shakespeare, “Bütün dünya bir sahnedir 

ve bütün erkekler ve kadınlar sadece birer 
oyuncu” sözünü handiyse bu çağın insanı için 
söylemiş.  Başka bir ifadeyle realizm rüzgârı 
bu çağa hiç mi hiç uğramamış. Onun yerine 
gerçeğin üstünü kapamaizm hayalleri hakikat 
gibi pazarlamacılık belki bir parça sembolizm 
ve az biraz romantizm ile ortaya karışık, yala-
şık bulaşık iki duvara yapışık bir ironizm sah-
nelenmekte. 

Kendi olmak, olduğu gibi kabul göreme-
me ya da tecrit kaygısı mı kişileri buna iten 
bilinmez ama foto şop uygulaması artık tüm 
bilgisayarlarda mevcut. Eğer yüzü fabrikadan 
çıkmış bir örnek kızlarımızın yapmayı öğret-
tikleri profesyonel yüz boyama videolarından 
bir şey anlayamıyorsanız bu uygulama tam 
size göre. Estetik operasyon bile yapabilen bu 
programın sizi siz olmaktan çıkarması garanti! 
Sonra gelsin beğeniler. 

Bu çağın insanı (bu cümleyi de ne çok 
kullandım) bu gidişatla yeni nesle ne verebi-
lecek? Gerçi teknoloji onu da bize bırakmı-
yor; huysuzlanan veya yemeğini yemeyen 
çocuğun eline hem bakıcı hem emzik hem 
oyuncak niyetine veriyor telefonu, tableti ade-
ta hem anneye hem bebeğe dert etme, yeni 
bir çözüm bulmaya çalışma, kafanı yorma, 
düşünme dercesine! Oh kullanılmayan beyin 
eskimez! (Çocuğunu belli bir yaşa kadar değil 
telefonla tabletle televizyonla dahi yüz yüze 
getirmeyen bilinçli ebeveyn size selam olsun) 

Para denen illet artık sadece geçimlik ol-
maktan çıktı. Eskiden ev eşya esvap yeme 
içme konaklama barınma gibi temel ihtiyaçla-
rı karşılarken şimdilerde onunla yapılabilecek-
ler biraz amacından sapmış durumda. Biraz 
mı? İş güç kariyer, eş arkadaş akraba, güzellik 
sağlık huzur; insan! Her şeyin ama her şeyin 
bir fiyatı var…

Bir yazıyı sonuna kadar okumaya sab-
rı olmayan arkadaşlar bu yazı tam size göre. 
Parmağınızla yukarı kaydırma hızında değişen 
gündemi takip edebilememekten mustarip 
siz bu çağın insanına (bak yine!) sıkılmadan 
okuyabileceğiniz bir yazıyı kaleme şey aman 
klavyeye almış olmaktan mutluluk duyuyor, 
bir sonraki yazıya kadar sizleri sosyal medyaya 
emanet ediyorum.  Hoşça bakınız zatınıza…
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SERPİL 
YALÇINKAYA

HABER BİLE VERMEDEN

“Benim çocuklarım var, ben kan-
ser olamam ki” diyordu, dok-
tor tahlil sonuçlarını açıkladığı 

anda, TRT dizisinde oynayan kadın.
“3 çocuğum var, hele biri henüz 5 ya-

şında ana kuzusu”
Çaresizce savunuyordu kendi hastalığı-

na karşı kendisini… Aynı gün içerisinde çok 
daha büyük şeylerin başına geleceğini daha 
bilmiyorken…

Hayat böylesine acı sürprizlerle dolu. 
Ama bu acılar hep başkalarının başına gel-
diği-geleceği için(!) kendimizi daima soyut-
larız bu sıkıntılardan. Aramızda sapasağlam 
o gizli setin olduğunu düşünürüz o çirkin 
gerçekliklerle.

Kendi konforlu(olağan, süregelen) dün-
yamızda devam edip gider bizim yaşantı-
mız. Ve öyle de sürecektir şüphesiz(!) Zihni-
mizin o müthiş ikna edici, oyuncu kabiliyeti 
sayesinde… Çünkü demirden kolonlarla, 
çelik zırhlarla perçinlenmiştir o devasa set.

(Şöyle bakıyor insanoğlu aslında yaşa-
mına: Herkesin yangını kendinedir canım. 

Sen biraz ah vah et, biraz tüh tüh de, vic-
danını da rahatlat, sonra acıyı sahibine sa-
bitleyiver işte. Başkalarına bulaşmasın diye 
de etrafına kireç döker, sana ve sevdikleri-
ne bulaşmasını önlersin nasılsa. Sakın ola 
ben asla öyle davranmam demeyiniz lütfen. 
Zihniniz size ulaşmayan, başkalarına ait 
olan hangi acıyı birkaç saat ya da hadi biraz 
daha uzatalım gün dışında sahiplendi ki.)

Ta ki gün gelir…
Biz de o taa uzaklarda olduğunu, çok 

ötelerden yol aldığını sandığımız acılarla 
karşılaşıveririz… Zihnimizin bize oynadığı 
şeytani oyunla yüz yüze geliveririz, hem de 
hiç ummadığımız bir anda.

Şaşakalırız, bakakalırız…
Neden yani, nasıl yani, olamaz, olma-

malı deriz. Niye ben sorusu gelir arkasın-
dan… 
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Dizideki kadının dediği gibi:  çocukla-
rım var daha, işim gücüm var, yapılacak 
işlerim, planladıklarım var ve hep öteledi-
ğim hayallerim de var… 

Var oğlu var…
Bunca zamandır, bu acı son için miydi 

gayretlerim der sonra bu insanoğlu insan. 
Ben bunları ekmedim ki biçeyim der. İçin-
deki çocuk belki birkaç gün içinde onlarca 
yaş alıverir, aniden…

Hiçbir şey serinletemez o içine çöken 
ağının kor ateşini. Ne de gözyaşları insa-
nın.

Olacak olmuş, başkaları için hiçbir şey 
ifade etmeyen ama kendisi için her şeyi 
ifade eden o koskoca dünyası yine başka-
ları için hâlâ dönüp dururken kendisi için 
tarumar olmuştur artık.

Beklenmedik bir dalga ile kumdan kale 
gibi bir anda bozulmuş, suya kapılıp eriyip 
gitmiştir ellerinden, inşası için onca uğraş-
tığı yaşam.

Ya da şöyle diyelim: kendi çabalarıyla, 
iradesiyle, aklıyla, gücüyle belki de para-
sıyla aylarca, yıllarca inşa etmeye çalıştığı 
o hayatı, nereden ve niye şimdi geldiğini 
anlayamadığı bir dokunuş ile domino taş-
larının birbiri üzerine yıkıldığı gibi yıkılıp 
gitmiştir bir anda.

Eremez olur aklı, kavrayamaz bilinci, 
inkâr etmek ister, şöyle olsaydı şöyle olur-
du, böyle olsaydı böyle olurdu diye (geri-
ye dönüşün asla mümkün olamayacağını 
bilse de) az öncesinin, tüm bunları yaşa-
madan hemen öncesinin kurtuluş müna-
kaşalarını yapar zihni ona, yeni bir oyunla. 
Minicik binlerce kurt kemirir durur beyni-
ni acısının şiddetiyle.

Ama bilmez ki, hayat bu. Herkese, her 
anında (b)ulaşır. Senin hesaplarına göre 
değil, kendi beyliğine göre hareket eder. 
Senin o araya çektiğin, çok sağlam zannet-
tiğin setleri bir anda üfleyip de yıkıverir. 
Ve seni kendi gerçeğinle, insan olmanın 
acziyle o an tanıştırır. Senin hayatının 
senin elinde olmadığını, en umulmadık 
anda, en akla hayale gelmeyecek zamanda 
önüne seriverir.

Ve sen kala kalırsın acılarınla, ümitsiz-

liğinle, isyanınla, bomboş bir şekilde orta 
yerde. Keşkelere sığınmaya çalışırsın, hiç-
bir işe yaramayacağını bildiğin halde. 

Keşke o an orada olmasaydım, keşke 
bu kaza olmasaydı, keşke şöyle beslensey-
dim, keşke o sözü söylemeseydim… Sürer 
gider bu muhasebe, minik kurtlarla bir 
arada…

Ama sen daha yolun başında yaptığın o 
koskoca yanlışın farkına hâlâ varamamış-
sındır, tüm başına gelenlerden sonra bile. 
Çünkü sen kendini ilahlaştırdığını fark et-
memişsin ki bunca zaman hiç…

Sana yazılan, çizilen yolda senin şu sa-
hip olduğunu sandığın gözlerinle, aklınla, 
gücün ve kuvvetinle, paranla, evlatlarınla 
v.s karşı koyamayacağın, o beni bulmaz 
dediğin acılar, yokluklar, dertler gizlen-
miştir hâlbuki yolunun üzerindeki kaya 
sarmaşıklarının arasına. Sessiz bir yılan 
gibi kayarak yaklaşır gelmekte olan acı ge-
leceğin. Kaçmanın, kurtulmanın mümkü-
natı olmayan bir halde…

Sen ne mi yapmalıydın dostum. Başta 
kendine çelikten zannettiğin zırhları çek-
memeliydin o prens-prenses ya da kralmış 
zannettiğin zihnine.

Dünyanın kendi etrafında değil de 
binlerce, milyonlarca bilinmezlikle, anla-
şılamazlıkla, acıyla ve ızdırapla örülü oldu-
ğunu bilmeliydin ta başından. Ve kendini 
hazırlamalıydın buna… Sağlam sandığın 
setler inşa etmek yerine, yaşanılabilecek 
tüm acı ve yokluklar için, en başından ru-
hunu eğitmeli, her an çıkabilecek bu hayat 
savaşın ve de uğrayacağın yenilgilerin için 
geliştirebilmeli, zinde tutabilmeliydin ken-
dini.

Göğüs gerebilmeyi temkin etmeli, kale 
yıkılsa bile başka yollardan da çıkabilmeyi 
öğrenmeliydin kurtuluşuna. Eksikliklerle, 
yıkılmışlıklarla ve de acılarla da olsa yürü-
meliyim diyebilmeliydin.

Adına ister takva, ister tefekkür, ister 
isyan isterse de kader de…

Ama şunu asla unutma dostum: Sen 
de bugüne kadar gelmiş geçmiş milyar-
larca büyük acılar yaşamış milyarlardan 
sadece birisisin.
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KONYANIN MAHSUN 
SÜRGÜNÜ: RUHİ SU

BAHRİ
KILINÇEL

Mehmet Ruhi Su 1912 yılında Van 
ilimizde dünyaya geldi. 1915 olay-
ları esnasında babasını ve daha 

sonra Annesini kaybetti. 10 yaşında Van ye-
timhanesine verildi. Yetimhanede okuma ve 
yazmayı öğrendi. 

Adana öksüzler yurduna nakledilmiş 
ve burada müzik öğretmeni Mehmet Tahir 
beyin dikkatini çekmiş ve burada bulunan 
keman sayesinde müziğe gönül vermiş ve 
içinde bulunan müzik aşkı depreşmiştir. 

Adana ilinde aynı zamanda yoksul bir 
ailenin yanına verilmiş aile sevgisi oluşturul-
mak amacıyla. Bu uygulamadan memnun 
olmuş ve öksüzler yurdunda kalmaya da de-
vam etmiştir.

1925 yılında Ankara’da Müzik öğretmen 
okulu kurulmuş öncelikli olarak öksüz yurt-
larında barınan öğrencilerden sesi güzel, 
müziğe yatkın öğrencilerin sınav yapılarak 
Müzik öğretmen okula gönderilmesi konu-
sunda tüm illere genelge gönderilmiştir.

Adana öksüzler yurdundan iki çocuk sı-
nava katılır ve sınavı Mehmet kazanır. Diğer 
öğrenci ise Şaban’dır. Müdür Mehmet’i ya-
nına çağırır ve şöyle der “ sen bir sene daha 
okulda kalabilirsin, ancak Şaban açıkta kalır. 
Onu kazanmış gibi gösterelim sen nasılsa se-

neye yine kazanırsın  “ der. 
Mehmet bu öneriyi kabul eder ve arka-

daşı Şaban’ın müzik öğretmen okuluna git-
mesini sağlar. Bir yıl sonra okula gitme hakkı 
kazanır. Ancak gelen emirde bu yıl kazanan-
ların Askeri okullara gitmesi emredilmesi 
yazılıdır.

Bu durumu kabullenmek zorunda olan 
Mehmet arkadaşı Suphi ile İstanbul Halı-
cıoğlu’nda bulunan Askeri Liseye giderler.  
İstanbul öksüzler Yurdu Müdürü olan Ah-
met Muhtar Bey Mehmet’i Ankara’ya ça-
ğırır. Askeri okuldan bir arkadaşının ikinci 
kimliğini alarak kaçar ve Ankara’ya gelir.  
Ahmet Muhtar Bey askeri liseden kaçtığını 
duyunca kendisini Askeri Liseler Komutanlı-
ğına gönderir ve orada gözyaşları içinde du-
rumunu albaya anlatır. 

Albay kendisine okuluna dönerek dilekçe 
vermesini ister ve sağlık raporu esnasında 
kulağında iltihap olduğundan çürük raporu 
verilir. 



352

Ankara’ya gelerek Müzik Öğretmen Oku-
luna müracaat eder. “ Yerimiz yok “ cevabını 
alır, çok üzülür. Askeri Okuldan çürüğe ay-
rıldığına pişman olur,   boynu bükük Adana 
Öksüzler Yurduna geri döner. 

1942’de Ankara Devlet Konservatuvarı-
nın Şan bölümünü bitirir.. 

1952 yılında bir Komünist tutuklamaları 
başlar. Ruhi Su da tutuklanarak Sansaryan 
Hana götürülür ve burada Mahsus Mahal şi-
irini yazar.

“Mahsus Mahal derler, kaldım zindanda
Kalırım kalırım, dostlar yandadır
İki elleri kızıl kandadır kanda
Ölürüm ölürüm kardeş, aklım sendedir

...
Ruhi Su Harbiye Cezaevine nakledilir ve 

burada ve Sıdıka Umut ile nişanlanır. Yan ko-
ğuşta kalan Sıdıka hanımla bir su borusundan 
ıslanmayan mektuplar ve türküler söyleyerek 
haberleşirler. 3.5 yıl bu ceza evinde haftada 
on dakika görüş haklarında görüşürler.

...
Ruhi Su ve Sıdıka Hanım 1958 yılında 

tahliye olmuşlardır. Sıdıka su Ankara’ya ai-
lesinin yanına, Ruhi Su ise Konya’nın Çum-
ra ilçesine sürgüne gönderilir.  Ucuz bir otele 
yerleşir,  Çumra halkı ile uyum sağlar. Çalış-
mak için iş arar, Çumra halkı kendisine çok 
ilgi gösterir, yardımcı olur. İnsanlar yanından 
geçerken, “Üzülme bu da geçer” diye teselli 
ederler. 

Ruhi Su’nun Çumra’da kaldığı sürede ar-
kadaşlık yaptığı iki kişi vardır. Bunlar, Ahmet 
Bursalı, (öğretmen, sağ, Çumra’nın Batum 
Köyü’nden (şimdiki adı Beylerce) Ahmet Bur-
salı, Rusya’dan Artvin Şavşat’a göçmen gel-
miş, Gürcü asıllı; daha sonra Çumra’ya göç-
müşler)  ve Mevlüt Hatiboğlu’dur.

O sıralar Çumra Cumhuriyet Savcısı 
Muharrem İlleez’dir. Muharrem İlleez Ava-
noslu’dur, Avanos müftüsünün oğludur. 
1952-1957 yıllarında Çumra’da Cumhuriyet 
Savcılığı yapmıştır.

Çumra Cumhuriyet Savcısı Muharrem 
Ruhi Su ile yakından ilgileniyor, cumartesi, 
pazar günleri Ruhi Su’nun cezaevindeki hü-
kümlü ve tutuklulara saz çalmasını sağlıyor. 
Kendisi de dinliyor ve saz çalmaya hevesleni-
yor, fakat işi, yaşı ve başka ilgileri nedeniyle 
başaramıyor. Aldığı sazı Çumra Cumhuriyet 
Savcılığı makam odasına asıyor. Yadırgayıp 
soran vatandaşlara ve görevlilere saz için ‘Bu 

demokrasi’ diyor.
O önem Çumra adliye hâkimi İlhan Somer 

müziği seven birisi ve Mehmet Ruhi Su’ya ilgi 
gösterir. Onun Ankara’ya nakli için gerek-
li evrakları gönderip teşvik ederler. Emniyet 
Genel Müdürü Kemal Aygün ise gönderilen 
dilekçeleri sürekli reddetmiştir, engellemiştir. 

Hâkim İlhan Somer Ruhi Bey’i bu vesile 
ile tanımış ve Ruhi Su’ya yapılan açık hak-
sızlığı görmüş. O dönemin kanunlarına göre 
son derece normal bir hukuksal karar vererek 
savcının teklifi ile Ruhi Su’nun derhal nakle-
dilmesi gerektiğini öngörmüştür. Fakat daha 
önceki yargıç nedense bundan kaçınmış. Yasa 
gereği tahliye veya sevke yetkili olan sadece 
yargıçlardır, savcı talep edebilir, ama kararı 
yargıç verir. Hâkim İlhan Somer tamamen 
vicdan ve hukuk açısından gereğini yapan bir 
hukuk adamı olarak tarihe not düşmüştür.

Müracaatları ret edilen Ruhi Su’nun An-
kara’ya nakli yürekli bir Cumhuriyet savcısı 
Muharrem İlleez ve Hukuk adamı bir hâkim 
İlhan Somer’in kişisel gayretleri ile ağustos 
ayında Ankara’ya nakli onaylanmıştır. Gün 
gelmiş Çumra halkına ve savcıya Çumra is-
tasyonuna yakın bir salonda muhteşem bir 
konser veren Ruhi su veda etmektedir. Çum-
ra halkı salona sığmamış,  kendisini alkışlar-
la yolcu etmişlerdir. Bu uğurlama ve sürgün 
günlerinde komünist kişiliği bilinen bir insana 
Çumra halkının ilgisi, desteği aslında hepimiz 
için ders alınması gereken bir toplumsal bir 
ders olması gerekir.


	ŞehrinHafızası1
	ŞehrinHafızası2
	ŞehrinHafızası3
	ŞehrinHafızası4
	ŞehrinHafızası5
	ŞehrinHafızası6
	ŞehrinHafızası7
	ŞehrinHafızası8
	ŞehrinHafızası9
	ŞehrinHafızası10
	ŞehrinHafızası11
	ŞehrinHafızası12
	ŞehrinHafızası13
	ŞehrinHafızası14
	ŞehrinHafızası15
	ŞehrinHafızası16

