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Edebiyat Dünyasında Yeni Bir Nefes: 
SALİHA DEĞİRMENCİ YAVAŞ

Saliha Değirmenci Yavaş, 01. 01. 1980 
yılında Beyşehir İlçesinin Yenidoğan 
kasabasında doğdu. Şiirlerinde Zührem 

mahlasını kullanan ve şiirlerini hece vezniyle 
yazan Yavaş, pek çok antolojilerde yer aldı. 
“Üç Kalem Bir Roman”ın üç kaleminden bi-
risidir. Üç Kalem bir Roman, tamamı hece 
şiirinden oluşan edebiyatta ilk manzum ro-
mandır. 
  Eserleri: 
Şiir: Zührem Savrulan Gazel, Kervankıran.
Roman: Kırık Dallar Çiçekte.
Tahir ile Zühre Konya Varyantı
Manzum roman: Üç Kalem Bir Roman (Fatma 
Kalkan- Emine Yılmaz Dereci ile birlikte…)

Üç Kalem Bir Roman: Saliha Değirmenci 
Yavaş’ın Emine Yılmaz Dereci ve Fatma Kal-
kan’la birlikte yazdığı ilk manzum romandır. 
Üç kalem, Aycan ile Yusuf’un aşkını, çevre-
sinde gelişen olayları şiirleriyle çok güzel ifade 
etmişlerdir. Romanda atışmanın tadını, aşkın 
yanıcı- yakıcı gücünü, ayrılık, hasretlik, kıs-
kançlıkları; kavgaları, kendini beğenmişliği ve 
alçak gönüllüğü ilmek ilmek dokur. Şaireler 
yöresel yemeklere, giyim kuşam ve adetlere, 
köy ile şehir halkının yaşamlarına dair bilgiler 
verir

Aycan şehirde yetişmiş güzel bir kızdır. 
Köye amcasının yanına gezmeye gider. Am-
casının kızı Gülcan’la çeşmeye su doldurmaya 
giderler. Çeşmenin başında doktor adayı Yu-
suf’la karşılar. Aycan ile Yusuf yıldırım aşkıyla 
birbirine bağlanırlar. 8’li hece vezniyle arala-
rında bir atışma başlar:

(Yusuf) Rüyada mı düşte miyim?
Ziyada mı boşta mıyım?
Kimlerdensin ismin nedir?
Boyada mı kaşta mıyım

(Aycan) Yazda mıyım kışta mıyım?
Közde miyim taşta mıyım?
İsmim Aycan nedir adın?
Düzde miyim kaşta mıyım?
(Gülbahar) Aşk doğurdu gözleriniz
Arşa çıktı sözleriniz
Ne mucize bu ya Rabbi
Güller açtı yüzleriniz…( Saliha Değir-

menci Yavaş, Fatma Kalkan, Emine Yılmaz 
Dereci, Üç kalem Bir Roman, s.4)

Köyde Yusuf’u gizlice seven biri daha var-
dır; o da Songül. Yusuf’un Aycan’a âşık oldu-
ğunu öğrenince köyden gitmesini ister. 6+5 
duraklı 11’li hece vezniyle koşma tarzında 
Aycan’ı kibarca köyden kovar:

Çok sevdim Yusuf’u Zeliha gibi
Ruhum yorgun düştü Yokuşta Aycan
Edeple bekledim Saliha gibi
Sen geldin yokuşu çıkışta Aycan…(s.10)
Üç kalemde Ozan Şerife Nine ekmeğin 

hikâyesi anlatıyor ve insanın olgunlaşması 
için bazı sıkıntılara katlanması gerektiğini 
söylüyor:
Nelere dayandı bir küçük buğday
Önce tarlalara ekilmedi mi?
Yılmayıp ayazda bekledi kaç ay?
Baharda ayağa dikilmedi mi?
…
Elimizde orak biçtik ekini
Harman yerine de saçtık ekini
Buğday saman diyerek seçtik ekini
Tanesi ambara çekilmedi mi?

Değirmen taşında ezildi durdu
Oradan alındı eller yoğurdu
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Dayanır mı hara diye kim sordu?
İnsan da aşk ile yakılmadı mı?(s.25)
Annesi Aycan’ı köylü diye Yusuf’a vermek is-
temez. Köylüleri küçük görür.
…
Annesi durmadı başladı söze
Bunların içine giremem dedi
Sinirliydi o da başladı söze
Seni buralara veremem dedi

Anneanne güldü takma dişleri
Kızım sen de böyle etmiştin dedi
Yağdırıp gözümden kanlı yaşları
Çulsuzun peşinden gitmiştin dedi

Ahmet Bey odadan içeri girip
Kızım istiyorsa vermeli dedi
Gözleri uzağa öylece dalıp
Yavrum muradına ermeli dedi…(s.80)
Tarih boyunca gelin kaynana hep birbirini kıs-
kanmıştır. Aralarındaki kavga günümüze ka-
dar. Yine eltiler de birbirini çekememektedir.
Söyle kaç yıl oldu gelin geleli
O gündür bu gündür üzersin Dudu
Candan bıktım seni gelin bileli
Sitemli sözlerle ezersin Dudu

Dedim oğluma denk bu kızın boyu
Su almaya gittin kurudu kuyu
Şeytandan mı aldın bu kötü huyu
Kibirli kibirli gezersin Dudu…
Kaynana söyler de gelin durur mu? Anında 
cevabını yapıştırır Mukufçu Dudu:
Senin gibileri düşman başına
Esir mi köle miyim neyim kaynana
Tuz atarsın benim tatlı aşıma
Sağlayamam senle uyum kaynana
…
Anamın yanında beni övdürttün
Oğlunu doldurup nasıl dövdürttün
Sinime, ceddime kaç gün sövdürttün
Ardımdan kazarsın kuyum kaynana
… 
Eltiler bu arada yeni gelin adayını çekemezler:
Kızlar, Aycan zengin biz ise fakir
Kızım diye hitap ederler ona
Yüzlere tükürse derler ki şükür
Kuzum diye hitap ederler ona

Tembel tembel gezse ona kıyılmaz
Akşama uyusa suçu duyulmaz
Hatalar işlese elden sayılmaz
Bizim diye hitap ederler ona

…(s.118 vd.)
Aycan’ın annesi karşı çıksa da Aycan ile 

Yusuf evlenmeye karar verirler. Köye gelirken 
kaza geçirirler ve Aycan’ın anneannesi ölür, 
Nermin Hanım ise hastanede tedavi altına alı-
nır; bu arada kısır olduğu ortaya çıkar. Aycan 
evlatlık olduğunu öğrenir. Yapılan araştırma-
da Aycan’ın annesinin Ahmet Bey’in ilk aşkı 
Zara olduğu anlaşılır. Aycan çeşme başında 
Yusuf ile dertleşirken Zara konuşmaları du-
yar ve konuşanın kendi kızı olduğunu anlar. 
Nermin köyde kalmaz ve şehre döner. Aycan 
köyde öğretmenliğe başlar. Yusuf birkaç aylı-
ğına Yurt dışına gider. Yusuf’un mektuplarını 
onu gizlice seven Songül saklar ve göstermez. 
Aycan Yusuf’tan haber alamayınca deliye dö-
ner. Yurt dışından geri dönen Yusuf ile Aycan 
birbirlerine dönünce gerçek anlaşılır ve âşık-
lar birbirine kavuşur. 
Songül kaçıp giderken bas bas bağırıyordu
Kendine göre güya türkü çağırıyordu.
“Aycan köprübaşında Yusuf diye ağlar oy
Bir haber yok mu diye yüreğini dağlar oy”
…
Mektupları toplarken Aycan aklına geldi
Songül doğru mu söyler acaba deyip güldü
Koştu köprü başına baktı örtülü bir kız
Gözyaşları döküyor sanki parlayan yıldız

“Allah’ım kullarını böyle ateşte yakma
Sevdiğinden ayırıp hayallerini yıkma”
 Sonra boşluğa doğru seslendi “gel gel artık”
Yusuf dile geldi “Geldim gülüm artık”…
(s.206)

“Üç Kalem Bir Roman” şairleri Fatma 
Kalkan, Emine Yılmaz Dereci ve Saliha De-
ğirmenci Yavaş’ı ilk defa bir tür olarak Türk 
edebiyatına kazandırdıkları bu manzum ese-
rinden dolayı kutluyorum.
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Saliha Değirmenci Yavaş’ın ikinci ese-
ri “Savrulan Gazel” adlı şiir kitabıdır. Saliha 
kardeşimiz bu eserinde de toplumun değer 
yargılarına ters gelen davranışları yadırga-
makta, toplumun benimsediği bazı yanlış tu-
tumları de eleştirmektedir.

“A gelin” adlı şiirinde yüz yıllardır devam 
ede gelen gelin kaynana kavgasına değinir. 
Toplumun kanayan yarasına parmak basan 
Saliha Değirmenci Yavaş, kaynananın geline 
olan tavrını yererek, sevgi ve saygı ortamının 
oluşmasını, insanların birbirlerine hoş görü ve 
sabırla yaklaşmasını ister:

“Bana bak seni pis çilpi bacaklı
Ben senin yoluna sapmam a gelin
Önce saçını tara seni saçaklı
Kıs sesini sana tapmam a gelin
….(Saliha Değirmenci Yavaş, Savrulan 

Gazel, s.13 vd., Zinde Yay. 18.08.2015-Kon-
ya)

Zührem Savrulan Gazel’de Şair “Zamane 
Gençleri” adlı şiirinde gençlerin toplum tara-
fından yadırganan davranışlarını incelemek-
te, onlara toplumun örf ve adetlerine saygı 
göstermelerini önermektedir:

“Hile yalan, dolan bir şey bilmezdim
Bu şehir yerine gelmeden önce
Bilseydim şehire billah gelmezdim
Yaşarken ayakta ölmeden önce
…
Sigarayla gezer on beşinde kız
Yavrum bu ne sürat neden hız
Sor sokak demez ağzında sakız
Ağzına besmele almadan önce

Züppe gezer şehrin azgın kurtları
Dövme morartmış taze sırtları
Analar bastırmış davet kartları

 Oğlunu sokağa salmadan önce
…(Savrulan gazel, s.128)

Kırık Dallar Çiçekte 
Saliha Değirmenci Yavaş, roman yazma-

da mahir bir kalem olduğunu gösterdi. “Kırık 
Dallar Çiçekte” adlı romanının konusunu, yer 
adlarını ve şahıslarını kendi köyünden seçme-
si, halkının yardım severliğini, örf ve adetleri-
ni anlatması, köyde çalışma ağır şartlarının ve 
kadınların nasıl ezildiğini dile getirmesi onun 
toplumun sorunlarının ne kadar bilincinde 
olduğunun bir göstergesidir. Yanlış bilinen 
şeylerin terki ile iyi ve güzel davranışları top-
lumun vicdanına yerleştirerek ahlâklı, dini ve 
imanı bütün, vatan ve millet sevgisiyle dop-
dolu bireyler yetiştirmek ister. Kız çocukları-
nın da okuyup bir meslek sahibi olmalarını, 
kendi ayakları üzerinde durabilmelerini savu-
nur. 

Romanın konusu: Yenidoğan köyünde ko-
cası ölüp babasının yanına sığınan Ayşe Kadı-
nın, babasının torunlarını istememesi üzerine 
verdiği hayat mücadelesini anlatır. Babasının 
tüm eziyetlerine karşı dik duran Ayşe Kadın’ı 
tüm köylü desteklemekte ve ona manevi ola-
rak her türlü desteği vermektedir. Babasının 
zulmünden kaçan Ayşe, iki çocuğunu da yanı-
na alarak şehre giden otobüse binmek üzere 
uzunca bir mesafeyi kat etmek zorunda kalır. 
Bu arada dinlenmek için mola verdikleri bir 
ağacın altında kızı Gülfem’i yılan sokar. Ayşe, 
yılanın soktuğu yeri bıçakla kanatarak kanı 
emer tükürür. Bu arada bir miktar yılan zehri 
de kendi kanına karışmıştır. Otobüse bindik-
leri zaman hem kendisi hem de kızı rahatsız-
lanır. Otobüste olan Ömer, şoföre rica ederek 
uygun bir yerde bir minibüs bulmaların sağ-
lar. Minibüsçünün yardımıyla hasta kadını ve 
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çocuklarını hastaneye yatırırlar. Hastaneden 
taburcu olan Ayşe Ömer ve ablasının evinde 
bir müddet misafir kaldıktan sonra köyüne 
dönmek ister. Ömer ise Ayşe kadını sevmekte 
fakat ona açılamamaktadır.  Ömer bir fırsatı-
nı bulur ve duygularını Ayşe kadına açıklar. 
Ona düşünmesi için zaman tanır. Ayşe kadın 
Ömer’in evlenme teklifini kabul eder. Babası-
nın rızasını almak için Ömer ve Emine hanım-
la birlikte köye dönen Ayşe Kadın, annesinin 
öz annesi olmadığını öğrenir. Gerçek annesini 
ve kardeşiyle tanışır. 

Yazar, Bir babanın torunlarına bakmanın 
onun en mühim görevi olduğunu, bunun için 
evladına baskı ve kötülük yapmamasını öne-
rir. Evlilik konusunda kızlara baskı yapılması-
nı kınar.

“…Yazık tabii ya! Yazık yavrularıma! Bana 
da yazık! Hiçbir yere sığamadım ki. Sanki oğ-
lunun hiç hatırı yok. Sanki oğluyla beraber 
gömdü hatıralarını da. Neymiş, büyük oğlu 
ölmüş, küçüğüne varacakmışım. O delikanlı 
benim elimde büyüdü… Elimde büyüttüğüm 
çocuğa karılık yap diyorlar utanmazlar. Ya 
babam. Sanki kendisi vermedi bana rahmetli 
kocama da şimdi çocuklarımı istemiyor. Sanki 
kocam ölmedi de boşanıp gittim yanına. Ben 
kime ne yaptım he kime ne yaptım, diye mırıl-
dandı…” (Kırık Dallar Çiçekte, s.24 vd. Uğur 
Tuna Yay. I. Baskı, Mayıs-2016-KONYA)

Saliha değirmenci yavaş, köyünün mevki-
lerini, köyde yetişen tarım ürünlerini ve do-
ğal güzelliklerini, hikâyelerini çok güzel ifade 
eder.

Kanlı Dere’den aşağı doğru indikçe çeşitli 
manzaralarla karşılaşılır. Dere’nin bir yaka-
sından bir yakasına devrilmiş kavak ve söğüt 

ağaçları köprü gibi kösülüp yatar. Biraz iler-
leyince Doğancık Bendi’ne varılır. Doğancık 
Bendi dedikleri bu mevkie yaklaşırken ikinci 
bir Demirci Çeşmesi’ne rastlanır. Bu çeşme-
nin suyu yıllarca berrakça ve gürleyerek akar. 
Çeşmenin üst tarafında arazisi olan köylüler 
buğday, arpa, nohut, yulaf gibi ürünler eker. 
Bazılarının arazisinde su kuyusu bulunduğun-
dan fasulye, yonca ya da bostan ekerler… Bu 
mevkiden yukarı doğru çıkılınca Hasan Dere-
si görünür. Hasan Deresi köyün ihtiyarlarının 
anlattıklarına göre, yıllar önce Hasan isminde 
bir genç köyün güzel bir kızına âşık olmuş. Bu 
sevdayı duyan köy halkı ve civar köyler deli-
kanlıya Âşık Hasan” demişler. Lakabı bundan 
böyle Âşık Hasan kalmış. Mecnun’a dönen 
genci âşık olduğu gencin ağabeyleri bir şe-
kilde bu mevkie getirmişler.  Orada ‘adımızı 
dile düşürdün, namusumuzu iki paralık ettin’ 
diyerek kesmişler. Yenidoğan köyü buraya 
Hasan Deresi demiş…” (s.78 vd.)

Aşkın, sevdanın karşılıksız sevmenin ve 
namusun zirve yaptığını yine bu romanda 
buluruz. Ömer’le yıldırım nikâhıyla evlenen 
Ayşe, genç bir kız iken gizli gizli sevdiği ve 
babasına dünür gönderen Öğretmen Em-
rah’ı bir anda karşısında görünce kocası onu 
seçiminde serbest bırakır. Ayşe ise babasının 
“gurbete kız veremem” diyerek dünürcüleri 
geri çeviren ve eski kocasıyla zoraki evlendi-
rilen Ayşe aşkından vazgeçerek Ömer ile yo-
luna devam eder.

“… Asıl sen aşk nedir bilir misin? Bana 
günlerdir emek veren ve evini açan bu insana 
ben olur dedim. Bana ne dediğini duydun. 

İstersen, kıyılmış nikâh tutmasın seni, 
dedi. Bu nikâhı bozarım, dedi. 

DÜNYAYA NİÇİN GELDİK?
Sanma ki bu âleme yiyip içip kanmak için geldik,
Biz fani dünyaya bir kefen alıp dönmek için geldik.
     (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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Ama gidersen, ciğerlerimi sökersin, dedi. 
Eğer şimdi nefsimin peşine takılırsam Ömer’in 
gururu, benim şerefim verdiğim sözüm ve 
benim için Ömer’in yaptıkları ne olacak de 
hele! Ben evliyim, anladın mı öğretmen? 
Birisine nikâhlı iken başka birisine gitmek 
hangi kitapta yazar, de hele?... (s. 254 vd.) 

Tahir ile Zühre Karaman Varyantı
Saliha Değirmenci Yavaş bu eserinde me-

zarları Konya lisesinin arkasında Sahip Ata 
mescidinin haziresinde medfun bulunan Ta-
hir ile Zühre’nin hikâyesini ele alır.  Hikâyeyi 
babasından dinlemiş, farklı kaynaklardan da 
yararlanarak akıcı bir üslupla kaleme almış.

Karaman beyi Kahraman Bey ile veziri 
birbirlerini çok sever sayarlar, gayet iyi anla-
şırlarmış. Yalnız bu isinin en büyük üzüntüsü 
üzerinden on beş yıl geçmesine rağmen hiç 
çocukları olmamış. Tek istedikleri soylarını 
devam ettirecek bir çocuğa sahip olmakmış.

Büyük elma bahçesinin başında bulunan 
bey ile vezirin muradın hal diliyle anlamış. Bir 
elma kopararak ikisine bölüştürmüş. Bu elma-
yı yiyin, akşam eve gidince eşlerinizle yatın. 
Birinizin kızı birinizin oğlu olacak. Bu iki çocu-
ğu birbiriyle evlendirin demiş. Kahraman bey 
ile Veziri dervişin tembih ettiklerini yapmış-
lar. Birkaç ay sonra hanımların hamile olduk-
ları anlaşılmış ve şenlikler yapılmış. Çocuklar 
doğduğunda vezirin oğlu, beyin de dünya gü-
zeli bir kızı olmuş. Vezirin oğluna Tehir, Beyin 
kızına da Zühre adını vermişler.  Çocuklar aynı 
mektebe gitmişler ve birlikte büyümüşler. 
Bey, Zühre’yi Tahir’e vermek, sözünü yerine 
getirmek istiyormuş. Fakat hanımı, Zühre’yi 
Tahir’e layık görmüyor, onu bey oğluna ver-
mek istiyormuş. Çocuklar on beş yaşına gelin-
ce birbirlerine âşık olmuşlar. Her ikisi de bade 
derviş elinden bade içtiği için birbirlerine âşık 
oluyorlar ve birbirlerini dileklerini dörtlükler-
le söylüyorlar. Tahir saz çaldığı için Zühre’ye 
çok güzel bir saz alıyorlar. Beyin karısı kızını 
Tahir’e vermek istemediği için çocukların 
görüşmelerine engel olmaya başlamış. Önce-
likle Tahir’in babasını öldürtüyor, daha sonra 
Tahir ile Zühre’nin görüşmesini yasaklıyor. 
Fakat âşıklar yine görüşmelerine devam edi-
yorlar. Arap köle de Zühre’ye âşık olduğu için 
onların gizli gizli görüşmelerini hanım sultana 
haber veriyor. Böylece Tahir Zühre ile her bu-
luşmasının sonucu yakalanıyor ve işkenceye 
maruz kalıyor. Kocasını da daima Tahir’e kar-
şı kışkırtıyor ve ona kötü muamele etmesine 

sebep oluyor. Tahir’i önce zindana sonra da 
Beyşehir gölüne attırıyor. Fakir ve çocuksuz 
bir aile onu gölde bir sandık içinde bulup, ya-
rasını tımar edip sahipleniyorlar. Burada beş 
yıl kadar kalan ve babasının tarla işlerini gö-
rüyor.  Bu arada Tahir’in öldüğünü zanneden 
Zühre hastalığa yakalanıyor. Moral bulması 
için Beyşehir gölüne nazır bir yere konak yap-
tırıyor. Buralara uğrayan Kervan vasıtasıyla 
Tahir’in varlığından haberdar oluyor. Bey-
şehir gölünde bir ailenin yanında kalan ve 
onların hizmetine giren Tahir’in Zühre’den 
ayrı kaldığı için Tahir’in yürek yakan feryadı:

Ne gelenim olur ne de gidenim
Etrafımda yok ki barım gurbette
Lime lime oldu yorgun bedenim
Yarım Karaman’da yarım gurbette
…
Tahir der dertlenir kara taş ile
Vezir oğlu diye düşmüşüm dile
Misk-i amber kokun örüzgâr ile 
Gelince artıyor zarım gurbette.(Tahir ile 

Zühre, s.146 vd. ÇİMKE Yay. Nisan 2020- 
KONYA) 

Arap köle Zühre’nin Tahir ile mektuplaş-
masını hanım Sultana haber veriyor. Züh-
re’nin mektubunu değiştirerek kendi mek-
tubunu yolluyor. Tahir ifadelerden Zühre’nin 
mektubu olmadığını anlıyor. Beyşehir Be-
yi’nin kızı da Tahir’i görüp âşık oluyor.  Zühre 
ile görüşmesini beye haber vermekle tehdit 
eden kız, Tahir’in kendisi ile evlenmesini is-
tiyor.  Fakat Tahir bu evliliği kabul etmiyor. 
Arap Köle de Tahir’i Hanımının askerlerine 
yakalattırıyor. Zindana atılan Tahir’i Karaman 
Bey affettiyse de Zühre’ye âşık olan Zindan-
cı tarafından öldürülüyor. Haberi alan Zühre 
de Tahir’in cesedi üzerine kapanarak ruhunu 
oracıkta teslim eder.

Sonuç
Saliha Değirmenci Yavaş’ın eserlerini tek 

tek inceledim. Eserlerinde atasözlerine, efsa-
nelere ve halk hikâyelerine yer vermiş. Edebi 
sanatlardan tasvir, benzetme, telmih, istiare 
gibi edebi sanatları yerinde ve ustalıkla kul-
lanmış. İki arkadaşıyla birlikte yola çıktıkları 
“Üç Kalem Bir Roman” sahasında ilk eserdir 
ve çok kıymetli analizleri ihtiva eder. Sevgili 
kardeşlerimi kutlarım. Şiirlerinde olduğu gibi 
roman deneyiminde de kendini ispatlayan 
geleceğin şair ve romancısı Saliha Değirmen-
ci Yavaş kardeşimi tebrik eder, yolunun açık 
olmasını dilerim.
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PARA PİYESİ VE SANATKÂR KÖPEK

MUSTAFA 
ÖZCAN

Giriş 
Cumhuriyet tiyatrosuna hizmet edenler-

den birisi de Necip Fazıl Kısakürek’tir (1905 
-1983). Birçok tiyatro eseri kaleme almıştır. 
Bunlar içinde Para piyesinin ayrı bir önemi 
vardır. Zira bu piyes sahnelenirken basında 
bir hayli tartışma çıkmış, eserin intihal yahut 
tevarüd olduğu iddiasını ileri sürenler bulun-
muştur.   Necip  Fazıl bu konuya hemen 
itiraz etmiş, o sıralarda yazmakta olduğu Son 
Telgraf’ta bu görüşleri reddetmiştir.1 Tartış-
malar gazete sütunlarından mahkemelere ta-
şınmış, kamuoyunu bir hayli meşgul etmiştir.  
Para piyesi etrafında kopan bu tartışmaların 
diğer boyutlarını, mahkeme safhalarını ileride 
yazmakta fayda vardır. Biz bu makalede me-
selenin bir başka yönünü, sanatkâr köpeğin 
serüvenini anlatmak istiyoruz. 

  Necip Fazıl’ın tiyatrosunda en önemli 
eseri Bir Adam Yaratmak ’tır (1938).  Yaza-
rın bu alanda şöhret bulmasını sağlamıştır. 
Ondan önce yazılmış eseri ise Tohum (1935)
adını taşımaktadır. Bunları Künye (1940), 
Sabırtaşı (1940), Para, (1942), Nam-ı Diğer 
Parmaksız Salih (1949), Reis Bey (1964), 
Siyah Pelerinli Adam, (1964), Ahşap Konak 
(1964) Abdülhamit Han (1968) gibi eserleri 
takip etmiştir. Yunus Emre (1969), Mukad-
des Emanet (1971), İbrahim Ethem (1978)
oyunları ise bunlardan sonra gelecektir. Dola-
yısıyla Necip Fazıl tiyatro vadisinde de önemli 
ve verimli çalışmalar yapmıştır.  

  Yukarıda zikredilen oyunlar içinde Pa-
ra’ya ayrı bir yer vermek gerekmektedir. Zira 
bu oyun 1942 yılında İstanbul Şehir Tiyat-
rolarında sahnelendiği zaman büyük bir ilgi 
görmekle birlikte   bir hayli de tartışmalara yol 
açmıştır. Bu tartışmalara tiyatro dünyasından 
katılanlar olmuş,2 bazı muharrirlerin eleştiri-
leri sert bulunmuş ve kozlar mahkemelerde 
paylaşılmıştır.3 Bununla birlikte tartışmaların 
olması, eserin seyirciler tarafından daha dik-
katle izlenmesine, tiyatroya giden seyirci sayı-

sının artmasına da yaramıştır.
 Para piyesi beş perdedir. İstanbul Te-

pebaşı Dram Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir. 
1942 tiyatro mevsiminde, Mart, Nisan ayla-
rında oynanan bu oyundaki roller ve oyuncu-
lar şunlardır:
O……   
Benzeri…. Muhsin Ertuğrul- Hadi Hün
Hususi Kâtibi: Talat Artemel- Sami Ayanoğlu
Hademesi: Mehdi Yeşildeniz
Casusu: Mahmut Moralı
Kadın Müşterisi: Şaziye Moralı
Müşterisinin Kızı: Cahide Sonku
Oğlu: Suavi Tedü
Karısı: Neyyire Ertuğrul- Necla Sertel
Kızı: Samiye Hün- Nevin Seval
Kızının Nişanlısı: Avni Dilligil
Noteri: İ. Galip Arcan- Mümtaz Ener
Dayı: Behzat Butak-Yaşar Özsoy
Katil: Kâni Kıpçak
Hırsız: Selahattin Moğol
Yankesici: Zihni Rona
İşsiz: Müfit Kiper
I. Sivil Memur: Neşet Berkören
I. Sivil Memur: Cahit Irgat-Kadri Ögelman 
Bunlara bir de diktafonda konuşanlar eklene-
bilir: Müdür (Neşet Berküren), Muhasebeci 
(Selahattin Moğol), Memur (Cahide Son-
ku-Sacide Artemel), Memur: (Avni Erdoğan), 
Kalabalıkta Birinci 
Ses (Kâni Kıpçak-Neşet Berküren)

Sanatkâr Köpek ve Sahibi
Bu piyesin İtalyan yazar Gherardo Ghe-

rardi’den intihal olduğu yolundaki dedikodu-
lar gazetelerde yer alırken ortaya bir de aktör 
olan köpek hikayesi çıkmıştır. 

1 Necip Fazıl Kısakürek, (Gherardo Gherardi)ye Açık Mektup, Son Telgraf, Sayı: 1786, 2 Mart 1942, s.1 
2 Selami İzzet Sedes, Tiyatro Tenkitleri:”Para”, Son Telgraf; Sayı: 1787, 3 Mart 1942, s.4 (Necip Fazıl,  Selami İzzet Sedes’e Para piyesi 
için ilk tenkidi yazdığından dolayı teşekkür etmiştir: Bkz, Necip Fazıl Kısakürek, “Devin Zuhuru”, Son Telgraf, Sayı: 1790, 6 Mart 1942, 
s.1  Şöyle demiş Kısakürek: “Para piyesinde, ne dtemek ve ne yapmak istediğimi düşünmek zahmetine katlanan  ilk tenkit yazısını 
yaztğı için Selami İzzet Sedes’e teşekkür ederim.”
3 Necip Fazıl Kısakürkek’in Açtğı Dava”, Son Telgraf, Sayı: 1792, 8 Mart 1942, s.1 (Burada Necip Fazıl Kısakürek’in R. Cevad Ulunay’ı 
ve intihal isnad eden meçhul muharriri mahkemeye verdiği bildirilmektedir.)
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Piyesi görenlerin anlattı-
ğına göre eserde önemli rol 
sahiplerinden birisi de köpek-
tir. Rol icabı paralarını kaybe-
den vurguncuyu evlatları ve 
karısı bile tanımak istemez-
ken, içeriye köpek girer ve 
eski efendisinin yüzünü, gö-
zünü yalamağa başlar. Tem-
silde bu sahnenin en kuvvetli 
sahnelerden biri olduğu, Şe-
hir Tiyatrosunun yetkilerinin 
köpeği bu role alıştırmak için 
bir hayli uğraştığı belirtilmiş-
tir. Bu işi, muhtekir rolündeki Hadi Hün’ün 
ceplerine külbastı koyarak yaptığı ve zaman 
zaman da çok zorlandığı bildirilmiştir. Köpe-
ğin üçüncü perdede sahneye çıkıp sahibini ta-
nıyınca öyle bir uluması, ona sokulması vardır 
ki, bu piyeste en iyi rollerden birini bu köpeğin 
oynadığı ileri sürülmüştür.   Seyircilerin takdir 
ettiği Türk sahnesinin bu Rin-Tin Tin’i, sade-
ce sahnede kazandığı şöhretle kalmamış, bir 
macera kahramanı diye de birdenbire şöhret 
sahibi olmuştur.  Günün birinde Şehir Tiyat-
rosu’nda Para oyununu görmeğe giden tanın-
mış eczacı Salih Necati, kaybolan köpeğinin 
sahnede olduğunu görünce şaşırmıştır. Salih 
Necati uzun zamandan beri kaybolmuş köpe-
ğini aramaktan bir hayli yorulmuşsa da o ge-
ceye kadar herhangi bir ipucu bulamamıştır. 
Sahnede ev sahibine sadakat gösteren köpek, 
kaybettiği köpektir. Necip Fazıl Kısakürek ise 
bu köpeğin, Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
ders verirken derslerini izleyen bir öğrenci-
si tarafından kendisine hediye edildiğini ileri 
sürmüştür. Öğrenci, köpeğin kendisinin olma-
dığını, bir tarafta bulduğunu ve sahibinin kim 
olduğunu bilmediğini söylemiş ve daha sonra 
Necip Fazıl Kısakürek’e verdiğini bildirmiştir.4

 Vatan gazetesi, bir fotoğrafçısını bu yeni 
sanat ve macera kahramanının fotoğrafını 
çekmeğe yollamış, fakat bu istek Şehir Ti-
yatrosu sanatkârlarının resminin çekilmesine 
yönelik izin olmadığından geri çevrilmiştir. 
Sonuçta gazetede yayımlanan köpeğin res-
mi, köpeğin asıl sahibi Salih Necati’den temin 
edilmiştir.5

  Sahnede köpeğini görünce sevinen, 

sonra da kızan Salih Necati, 
oyunculuğunu takdir ettiği 
köpeğini almak üzere Beyoğ-
lu Polis Merkezi’ne başvur-
muştur. Polislerle birlikte kö-
peğin yanına gelince, hayvan; 
üzerinde külbastı olmadığı 
halde eski sahibini tanımış ve 
üstüne atlayarak Necati’nin 
yüzünü, gözünü yalamaya 
başlamıştır. Bu duruma her-
kes şaşmış, Şehir Tiyatro-
sunun çalınmış bir köpekle 
temsil verdiği anlaşılmıştır. 

Önce biraz itiraz edilmiş, “Köpeğin sizin ol-
duğu ne malum” denilmiştir. Salih Necati de 
ispat edeceğini bildirmiştir. Şehir Tiyatrosu 
yetkilileri ısrarla “maalesef veremeyiz” de-
mişlerdir. Eczacı Salih Necati, köpeğin ken-
disinin olduğuna bir türlü inanmayan Şehir 
Tiyatrosu yetkililerine, bu defa hayvanın bir 
müddet evvel ameliyat edildiğini söylemiş, 
hatta yarasının yerini de göstermiş, başka bazı 
işaretlerini de birer birer saymıştır. Böylece 
mal sahibi ağır basmış ve nihayet piyesin de 
önemli bir parçası haline gelen köpeği, Para 
piyesi repertuardan çekilinceye kadar, bütün 
takip ve şikâyet hakkı mahfuz kalmak şartıyla 
hayvanı, rolüne devamda serbest bırakmıştır. 

 Öte yandan kıymetli bir av köpeği olan 
bu hayvanın ne suretle ve kimin tarafından 
çalındığı veya bulunduğunu polis araştırmaya 
başlamıştır.6 Polisin araştırmaları sonucunda, 
köpeği çalanın veya çalandan alıp getirenin 
Güzel Sanatlar Akademisine dinleyici sıfatıyla 
devam eden bir öğrenci olduğu öğrenilmiştir. 
Köpeğin sırf Necip Fazıl’ın gözüne girmek için 
çalınıp getirildiği görüşü kuvvet kazanmıştır.7

Ne var ki, Eczacı Salih Necati ile Şehir Ti-
yatrosu Müdürlüğü, köpeğin sahibine verile-
cek temsil ücreti konusunda anlaşamamışlar-
dır. Eczacı, Tasvir-i Efkâr’ın yazığına göre, bu 
kıymetli köpeğin sahneye her çıkışı için 25 lira 
tazminat talep etmiştir.  Daha önce bu konuda 
anlaşan taraflardan, piyes bitinceye kadar ti-
yatroda köpeğini bırakmaya razı olan Salih Ne-
cati’nin işi resmiyete dökmek istemesi kabul 
görmemiş, Tiyatro Müdürlüğü ile Necip Fazıl 
böyle bir belge imzalamaktan kaçınmıştır .8

4 “Para Piyesinde Sahnede Mühim Rolü Olan Köpeğin Sahibi Çıktı,  Haber, Sayı: 3596, 3 Mart 1941, s.1/3
5 “Bizim Rin-Tin-Tin’in Maceraları, Vatan, Sayı: 505, 5 Mart 1942, s.1
6 “Para Piyesinde Sahnede Mühim Rolü Olan Köpeğin Sahibi Çıktı” ,̂ Haber,, Sayı: 3596. 3 Mart 1942, s.1/3
7 “Sanatkâr Köpek”, Haber,, Sayı: 3597,4 Mart 1942, s.1
8 “Para Piyesinin Artist Kadrosu Eksiliyor,” Vatan, Sayı: 524, 4 Mart 1942, s.2
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Bunun üzerine köpeğin 
sahibi Eczacı Necati, Şehir 
Tiyatrosu Müdürlüğüne bir 
protesto çekerek, köpeğin 24 
saat zarfında iadesini talep 
etmiş, aksi takdirde, mesruk 
malı kullananlar hakkındaki 
hükümlere istinat edeceği-
ni bildirmiştir.9 Eczacı Salih 
Necati, piyesteki      köpeğini 
geri alabilmek amacıyla İs-
tanbul 8. Asliye Hukuk Mah-
kemesi’nde dava açmıştır. 
Davacı, köpekteki ameliyat 
yerini göstermesi, delilleri ve 
diğer emareleri belirtmiştir. “Köpek benimdir 
ve 500 lira değerindedir” şeklindeki ifadesin-
den sonra mahkeme hayvanı, yargılamanın 
sonuna kadar muhafaza olunmak üzere ye-
dadle (adliye yedi eminine) verilmesini ka-
rarlaştırmıştır. Mahkeme kararı, Beşiktaş İcra 
Memurluğunca yerine getirilmiştir. Beşiktaş 
İcra memuru Mustafa Bey; Şehir Tiyatrosu 
Müdürü Zeki Bey’den köpeği teslim alarak, 24 
Mart 1942 Salı günü Haydarpaşa’daki Baytar 
Mektebine götürmüş, yedadil sıfatıyla Mektep 
Müdürlüğüne teslim etmiştir. Köpek mahke-
me sonuna kadar orada bakılmıştır.

 Öbür yanda köpeğin piyeste önemli bir 
rolü vardır. Hayvanı bu role alıştırmak için 
bir hayli müşkilat çekilmiş, masraf edilmiştir. 
Kısa bir zaman dilimi içinde piyesin en canlı 
bir meclisinde görev yapan bu hayvanın ye-
rine bir yenisini yetiştirmek mecburiyeti hem 
güç hem piyes hesabına tehlikeli bir durum 
doğurmuştur. Bir ara köpeğin piyesten çıkarıl-
ması düşünülmüşse de bundan vazgeçilmiş-
tir. Çünkü bu olay, eserin önemli bir özelliğini 
kaybetmesine sebep olacaktır. Bunun üzerine 
bütün ailenin inkâr ettiği sahibini tanıyacak, 
sadakatini gösterecek yeni bir köpek aran-
mış ve Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Refik 
Kemal Arduman’ın köpeği bu işe ehil görül-
müştür. Sözü edilen köpeğin, bir provada 
yetiştirilmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Bu 
yeni köpeğin yapacakları merakla izlenmiş ve 
köpeğin kalabalığı yadırgamadığı, Aktör Hadi 
Ün’e  doğru gittiği, sadakatini gösterdiği gö-
rülmüştür.  Köpeğin role uyumu neticesinde 
seyirciler de oyuncular da rahat bir nefes al-

mışlardır. Sahneden çekilir-
ken de seyirciler köpeği uzun 
uzun alkışlamışlardır.10  Bu 
arada Eczacı Salih Necati’nin 
köpeğini, Şehir Tiyatrosuna 
vermemesi üzerine, tiyat-
ronun müşkil vaziyette ka-
lacağını hesaplayan birçok 
tiyatrosever, Şehir Tiyatrosu 
Müdürlüğüne müracat ede-
rek, köpeklerini hiçbir ücret 
talep etmeden, oyun bitince-
ye kadar vermeğe razı olduk-
larını bildirmişlerdir. Getirilen 
köpekler arasında kıymetli ve 

cins olanları vardır.  Köpeğini vermek isteyen 
şehrin tanınmış bir tüccarı, başvurusunda bir 
şehirli sıfatıyla bunu Şehir Tiyatrosuna karşı 
bir vazife telakki ettiğini bildirmiştir. 11

Sonuç
 Para piyesinin bir İtalyan yazarından in-

tihal olduğu yolundaki dedikodular üzerine 
Necip Fazıl, iddia sahiplerini mahkemeye ver-
miş, bu konu etrafında birçok yazılar kaleme 
alınmıştır.  Bir başka yazıda Peyami Safa ve 
Necip Fazıl Kısakürek’in iddialarını, isnat ve 
savunmalarını, davaların mahkemedeki seyri-
ni anlatmak gerekir. Fakat bu köpek meselesi, 
yazının başında da söylediğimiz gibi, seyir-
cinin artmasına, basının olayı köpürtmesine 
yol açmış ve 1942 yılının baharında gazeteler, 
II. Dünya Harbi’yle ilgili gelişmeleri verirken, 
bir yandan da Para piyesi yüzünden edipler 
arasındaki süregelen münakaşaları anlat-
mışlardır. Harbin en sıkışık zamanlarında bu 
münakaşalar bazı aydınları bir hayli meşgul 
etmiştir.  Aslında Para piyesinden bir dizi dava 
ortaya çıkmıştır. Bu davalar gazete yazarları-
nın yanında gazete sahiplerini ve Yazı İşleri 
Müdürlerini de kapsadığı için giderek yayılmış 
ve dikkatleri üzerine çekmiştir.  Tiyatro eleştir-
meni Nusret Safa ise yazısında, Necip Fazıl’ın 
Bir Adam Yaratmak’ın sahneye konulacağı 
gün basında bir başka tartışma yaşandığını 
hatırlatmış, benzer bir durumun Para’da da 
görüldüğü tespitine yer vermiştir.12 Basında, 
köpek davasının Para piyesinin bir hayli rekla-
mını yaptığı ve bu iş’de Necip Fazıl’ın da dahli 
bulunduğu yolundaki rivayetlere de rastlan-
mıştır. 13

9 “Para Piyesindeki Köpeğin 23 Saatte İadesi İsteniyor”, Son Posta, Sayı: 4163, 11 Mart 1942, s.2
10 “Şehir Dram Tiyatrosunda Dün Gece Köpek Yüzünden Geçirilen Heyecan”, Son Posta, Sayı: 4178, 25 Mart 1942, s.1-2
11 “Şehir Tiyatrosuna 15 Köpk Gönderildi”, Son Posta, Sayı: 4179, 26 Mart 1942, s.1/5
12 Nusret Safa Coşkun, “Para Piyesi Yeni Bir Davaya Sebep Oldu”, Son Posta, Sayı: 4161, 8 Mart 1942, s.3
13 “Mizim Rin –Tin-Tin’in Maceraları”, Vatan, Sayı: 505, 5 Mart 1942, s.1
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Cihanbeyli’de Bir Özbek 
Köyü: BÖĞRÜDELİK 

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

A ltınordu Devletinin dağılması ve 
hanlıklar arasında kavgalar ile 
bölünen yurtlar ve kendi içlerin-

de iktidar kavgasını fırsat bilen Rus çarı 
1550 yıllarında Kazan Hanlığındaki kar-
gaşa ve iktidar kavgasından faydalanarak 
Kazan hanlığını işgal etmek girişiminde 
bulundu. Çıkan savaş neticesinde Kazan 
hanın tahtında Kazan hanı Han bike (Han 
hatun) Süyümbike tahttaydı. Küçüm Hanın 
üçüncü eşi Süzge Sultan, Kazan Han Ha-
tunu Süyümbike’nin kızı olması sebebi ile 
Küçüm Han bu istilayı aylar önce duymuş 
olup kardeş Kazan hanlığının hürriyeti ve 
bağımsızlığı için yardım edip savaşmış olsa 
da Kazan hanlığının mağlubiyetine, yıkıl-
masına, yok olmasına engel olamamıştı. 
Kazan hanlığının mağlubiyeti Rus çarlığına 
ilhak sonucunda kazan hanı Han hatun Sü-
yümbike Ruslara esir olmuş ve akıbeti ve 
kabrinin nerede olduğu belli değildir. Bu 
olaylara şahit olan Küçüm Han Rus Çarının 
önünde başka engel kalmadığından Sibirya 
Hanlığına saldıracağı apaçık belli oluyordu. 
Küçüm Han ordusunu güçlendirmek için 
Buhara Hanı Abdullah’tan halkına dini eği-
tim vermek için hocalar ve savaşmak için 
asker isteğinde bulunmuştur. Buhara Hanı 
Abdullah, Çimkent, Seyram bölgesinde ya-
şayan Şirbeti Şeyh, Din Ali Hoca ve Şeybani 
önderliğinde hocalar ve askerler gönder-
miştir.

Din Ali Hoca ve yanında gelen asker-
ler, hocalar Sibirya ovasında yerleşik düzen 
olan ağaçtan evler yaparak konut sistemi-
ni getirmişlerdir. Sibirya ovasında yaşayan 
halk hayvan derilerinden yaptıkları çadır-
larda yaşıyordu. Sibirya Hanlığının muhte-
şem hocaları ve gizli savaşçıları (Buharist-
ler) ilk olarak 1572 yılın da Yılanlı köyünü 
inşa ettiler. Ülengöl 1651, Karagöl köyü 
1661 yılında, Çarnalı 1663, Otlugöl  Kuyga-
lı Yanavıl, Kumuslu Çabaklı köyleri de 1726 
yılında kuruldu. Geniş otlaklara yerleşen 
Buharistler hayvancılık, balıkçılık ve avcılık 
yaparak hayat sürmeye başladılar. 

Buhara’dan gelen hocaların gayreti ile 

uzun kış gecelerinde Kuran okuma, ilmi-
hal, sarf, nahiv gibi Arapça fıkıh ve akaid 
kitapları okuyarak dört asır dini ve milli, 
komşuluk ve akrabalık bağlarını pekiştir-
mişlerdir. Dört asır bu Tura mıntıkasının 
yaşam tarzına ve kültürünü sahiplenen Bu-
haristler, asimile olarak Sibirya Tatar dilini 
konuşmaya ve kültürünü yaşamaya başla-
mışlardır. Bu dört asır herkes hakkına razı 
şekilde yaşamıştır. Sibirya ovasında bakımlı 
güzel atları ile kış aylarında nakliyecilik iş-
leri ile uğraşmışlardır. Ruslar baskıları artı-
rınca Tura’da yaşayan Abdürreşit’in büyük 
dedesi Sibirya’nın İsker bölgesinde yaşayan 
Sibirya Tatarlarının bağımsız bir muhtar 
devlet olma mücadelesi vermiştir. Bu yol-
da başarılı olamamış, Ruslar tarafından 
katledilmiştir. Seyyah Abdürreşit İbrahim 
Tataristan, Başkurtistan, İstanbul, Mekke, 
Medine daha birçok beldeyi gezen duyar-
lı bir seyyah ve halkı için ileri görüşlü bir 
önderdi. 1895 yılında memleketi Tura’ya 
varınca hocalar ve kanaat önderleri ile mü-
zakere ederek Sibirya’nın Tura beldesi ve 
köylerinde yaşayan akrabalarına Osmanlı 
İmparatorluğuna Kazan’dan, Kırım’dan, il-
ticalar olduğunu, vakit kaybetmeden iltica 
fikrini düşünmeleri gerektiğini bildirdi. 

Rus Çarlığının Tura bölgesinde yaşayan 
Buharistlere hayatı zorlaştırması sonucu 
1907 yılının kasım ayında başlayan hicret 
1 Ocak 1908’de İstanbul-Anadolu kavağı li-
manında son bulmuştur. Sultan Reşat emri 
ile 1910 yılında şimdiki Konya, Cihanbey-
li-Böğrüdelik (Reşadiye)köyünde yapılan 
devlet konutlarına yerleşmişlerdir. Köyde 
yaşayan Böğrüdelikli Özbekler kendi arala-
rında Özbekçe- Tatarca konuşmaktadırlar. 
Köyde yaklaşık 400 hane vardır. Kışın azalan 
hane sayısı yaz mevsiminde artmaktadır.

KK-1 - Ömer DÜNDAR
KK-2-  Mehmet İbrahim DÜNDAR
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ANUŞ 
GÖKCE

Fergana’dan Konya’ya Uzanan 
Yolda Bir Alim: SAİDÜDDİN FERGANİ

Saidüddin Fergani Şam’da karşılaş-
tığı Sadreddin Konevinin sohbe-
tinden etkilenerek Konya’ya gelen 

Özbek evliyalarından biridir. 
Saidüddin Fergani 1223 yılında Ferga-

na vadisinde bulunan ve bugün Özbekistan 
sınırları içinde kalan Kaşan şehrinde doğdu. 
Esas ismi Ebu Osman Saidüddin Muhammed 
bin Kalani el-Fergani’dir. Hakkında yeterli bil-
gi bulunmamakla beraber Fergani’nin yazdığı 
bir eserinde Şeyhu’uş- şüyuh dediği Şaha-
büddin Suhreverdi’nin halifesi olan Necibüd-
din Ali bib Buzgaş eş-Şirazi’ye intisap ettiğini, 
sülukunu tamamladıktan sonra Tahun adlı bir 
hanikahın şeyhi olduğunu kaydetmektedir. 

Kısa bir süre sonra memleketi Ferga-
na’dan ayrılarak Şam’a gitmiştir. Bu sırada 
Şam’da bulunan Sadreddin Konevi’nin soh-
bet halkasına katılarak Konya’ya gelmiştir. 
1245 yılından itibaren Sadreddin Konevi’nin 
sohbetlerine ve hizmetine katılan Saidüddin 
Ferganî’nin 1260’lı yıllara kadar Anadolu’da 
kaldığı tahmin edilmektedir. 

Mehmet Ali Uz, hac farizasını yerine ge-
tirdikten sonra 1267 yılında Şamd’da vefat 
eden Ferganî’nin “Muhyiddin Arabi’nin ve 
Sadreddin Konevi’nin fikirlerinin İslam ül-
kelerinde yayılmasına yardımcı olan alim ve 
şeyhlerdendir.” diye ifade eder. (Uz, Mehmet 
Ali, Konya Alimleri ve Velileri, s. 68, Meram 
Belediyesi Yay. 2013, Konya) 

 Mahmut Erol Kılıç, Ferganî’nin fikirleri 
hakkında şunları ifade eder: 
“Ferganî’nin fikirlerini Mün-
tehel-i Medarik’in mukad-
dimesinde görmek müm-
kündür. Burada zât, gayb, ilk 
tecelli, ahadiyet ve vahidiyet 
mertebeleri; zuhurun sebep 
olarak muhabbet, kemal, ilim, 
vücut, ikinci tecelli ve ilahi 
isimler, kevnin mertebeleri, 
insan-ı kâmil mertebesi, ruh-
lar mertebesi, misal merte-
besi, cisimler mertebesi, Hz. 
Âdem ve insan hakikati, Hz. 
Muhammed ve Muhamme-

dî hakikat, altı küllî mertebe, dört sefer gibi 
konular hem varlığın tecelli ediş basamakları 
olarak hem de sâlikin zâta rücu’daki manevi 
makamları olarak ele alınır. Vahdet-i Vücut 
terimini ilk defa ve en fazla kullanan Fer-
ganî’dir. Ancak onun bu kavramla ifade etmek 
istediği şey sarih değildir. Fergani bu konuları 
işlerken üstatları İbnü’l Arabi ve Sadreddin 
Konevi’nin açıklamalarını aynen takip ederse 
de birkaç yerde onlardan farklı bir terminoloji 
ve formülasyon denediği göze çarpar. Mesela 
İbnü’l- Arabî bu konuları izah ederken hiçbir 
yerde vahdet-i vücudu kavramlaştırıp, özel 
bir terim olarak kullanmamıştır. 

Fergânî, iki üstadından biraz bir değişik 
yorumlama ile bu kavrama afakî düzlemde 
kesretin (ilimle başlayan çokluğun) tam kar-
şısında bir mana yükler. Ancak ahadiyyetü’l- 
cem’ makamında bunlar aynı şey olurlar. Zira 
ona göre vücut, mutlak ve hakikî vahdete 
sahipken ilmin tabiatında kesret vardır. Vah-
detin tabiatı faillik iken kesretin tabiatı kâbil-
liktir. Biri vücut diğeri imkân ifade eder. Buna 
ahadiyet mertebesiden bakıldığında zat için, 
bütün kesretten uzak “mutlak birdir” denile-
bilir. Fakat vahdaniyet mertebesinden bakıl-
dığında bu defa da zâtın bu mutlak birliğinin 
çokluğun da kaynağı olduğu görülür. Bu du-

rumda zât aktif, isimler ise pa-
siftir. Salikin varlığın birliğine 
doğru yönelmesi, bir ahenk, 
uyum ve bütünleşme sağlar-
ken, çokluğa doğru yönelmesi 
ayrılık, farklılık ve uzaklaşma 
doğurur. İlk bakışta birlik iyi 
çokluk kötü gibi görünse de 
aslında bunlar Zat-ı Mutlak’ın 
değişik mertebelerde birbi-
rine zıt sıfatları olduğundan 
alemde her ikisi de müspet 
rol oynar…” (Kılıç, Mahmut 
Erol, TDV İslam Ansiklopedi-
si,” İrfan” maddesi, pdf)
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HATAY GEZİSİ

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

T ürkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 
tarafından geleneksel hale getirilen 
“Yazılacak Çok Şeyimiz Var” kapsa-

mına bu yıl Hatay ilimiz girmiş.3 Haziran’da 
Konya’da başlayan gezimiz 6 Haziran’da yine 
aynı noktada nihayete erdi. 

Üç gün süren bu gezide önce kafile uyu-
munun ne kadar önemli olduğunu gördük. 
Uyum sayesinde yaşanan birkaç olumsuzluk 
dahi hoşgörü ve yapılan esprilerle moraller 
bozulmadan atlatıldı. Geziye katılacak eki-
bi böylesine uyumlu insanlardan seçen TYB 
Konya Şube Başkanı Sayın Ahmet Köseoğ-
lu’na daha yazının başında bir teşekkür et-
mezsek hakkını yemiş oluruz. 

Teşekkürler Sayın Ahmet Köseoğlu… Bir 
teşekkürü de gezinin organizasyonunu yapan 
gazeteci Mustafa Güden hak etti. Gezinin 
problemsiz geçmesi için çok gayret etti ve 
başkanla sürekli iletişim içerisinde oldu. Yap-
tığı telefon görüşmeleri ile adeta bir “telefon 
diplomasisi” yürüttü ve gidilecek yere varma-
dan önce bütün tedbirleri aldı. 

Üç gün süren geziye gelecek olursak… 
Başta da belirttiğim gibi ekibin uyumu saye-
sinde tadı aynen yemekleri gibi damaklarda 
kalan bir gezi yaptık. İlk durağımız Yedi Uyu-
yanlar oldu. Ekibimizde yer alan Konya Müftü 
Yardımcısı Ahmet Demirel konuyu ayetler 
üzerinden bize anlattı. Yedi Uyuyanların ma-
kamına vardığımızda ekip manevi olarak ha-
zır halde idi… 

Akşamüzeri Hatay’a varınca yemek yi-
yeceğimiz otelin yanında bulunan Defne 
Şelalelerini gezebileceğimiz söylendi. Ancak 
Akşam Namazı vakti yaklaşmıştı ve biz İkindi 
Namazını eda etmemiştik. Otel lobisinde bir 
koşuşturma yaşadık mescidi bulabilmek için. 
Zor da olsa mescidi bulduk ve namazımızı ede 
ettik. Otelin yemekleri güzeldi ancak aynı öze-
ni mescit için göstermemişler. 

Yemek sonrasında iki gün boyunca ko-
naklayacağımız otelimize geçtik. Organizas-
yon önceden yapıldığı için lobide sıra bekle-
meden oda anahtarlarımızı alıp dinlenmeye 
çekildik. 

Gezinin ikinci gününe Aziz Petrus Manas-
tırını ziyaret ederek başladık. Kayaya oyulmuş 
bu manastırın önü daha sonra taş duvar ile 
örülmüş, bugünkü halini almış. İkinci dura-
ğımız Arkeoloji Müzesi oldu. Müze gezisi sı-
rasında kafilemizde yer alan Tarihçi Prof. Dr. 
Hasan Bahar’ın gölgesi gibi hareket etmeye 
çalıştık eşim Anuş Hanımla birlikte. Sayın 
hocamızın anlattıkları ile zamanlar arası yol-
culuk yaptık adeta. Şöyle bir Anadolu yolcu-
luğuna çıktık. 
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Pagan dönemi Savaş Tanrıları ile tanıştık, 
kendi gücünün farkında olan krallarla birlikte 
olduk…

Sonraki durağımız Habib-i Neccar Camii 
oldu. Daha öğle namazına vakit vardı. Bu za-
manı Uzun Çarşıyı gezerek değerlendirelim 
dedik Anuş Hanımla. Çarşıya girişte hemen 
yüz metre kadar ilerledikten sonra sağda bir 
cami ile karşılaştık. Muhabbetiye Camii lev-
hası bizi karşıladı. 1400’lü tarihlerin mimari 
özelliğini taşıyan cami için ilginç rivayetler 
anlatıldığını duyduk namaza hazırlık için ab-
dest alan bir Hataylıdan. Mesela Hataylılar bu 
caminin İbrahim Ethem Hazretleri tarafından 
yaptırıldığına inanıyorlar. Caminin sayvanına 
uzanmış uyuyan bir vatandaş gördük. Bize 
biraz garip geldi ama bunun çok normal ol-
duğunu söyledi cemaat. Hatta yeni yapılan 
camilerde sayvan olmamasından yakındılar. 
Eskiden köylerden Antakya’ya alışveriş için 
gelenler gece konaklamak zorunda kaldıkla-
rında barınak olarak bu sayvanları kullanırlar-
mış. Elbette şimdi ulaşım kolaylaştı. Gidilen 
yerde konaklamadan tekrar eve dönebiliyoruz 
gelişen ulaşım araçları sayesinde. 

Çarşıda gezerken Ali Çavuş Camiine rast 
geldik. Burası da tarihi bir mekandı. İçini gör-
mek istedik ve kapısından girdik. İçeride bu-
lunan bir hanım “bir şeye mi baktınız” diye 
sorunca şaşırıp camiyi gezmek istediğimizi 
söyledik. Bunun üzerine hanım bize “burası 
hanımlar için ayrılmış bir cami, hemen arkada 
erkekler için olanı var” dedi. 
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Biz gerçekten şaşkınlık içinde kaldık. Ka-
dınlar için özel bir cami ayrılmıştı Hatay’da. 
Kapıdaki yazıyı okuyunca bunun kapıda da 
belirtildiğini gördük. Kapıda “Ali Çavuş Ha-
nımlar Mescidi” yazısı vardı. 

Bizim Konya’mızın merkezinde bulunan 
tarihi mescitlerimizden birisi de hanımlar için 
ayrılıp kapısına da “… Hanımlar Mescidi” lev-
hası asılır mı bir gün. Konya Müftümüze bu-
radan duyuralım istedik.

Öğle yemeğini Tugay Lokantasında yedik. 
Orada çalışan bir elemana yakınlarda askeri 
Tugay olup olmadığını sordum. Yakınlarda 
askeri birlik yokmuş. Lokantanın isminin niçin 
Tugay olduğunu sordum. Lokanta sahibinin 
oğlunun ismi imiş. Çıkışta lokanta sahibine 
“Tugay’a selam söyle” dediğimde çok şaşırdı. 
Aynı zamanda da sevindi. Başım gözüm üze-
rine diyerek selamımızı iletmeyi kabul etti.

Yemekten sonra arabamız istikametini 
Altınözü olarak belirledi. Altınözü’ne vardığı-
mızda burada Kitap Fuarı kurulduğunu gör-
dük. Belediye Başkanı ile yapılan görüşmeden 
sonra Kitap Fuarına geçtik. Burada hoş bir 
sürprizle karşılaştım. Fecebook sayfasından 
tanıştığım Gaziantepli yazar Gülşen Gazel 
Hanımefendi ile karşılaştık. Kısa bir sohbet 
yapma imkânımız oldu. Bir kitabını aldım. Şu 
anda okuyorum…

Altınözü ziyaretimizden sonra tekrar Def-
ne İlçesinde bulunan otelimize döndük. Biraz 
dinlenmeden sonra çevreyi gezip görmek için 
dışarıya çıktık. Karşılaştığımız birkaç dostu-
muzla birlikte şelalelerin bulunduğu bölgeye 

gittik. Ekibimize daha sonra katılan dostlar ile 
sohbeti o kadar koyulaştırdık ki sabahtan beri 
hazırlandığım Milli Maç izleme heyecanını ma-
çın son on dakikasına yetişerek giderebildim.

Gezinin son gününde Musa Ağacı, Titus 
Tüneli ve Sokollu Mehmet Paşa Külliyesini 
ziyaret planlanmıştı. İlk durağımız Musa Ağa-
cı oldu. Ağacın yaşı hakkında çeşitli görüşler 
ileri sürüldü ama bizi ilgilendiren konu ağacın 
hikayesi idi. Rivayete göre; Hızır As. İle bulu-
şan Hz. Musa tam Musa Ağacı’nın bulunduğu 
noktaya geldiklerinde bir pınarla karşılaşırlar. 
Çok susayan Hz. Musa elindeki asayı toprağa 
saplar ve eğilip su içer, tekrar dönüp baktığın-
da asanın yeşerip fidana dönüştüğünü görür. 
Halk arasında Ab-ı Hayat suyundan can bu-
lan fidanın binlerce yılda gelişerek bugünkü 
halini aldığına inanılmaktadır.

Burada karavanlardan tuvalet kurarak 
işleten Şengül Hanımla sohbet etme imkânı-
mız oldu. Şivesi ile bize Tokat yöresini hatır-
latan Şengül Hanım, hemen birkaç kilometre 
yakınlarında bulunan Ermeni Köyü ile hiçbir 
problem yaşamadıklarını, inanç konusunda 
da birbirlerine anlayışlı davrandıklarını söyle-
di. Şengül Hanım eşim ve bana ikram etmek 
için çay demledi. Birer bardak çay içtikten 
sonra teşekkür edip yanından ayrıldık.

Titus Tüneli özellikle anlatılması gereken 
bir yer. Hatay’a giden herkesin görmesi ge-
rektiğine inanıyorum. Amasya’da bulunan 
Kerem tarafından Aslı’ya kavuşmak için açıl-
dığı hikâye edilen su yolunun devasa şekli. 
Tarih olarak 50 yıl daha eski tarihe sahip… 
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Amasya’da bulunan su yolları şehrin su 
ihtiyacını karşılamak için yapılmış, Titus Tü-
neli ise şehri su baskınlarına karşı korumak 
amacı ile yapılmış. 1380 metre uzunluğun-
da olan tünel 6 metre genişliğe ve 7 metre 
yüksekliğe sahip. Tünelin yapımına M.S. 69 
yılında başlanmış ve 81 yılında tamamlanmış. 
Gezilip görülmeye değer bir yer. Hakkında bir 
aşk hikayesi uydurulsa idi daha çok tanınırdı 
sanırım.

Gezi sırasında Anuş Hanımla birlikte i tü-
nel içinde yürürken ilginç bir olayla karşılaştık. 
Bir turist kafilesi de tüneli gezmeye gelmişti. 
Bir turist kafilesinin tüneli gezmesinin neresi 
ilginç diye aklınıza gelebilir. Elbette kafilenin 
gezmesi çok doğal bir eylemdi. Hatta biliriz ki 
yabancılar ülkemizin tarihi bölgelerini bizden 
iyi bilir ve bizden daha fazla gezerler. Burada 
ilginç olan kafilede ama bir hanımın da yer 
alması idi. Eşi elinden tutarak hanımını gezdi-
riyor ve ona mekânın görünümünü anlatarak 
bilgilendiriyordu. 

Demek ki insanın bedeninde bulunan 
körlük ya da herhangi bir eksiklik istendiği 
zaman kapatılabiliyordu. Yeter ki gönüller 
ve ruhlar engelli olmasındı. Tünele giden yol 
üzerinde çeşitli ürünler satan insanlar vardı. 
Orada bulunan birisine nereden geldiklerini, 

köylerinin uzakta olup olmadığını sordum. 
Hemen tünelin yukarısında yer alan bir Türk-
men Köyü varmış, oradan geliyorlarmış. Üret-
tikleri meyve ve sebzeleri buraya getirip ziya-
retçilere satarak geçiniyorlarmış.

Titus Tüneli gezimizden sonra öğle yeme-
ği için Truva Otele gittik. Hatay’da bir otele 
Truva adı verilmiş olması garibime gitti der-
sem yanlış olmaz. Tarihi bir geçmişe sahip 
olan bölgenin o kadar enteresan ören yerleri 
varken Çanakkale’de bulunan bir ören yerinin 
isminin kullanılması pek hoş olmamış bana 
göre.

Yemekten sonra dönüş yolculuğumuz 
başladı. Ancak dönüş yolumuz üzerinde gör-
memiz gereken son bir yer daha vardı… Pa-
yas ilçesinde yer alan Sokollu Mehmet Paşa 
Külliyesi restore edilmiş ziyaretçilerini bek-
liyordu. Restorasyon sözü beni hep ürkütür. 
Bugüne kadar yapılan restorasyonlarda özün 
nasıl katledildiğini, tarihten bihaber ustaların 
neler yaptıklarını çok görmüştüm. Yine böy-
lesine bir katliamla karşılaşmayı beklerken 
korktuğum olmadı. Aslına sadık kalınarak bir 
tadilat yapılmış. İnsanın göz zevkini bozacak 
eklemeler yapılmamış. Kafilemizde bulunan 
Mimar Prof. Dr. Ahmet Alkan da restorasyon 
işinin olabildiğince iyi yapıldığını söyledi. 

Fikir ona derler ki bir yol açsın. 
Yol ona derler ki önüne bir
padişah çıkagelsin.

           (Hz. Mevlânâ)

MUKADDES YOL
Fikir odur ki insanlık için mukaddes bir yol aça,
Ve o yoldan  gidenler  sıratı  yıldırım  gibi geçe.

(Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGİ

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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Bunları söylerken de “Ama çöker” sözünü 
kullandı. Ahmet Hocama sebebini sorunca, 
“Faal olarak kullanılmazsa, boş bırakılırsa ça-
buk yıpranır ve çöker” dedi. Neler yapılabilir 
şeklindeki soruma da “Burası işyerleri olarak 
kiraya verilebilir, otel ve restoran olarak kulla-
nılabilir. Yani her an hayatın içinde canlılığını 
koruyacak faaliyetlere sahne olmalı.” Şeklinde 
cevap verdi.

Külliyenin içinde bir adet cami, kervansa-
ray ve sıbyan mektebi yer alıyor. Yine külli-

yenin hemen yanında Payas Kalesi var. Kale 
halen tamir edildiği için gezmek nasip olmadı. 

Payas Belediye Başkanı çok gayretli ve 
köklerine bağlı bir kişi izlenimi uyandırdı ben-
de. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar 
diliyorum. Yaşadığımız birkaç macerayı ge-
zinin biberi olarak kabul ediyorum. Sabaha 
karşı Konya’ya ulaştık. Yazımın sonunda da 
geziyi düzenleyen TYB Konya Şube Başkanı 
Ahmet Köseoğlu’na ve organizasyonu sağla-
yan Mustafa Güden’e teşekkür ediyorum.
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