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ÖZET
Binlerce y›ll›k bir birikimin ürünü olan Halk Edebiyat› gelene¤i, ayn› zamanda ça¤lar boyu süzülerek
billurlaﬂan, kristalize olan yüksek bir ruh zevkini temsil eder. Sonralar›, ayn› zevkin içerik ve ﬂekil aç›s›ndan
bir baﬂka versiyonu olan Divan Edebiyat› ile de etkileﬂime giren Halk Edebiyat›; yer yer, ikisinin aras› diyebilece¤imiz örnekler ortaya koymuﬂtur. Çank›r› ve çevresi, gerek halk edebiyat› gerek divan edebiyat› gerekse geçiﬂ örneklerinin bol miktarda görüldü¤ü bir kültür havzas›d›r.Rü’yetî, Nâilî, Necâtî, Vehbî ise bu havzay› beslemiﬂ ›rmaklar hükmündedir.
Anahtar Kelimeler
Halk Edebiyat›, Rü’yetî, Nâilî Baba, Necâtî ve Vehbî
ABSTRACT
The tradition of Folk Literature is produced by thousands of years of accumulation and represents a
highly refined spiritual taste which has been filtered and crystallized throughout many ages. Folk Literature,
having close relations with Divan Literature, which is another product of the same taste, differentiated by its
own specific content and shape, has produced works which can be defined as lying in the middle of the two
traditions. Çank›r› and its surroundings have functioned as a basin in which examples of Folk Literature,
Divan Literature, and transition can be found. The poets Rû’yetî, Nâilî Baba, Necâtî and Vehbî can be compared to rivers that have fed this basin.
Key Words
Folk Literature, Rü’yetî, Nâilî Baba, Necâtî, Vehbî.

Asya’n›n derinliklerinde sab›r, irade, inanç, hoﬂgörü, zeka, estetik…vb gibi
üstün meziyetlerle yo¤rulan engin ve
rengîn kültür birikimini, Anadolu arkaik kültürü ile sentezleyerek çeﬂitlendiren Çank›r› ve havalisi; canl› sosyal yap›s› ve zengin folkloru ile öteden beri
kültür ve edebiyat araﬂt›rmac›lar›n›n
dikkatini çekmiﬂ, kendisinden söz ettirmiﬂtir.Arkeolojiden halkbilimine kadar
yap›lan araﬂt›rmalar bu zenginli¤i ve
renklili¤i ortaya koymaktad›r. 1930’larda A.T.Onay’›n kaleme ald›¤› “Çank›r›

Halk Edebiyat›” adl› eserde “Halis
Türk kan› taﬂ›yan Çank›r›l›lar›n
folklörü olarak meydana gelen bu
eserin bugün belki bir k›ymeti olmaz. Çünkü bugün bu adetlere ve
ananelere sahip ve vâk›f olanlar
çoktur. Fakat Türklerin ink›lap yolunda att›¤› ad›mlar yar›m yahut bir
as›r sonra bambaﬂka bir surette tecelli edece¤inden ol vakit Türk camias›n›n geçmiﬂ zamanlardaki toplumsal yap›s›n› ve ananelerini yazacaklara bir me’haz olabilece¤i ﬂüp-
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hesizdir. Bu kitap az bir farkla yal›n›z Çank›r›n›n de¤il; Türkiya’n›n
halkiyat› demektir.”1 geçen ifadeleri
Çank›r› Edebiyat ve Folklorunun Türkiye Edebiyat› içerisindeki hassas yerine
de iﬂaret etmektedir. Biz de burada Çank›r› kültür dokusunu oluﬂturan unsurlar
içinde edebi sahada kendini gösteren ve
pek bilinmeyen birkaç “Çank›r›l›” ﬂairden söz edece¤iz.
Çank›r›l› ﬂairler üzerine -bugüne
kadar- en kapsaml› çal›ﬂmay› Ahmet Talat Onay gerçekleﬂtirmiﬂtir.2 Çank›r› Tarihi ve Folklorü üzerine yapt›¤› çal›ﬂmalarla da tan›nan Onay, cönk, mecmua ve
tezkireleri tarayarak haz›rlad›¤› iki ciltlik söz konusu eserinde, ço¤u ﬂair olmak
üzere 49 edipden bahseder.Ancak “sözlü
gelene¤i” farkl› versiyonlarla da olsa halen devam ettiren Çank›r›’da ﬂüphesiz
Çank›r›l› ﬂairler burada zikredilenlerle
s›n›rl› de¤ildir.Bir Ahmet Mecbur, Zahmi, Zamiri, Sabri kadar önemli olan bu
ﬂairler Çank›r› yerel edebiyat›n› nicelik
olarak temsil edip zenginleﬂtirdikleri gibi nitelik aç›s›ndan da ayr› bir derinlik
kazand›rm›ﬂlard›r.ﬁimdi baﬂl›kta bahsetti¤imiz bu ﬂairleri k›saca tan›yal›m:
RÜ’YETÎ
“Rüyete hayran, garip bir âﬂ›k”
“Ecel-i kazâdan gitti temelli
Ey Efkârî bir Rü’yetî vâr idi ”
Varl›¤›n›, Çank›r›l› ﬁair Efkârî’nin3
yukar›daki dizelerinden ö¤rendi¤imiz
Rüyeti ile ilgili olarak yapt›¤›m›z araﬂt›rmalarda, kendisinin Çank›r›’n›n –eski
ad›yla Tuht- Yaprakl› ilçesinde do¤du¤unu ve neredeyse ölene kadar da buradan
ayr›lmad›¤›n› tespit ettik. Rivâyete göre
gençlik ça¤›nda Yaprakl›’n›n önde gelen
sîmâlar›ndan Hac› Mustafa Efendi’nin
güzeller güzeli k›z kardeﬂine âﬂ›k olur,
k›za talip olur ancak yoksullu¤u sebep
http://www.millifolklor.com

gösterilerek arzusuna kavuﬂmas›na mâni olunur.Bu duruma hayli içerleyen Rüyeti bir müddet içine kapan›r ve sonras›nda, yaﬂad›¤› bu olaya rest çekercesine
aﬂa¤›daki dörtlü¤ü söyler :
Gece gündüz ça¤›r›ram Hak deyi
Kâdir Mevlâm bu ednâya bak deyi
Bana derler mâli mülki yok deyi
Mâlim mülküm kanâatim var benim

Yine bu ifâdelerden kendisinin,
Mecnun’un baﬂlang›çta Leylâ’ya duydu¤u beﬂerî aﬂk misali bir aﬂka düﬂtü¤ü yine sözü edilen hikayedekine benzer bir
geliﬂmeyle vuslat›n gerçekleﬂmemesi
üzerine bu aﬂk›n ilâhi aﬂka yöneldi¤inin
bilgisini okuyabiliriz.Bu bilgiyi destekler
mahiyetteki ﬂu ifâdeler Yaprakl› ve çevresinde “Velî ” olarak tan›nan “Hac› Baba” (Hac› Mustafa Baba) ya aittir:
“O ﬂehvet âﬂ›¤› de¤ildir, sevdi¤i k›z›n gözlerini Hz.Peygamberin gözlerine
benzetti¤i için o k›za talip olmuﬂ fakat
fukara oldu¤u için vermemiﬂler ” der.
Rüyeti’nin -gelenek itibar›yla- âﬂ›kl›k kabiliyetinin nas›l ortaya ç›kt›¤›,
kimden, kimlerden ne ölçüde etkilendi¤ine dair elde bir bilgi olmamas›na ra¤men tahminimiz -temkinli yaklaﬂmak
kayd›yla- yarad›l›ﬂ›nda var olan bu kabiliyetin söz konusu aﬂk olay›yla tetiklenmiﬂ olabilece¤i merkezindedir.Ayr›ca Rüyeti’nin Ilgazl› Nâilî Baba ve Efkârî ile
hararetli, zevkli at›ﬂmalar›n›n oldu¤una
dair halk aras›nda türlü rivayetler mevcuttur.
Rüyeti, bir zamanlar tarihi ‹pekyolu üzerinde bulunan ve A.T.ONAY’›n ifâdesine göre Araplar›n meﬂhur Ukaz Panay›r›’n› and›ran ﬂiirli ﬂâirli e¤lenceli
al›ﬂ veriﬂlerin yaﬂand›¤› Yaprakl› Panay›r›’nda muamma ask›s›na bir muamma
asar ve cevab› beﬂ vakit namaz olan muammas› ile dikkatleri üzerine çeker :
Kademe kademe gitmeli / Onu da
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tutmal› / Bir a¤açda k›rk elma / Yar›s›
kuzda yar›s› günde / Onu da bilmeli.
Yukar›daki muamma onun inanç
yönüne iﬂaret ederken ﬂu dörtlü¤ü de
haf›zl›k ve k›raat yetene¤inin oldu¤unu
bildirir :
Rü’yetîyem umar›m Hak’dan inâyet
Etti¤im iﬂlere piﬂmân›m gâyet
Alt› bin alt› yüz altm›ﬂ alt› ayet
H›fz›mda k›raatimde var benim

Rüyeti hakk›nda bilinen rivayetlerden biri de ﬂöyledir:‹stedi¤i k›z› alamay›nca can ac›s›ndan olsa gerek k›za “genç
yaﬂ›nda ihtiyare varas›n” diye bedduada
bulunur.Bu bedduan›n tuttu¤u ve güzeller güzeli k›zca¤›z›n kaderin bir cilvesi
neticesinde 80 yaﬂlar›nda bir ihtiyara
vard›¤› söylenir.Bu rivayet ﬂairin ayn›
zamanda Tanr› kat›nda da sözü makbul
biri oldu¤u inanc›n› da yans›tmas› aç›s›ndan kayda de¤erdir.Yine bu inanc›
destekleyen baﬂka bir rivayet: Yaprakl›
mezarl›¤›na mahzun mahzun, a¤lamakl›
gözlerle bakarken yan›na gelen bir hâf›z
; Ona niçin a¤lad›¤›n› sorar. O da mezarl›¤› göstererek : “Baksana ﬂu kabirlere
nas›l da ac› çekiyorlar bunlar› gören nas›l a¤lamas›n” diye ilginç bir cevap verir.Bütün bu rivayetler halk›n fikriyat›nda onun nedenli mistik bir kiﬂilik olarak
alg›land›¤›n›n bir göstergesidir.
Gerçek isminin Rükneddin oldu¤u
nakledilen ﬂairin; giriﬂte bahsetti¤imiz
dizeler ›ﬂ›¤›nda Efkârî’nin ça¤daﬂ› oldu¤u ve Efkârî’den önce vefat etti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Vefat› ise ﬂöyle olmuﬂtur: Halas›’na yard›m amac›yla ceviz a¤ac›na ç›kar, cevizleri silkelerken dengesini kaybeder ve düﬂer, bir müddet ac›lar içinde
yatar ve nihayetinde ruhunu teslim
eder.A¤açtan düﬂmeden önce söyledi¤i
ﬂu beyit ise ilginçtir:
“Cevizden düﬂmeyle adam m› ölür
Cevizden düﬂme de vesile olur”
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NÂ‹LÎ BABA
“Rind bir halk adam›”
Nâilî Baba, Çank›r›’n›n Ilgaz kazas›n›n merkezi olan Koçhisar kasabas›ndan Kay›l› o¤lu; Hoca, Hac› Mehmet
Efendi’nin o¤ludur.1282 (1866) de do¤muﬂtur. Zaman›n tan›nm›ﬂ bilginlerinden olan babas› - Ahmet bey o¤lu Hoca
Abdullah Efendi’den - bir miktar medrese tahsili görmüﬂtür. Aﬂ›kl›¤a, ‹kiçam4l›
Âﬂ›k olarak da tan›nan Bezmî’yi dinlemekle baﬂlam›ﬂ; yine ayn› dönemde Kastamonulu Âﬂ›k Kemâlî ile tan›ﬂm›ﬂ ve
ondan bir hayli etkilenmiﬂ; Nâilî mahlas›n› da kendisine üstâd› Âﬂ›k Kemâlî
vermiﬂtir.
ﬁiirde son üstad› Geredeli Âﬂ›k Figânî’dir. Nâilî Baba’n›n tam anlam›yla
z›tl›klar› birleﬂtiren, pervas›z, rind meﬂrep yerine göre de lâubâlî bir karekteri
vard›r.Rivâyetlere göre sarhoﬂluk ve keyif verici maddelerin her çeﬂidini buldukça fazlas›yla kullanan ve sürekli sarhoﬂ gezen ve serâzat yaﬂayan Nâilî, kimi
zaman, vakit namaz›n› b›rakmayacak
derecede namaz ehli kimi zaman da e¤lencesine izin verilmeyece¤ini haber alsa
ç›ld›racak dereceye varan bir ayyaﬂt›r.
Y›llarca hapis yatan Nâilî; A.T.
Onay’a göre az›l› bir deli rolü oynam›ﬂ ve
sonunda da delilik teﬂhisi konulup hapisten al›narak defalarca Kastamonu
Dâru’ﬂ-ﬂifâs›na gönderilmiﬂtir.Bunun
üzerine kendisinin “Kastamonu T›marhanesinin pilav›n› yemeyince sükûnet
gelmiyor.” dedi¤i nakledilir.Onay, ﬂairle
ilgili ﬂu anektodu aktar›r:
Çocuklu¤umda Çank›r› hapishanesinin bahçesindeki büyük dut a¤ac›na,
boynundan zincirle ba¤l› olarak defalarca görmüﬂtüm.”5
Yukar›daki bilgilerin d›ﬂ›nda Nâilî
Baba’ya ait, A.T.Onay’›n Çank›r› ﬁairlerinde yer almayan ve literatürde bulunmayan bir k›s›m ﬂiirlerden söz edece¤iz:
http://www.millifolklor.com
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Aﬂa¤›daki ﬂiir 1319 (1903) senesinde kaleme al›nm›ﬂ olup o tarihte ﬂair, 3738 yaﬂlar›ndad›r :

Behâyimdir bu nükteyi bilmeyen
Ci¤erimi delik delik delmeyen
Ehl-i ‹slâma bir içim su vermeyen
Fitne fesâd nâs-› ﬂirâr› fikret

ﬁiir No:1

Lâyüsel amma yef ‘al uzatma
ﬁehîd oldu gitti bunca enbiya
Kan› Zekeriyyâ kan› ya Yahya
Eze ile Bicen ayari fikret

Bedehtü Bismillahirrahmânirrahîm
Evvela nefsinle Kahhâr› fikret
Hâlik-i mutlaks›n yâ Rabbe’l Kerîm
O Keremler kân› mimâr› fikret
Kani Âdem-i sâfi Havvâ anam›z
Kani ümm-i cihân yani Zahrâm›z
Düﬂünsen asl›n› bir katre âh›z
Nâr-i hâk havâ rüzgâri fikret
Hem Muhammed Mustafâd›r evveli
Zaten dü-cihan›n odur temeli
Ervâhi ezelde demiﬂtim belî
Verdi¤in imâni ikrâr› fikret
Sevdi mahbûb›n› vâr itdi nûrdan
Ald› nasihât› Süleymân mûrdan
Mûsâ’ya tecelli gösterdi Tûr’dan
S›rr-› Lenterâni settâr› fikret
Kan› menim diyen Firavun Nemrûd
Kan› Kârun kan› ﬁeddâd merdûd
Bir vakt-i seherde Hazret-i Ma‘bud
Emreden Cibrîl-i cebbâri fikret
Kani amm-i resul Hamza pehlivân
Kani Behrâm Rüstem Zâl Kahramân
Kani ﬂarkten garbe giden Süleymân
Dönen kas›rga ile gubâr› fikret
Piri hanedân›n ol ceddin Halil
Fukaralar çeﬂmesinde sel sebil
Kani cân pâresi bir tek ‹smail
Teslim-i Hak olan gülzâr› fikret
Hayy-i ma’neviyle hayy olan sultân
Dirâyetin nasip eyle yâ Gufrân
Ebabekir Ömer Hazreti Osmân
Aliyyel Murtazâ Haydâri fikret
Hasan ve’l Hüseyin bûy-i Kerbelâ
Tarif olmaz künhile bu da’vâ
Nasrun Minallah ve fethan karibâ
Alemdâr-› resul ezdâr› Fikret
Bir zaman do¤muﬂtu kuyruklu y›ld›z
Sallan›yor cihan ibret almay›z
K›l›nç k›na girmez üçyüz ondokuz
‹ﬂte iﬂ meydanda küffari fikret
Kimdir alan kimdir veren gösteren
Bozuldu dümenim k›r›ld› seren
Ta temelden ehl-i beyti yûf eden
ﬁ›mîr mel‘un mülcem murdâr› fikret
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Secde edüp gider yüzü yerde su
Hacer ﬂecer ihyâ olmakta kamu
Hayvan için de¤il ol hefti tamu
Esfel-i gayyâda pür nâr› fikret
Kelam›mda kusurum çok yâ Kerîm
Bu kadarca beyân eyledi dilim
Çektirme ukbâda azab-› elim
‹smiyle guffar› fikret
Aﬂk dedi¤in nasib olmaz her kula
Haziney-i Rahmând›r kalb-i ﬂu’ura
‹lm-i akâidden ders alsa molla
Temel ister sarf ihzâr› fikret
Hayyü lâyemütsun bildim ya Ganî
Hacîl etme rûz-› mahﬂerde beni
Bir gün sarars›n NA‹L‹ kefeni
Tez elden giderken mezâr› fikret

Yukar›daki 1 Nolu “ fikret”redifli ﬂiirinde, halk edebiyat› gelene¤i içerisinde
divan edebiyat› unsurlar›n› baﬂar›l› bir
ﬂekilde kullanan ﬂairin; ayet, telmih ve
benzetmelerle zenginleﬂmiﬂ oturakl› söyleyiﬂ biçimi dikkati çekmektedir.ﬁiire evvela benlik muhasebesiyle baﬂlam›ﬂ devam›nda ‹lk insan ilk peygamber Hz.
Adem’den, Hz.Havva’dan di¤er peygamber ve din ulular›ndan bahsederken bir
yandan da zalimlikleriyle tan›nm›ﬂ tarihi kiﬂilikleri hazin sonlar›yla anlatm›ﬂt›r. Bu yönleriyle istikrarl› bir görüntü
çizen ﬂaire, Çank›r›’da Tapu memuru
olarak çal›ﬂan Fevzi Efendi isimli bir ﬂah›s taraf›ndan dine diyanete ayk›r› davran›ﬂlar›n›n halk aras›nda de¤iﬂik düﬂüncelere yol açt›¤› gerekçesiyle aﬂa¤›daki 3 nolu ﬂiir gönderilmiﬂ O’da buna cevap vermekte gecikmemiﬂtir.Bkz.ﬁiir
No:4 Söz konusu ﬂiirde Fevzî Efendi;E¤er, Nâilî nazire yap›lamayacak bir
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ﬂairse mezhepte, meﬂrepte,Tanr›’n›n
emirlerinde kusur etmemesi gerekti¤ini
ihtar eder. Ve onun menhiyatlar, günahlar içinde yüzdü¤ünü belirtir. ﬁair de vakur bir tevazu ile birlikte her türlü kusurun kendisinde oldu¤unu ancak yine de
Tanr› buyru¤una baﬂ e¤di¤ini ima ederken nazire yapt›¤› ﬂahsa da dokundurmadan edemez.
Elimizde sadece koﬂma tarz›ndaki
ﬂiirleri bulunan ﬂairin, bir nevi a¤›t edas›yla söyledi¤i “Ya¤c›o¤lu” redifli koﬂmas›n›n baﬂ k›sm› eksiktir. Cönk taramalar›nda ﬂairle ilgili baﬂka ﬂiir ve belgelere
rastlayaca¤›m›z› umuyoruz.

Mahkeme-i kübra açar davay›
Farkedemez nadan iﬂ bu manay›
Günde 60 tane kahvesi çay›
Ederdi in’am ihsan Ya¤c›o¤lu
Rahmet Ma¤firetin çoktur Rabbena
S›rr› s›rdaﬂ idi men ana
Ne kadar vasfetsek Naili Geda
Kederimle yazd›m destan Ya¤c›o¤lu
3 Eylül 1336

ﬁiir No:3
ÇANKIRI’LI TAPUCU FEVZ‹’N‹N
NÂ‹LÎ BABA’YA YAZDI⁄I ﬁ‹‹Ri
Aﬂk-› cihân olup meydana gelen
Meﬂrepte mezhepte eder mi noksan
ﬁâir-i bî-nazîr olup seyrana gelen
Emr-i ‹lâhî’de eder mi isyan

ﬁiir No:2
Soymuﬂlar edepsiz ars›z ﬂekiler
Gerdan›ndan kurﬂun isabet eder
Takdiri ilahi böyledir kader
Emanetin hakka veren Ya¤c›o¤lu

Suâlim budur Nâilî Baba
Menhiyyat iﬂleyeni sever mi Mevlâ
Günah›n bilip iﬂlerse hâlâ
Böyle kimseye ne deriz ey cân

kimsenin sözüne asla kanmay›n
.......................................................
‹nsaniyet gördüm nas›l yanmay›m
Nasibetsin Allah iman Ya¤c›o¤lu

R›z›k için çal›ﬂmak vazifemizdir
Haram da helâl de hem r›zk›m›zd›r
Kiﬂi diledi¤ini kazan›r gelir
Böyle de¤il midir Kur’an da bürhan

Arabac› Tevfik Gerede ﬂehri
Çekmesin dünyada asla kederi
Dost yoluna kurban can ile seri
Bilirdi kadrini insan Ya¤c›o¤lu

Üstâd›m mesle¤im evliyâ yolu
Yapt›¤›n iﬂleri yapar m› velî
Fevzî’nin de¤ildir nasihat haddi
Âvam hatân› söylüyor her ân

Çal›ﬂmal› gece gündüz evrada
‹nﬂallah görüﬂürüz ukbada
‹ki gün cesedi kalm›ﬂ orada
Gariptir gurbette kalan Ya¤c›o¤lu

ﬁiir No:4
NÂ‹LÎ BABA’NIN TAPUCU FEVZ‹YE
YAZDI⁄I B‹R ﬁ‹‹R‹

Yapard› mertli¤i vakti gelince
Ankara Çank›r› hem vilayetce
Defin ettiren Tefik ikinci gece
Kan akarak kabre giren Ya¤c›o¤lu

Her bir menhiyatlar Nâilî’de tekmil
Meﬂrepten mezhepten bahsolmaz Fevzi
Lateknetü mi’r-rahmetillah delil
Allah diyen asla boﬂ kalmaz Fevzi

ﬁöhreti Ya¤c›o¤lu ismidir Ahmet
Cenab› Kibriya eylesin rahmet
Dest-i giri olsun sahib-i ﬂefaat
(Asl›ndan al›namad›)

Teslim-i tariksin yak›ﬂmaz sanâ
Hay›r ve ﬂer minallahi Tealâ
‹lin noksan›n görmektir hatâ
Sana derler boﬂbo¤az Fevzi

Evlad-› manevî cedd-i sâd›ka
Belinde martini nâdir-i’l akran
Sar›nca Hendekten 20 yük duhan
Okurdu umuma meydan ya¤c›o¤lu

Men cinsi beﬂerim melek de¤ilim
Ahsan-› takvimim eﬂek de¤ilim
Koca Nuri gibi gevﬂek de¤ilim
Üstad›m ahvali sorulmaz Fevzi

Ganidir bir ismi,çoktur rahmeti
Unutulmaz an›n insaniyeti
Cemalile nasip eyle Cenneti
Niyaz›m mevladan hemanYa¤c›o¤lu

Kibri gurur zemmi haz etmezem
Bir goncay›m her bahçede bitmezem
Andelibim her bir ayda ötmezem
Mâfevginden bir ﬂey sorulmaz Fevzi
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Avâm›n zemmini ald›rmaz Nail’i
Herkes z›nd›k dese dar›lmaz Nail’i
Hoﬂ görür her ﬂeye kurulmaz Nail’i
Nazargâh› Mevlâ sorulmaz Fevzi

NECÂT‹ (Abdullah Özay)
“Melâmet Yolunda Modern
Bir Mutasavv›f”
1910 y›l›nda Çank›r›’da do¤an Abdullah Özay (Necâti) kendi ifadesi ile padiﬂahl›k, kurtuluﬂ savaﬂ› ve cumhuriyet
dönemlerini görmüﬂtür. Babas› ‹smail
Efendi, sesinin güzelli¤iyle tan›nan mütedeyyin bir zat; annesi, Hatice han›m
da tipik gün görmüﬂ Anadolu kad›n›d›r.
Özay’›n dedesi Seyyid Ahmed Efendi,
Tunus’tan gelip Çank›r›’ya yerleﬂmiﬂtir.Bu ilgi dolay›s›yla ailesi, Çank›r›’da
“Hasaraplar” ismiyle tan›n›r.Bu isim
sonralar› ailenin en yaﬂl› üyesi olmas›
hasebiyle kendisinin de – ön ismi kullan›lmadan - tan›t›c› ismi olarak kullan›l›r. Temel e¤itimini (s›byan ve idadi mektepleri) do¤du¤u yerde alan Özay, daha
sonra 1926 senesinde Hasano¤lan Ö¤retmen Mektebine kaydolmuﬂ ve buradan mezun olduktan sonra memleketinde göreve baﬂlam›ﬂt›r.Uzun y›llar Çank›r› köy ve ilçelerinde ö¤retmenlik yapm›ﬂ
devam›nda Çank›r› merkeze gelmiﬂ
(1955) ve emekli oldu¤u 1965 y›l›na kadar ﬂimdiki ad›yla Güneﬂ ‹lkö¤retim
Okulunda görev yapm›ﬂt›r.1997 senesinde Çank›r›’da vefat eden Abdullah Özay,
yak›n çevresinde ve Çank›r›’da, meﬂrebi
itibar›yla insanlarla pek fazla hemhal olmamas›na ra¤men hoﬂgörüsü, olgun kiﬂili¤i ve tatl› sohbeti ile dikkatli nazarlar›n ilgisini çekmiﬂtir.Mezar› Çank›r› Kalesi eteklerindeki Sar›baba Mezarl›¤›ndad›r.
Abdullah Özay’›n,as›l bahsetmemiz
gereken,ﬂairlik yönüne gelince; Özay’›n
tasavvufla olan ciddi alakas› ﬂair kimli¤inin ortaya ç›kmas›na vesile olmuﬂ olsa
http://www.millifolklor.com

gerektir.Baﬂlang›çta Nakﬂi-Halveti ﬂeyhi olan Astarl›zâde Hilmi Efendi’ye intisap eden Özay,sonras›nda bir vesile ile
Çank›r›’ya gelen Nakﬂi-Melâmî ﬂeyhi
olan ve Muhammed Nûrü’l Arâbî’nin
muakkibi ﬁemsi Ergüneﬂ’le tan›ﬂ›r. ﬁemsi Efendi’nin hayli tesirinde kal›r ona gönülden ba¤lan›r ve intisap eder. Bu ba¤l›l›¤›n neticesiyle; bir zaman sonra ﬁeyhin, Çank›r› vekili olmuﬂ, hatta meslek
ve meﬂreplerinin edep ve erkan›na ait
eserleri; yaz›s›n›n güzelli¤i, dikkat ve
rikkati sebebiyle evvela o istinsah eder
duruma gelmiﬂtir.Kendisine ait, buldu¤umuz yazmalar içinde Muhammed Nurü’l Arabi ekolünün neredeyse bütün bir
küllüyat›, ayr›ca ﬂeyhi, ﬁemsi Efendi’ye
ait olan Özay’›n istinsah etti¤i divân›
(ﬁemsi Divân›) ve Özay’›n kaleme ald›¤›
kendi “Divân”› bulunmaktad›r.ﬁemsi
Efendi ile aralar›nda derin muhabbet
bulunan Necâti, Divan›n› ﬁemsi Divân›n› örnek alarak oluﬂturmuﬂtur. Yüz civar›nda ﬂiirden oluﬂan Necâtî Divân›; ﬂâirin melâmet yolunda yaﬂad›¤› ince ruh
hallerini, duydu¤u tasavvufi heyecanlar›
aksettiren bir belge niteli¤i taﬂ›maktad›r. Necâtî ve Abdullah Necâtî mahlaslar›n› kulland›¤› ﬂiirlerine biçim yönünden
bakt›¤›m›zda; gazel, mesnevi ve k›t’a naz›m biçimlerine benzer ﬂiirlerin bulundu¤unu görmekteyiz.Ancak bu ﬂiirler,
müellifin sa¤lam bir aruz bilgisine sahip
olmad›¤› için olsa gerek, aruzla yaz›lmam›ﬂt›r. Baz› ufak ölçü kusurlar› olmas›na ra¤men her dizede eﬂit hece say›s› kural›n› riayet etmeye gayret etmiﬂtir. Divân›n oluﬂmas›nda ana etken, ﬂâirin
ﬂeyhine duydu¤u derin ba¤l›l›k hisleriyle birlikte ﬂeyhine yazd›¤› ve ondan ald›¤› mektuplard›r. Bu mektuplar›n varl›¤›n› ﬂiirlerinden ö¤renmekteyiz. ﬁemsi
Efendi’den gelen mektuplar elimize henüz geçmiﬂ olup bilahare divân ile birlikte kitap olarak neﬂredilecektir.
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Necâtî’nin Tasavvufla ‹lgili Görüﬂleri6: Kelime anlam› itibar›yla tasavvuf’; saflaﬂmak, pürüz b›rakmamakt›r.
Tasavvuf; esasen, benlik iddias›nda bulunmamakt›r. “Ben” dememek, kendindeki varl›¤›n, benli¤in sahibinin Allah
oldu¤unu yakînen bilmek ve bununla
meﬂgul olmakt›r. Bu yolun çok safhalar›
var. Tasavvuf makamlar› esasen ikiye
ayr›l›r:
Fenâ makam›
Bekâ makam›
Fena makam›; yokluk mertebesine
gitmek, yok olmak, Hak’ta yok olmak,
Hak’ta var olmakt›r. ﬁimdi, “Ben yokum”
desem, insan güler. Nas›l yokluk? Bu,
manevi bir zevk iﬂidir. Melâmilik; kötülemek manâs›na gelir, yani, kendisinin
zannetti¤i ﬂeyleri; kendisinde olan ﬂeylerin Hakk’tan oldu¤unu bilmektir. Ben 26
sene çal›ﬂt›m, bir ﬂeyler kazanmak istedim. En sonunda ﬂunu anlad›m. Tepeden
t›rna¤a var›ncaya kadar hepsine biz vücut diyoruz ya... Bu vücutta ne var? Bir
d›ﬂ görünüﬂ, bir de iç görünüﬂ. D›ﬂar›da
olana zahir, içeride olana ise bat›n diyoruz. Gerek zahirde, gerekse bat›nda ne
varsa hepsi Cenab-› Allah’›nd›r. Allah;
hem zâhirdir, hem bat›nd›r, hem evveldir, hem ahirdir. Her ﬂeyin bir cismi, ismi, resmi var. ﬁunun ad› “bardak”, öbürününki “küllük”, di¤erininki de “radyo”.
Bunlar›n hepsinin özü, Cenab-› Hakk taraf›ndan yarat›lm›ﬂ ve yap›lm›ﬂt›r. Kendili¤inden olan bir ﬂey yok. Tevhid-i Ef’âl
makam› bunu izah eder. Ef’âl; Arapça bir
kelimedir. Hareket ve sükutu ifade eder.
Bir ﬂey ya durur, ya da hareket eder. Duran› durduran, hareketi hareket ettiren
Allah’t›r. O’ndan baﬂka fail yoktur. “Lâ
ilâhe illallah”. Makam›n birinde bu söylenir. “Allah’tan baﬂka fail yoktur”
Mef’ul; iﬂ demektir. Hareketi, iﬂi yapan
Allah’t›r. Allah; oynatt›rmazsa bu el oy-
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nayamaz; o söyletmezse, b›› dil söyleyemez. Bütün iﬂleri yapan O’dur. Bir ismi
de “Hâlik”t›r. Yani, yarat›c›d›r.
Di¤er bir makam da “La mevsûfe illallah” (Allah’tan baﬂka mevsûf yok.)
Bütün s›fatlar› yaratan Allah’t›r. Hayat,
ilim, irade, semii, basar, kelam.. Bunlar›n her birisi bir s›fatt›r.
Üçüncü makam ise “La mevcûde illallah” (Allah’tan baﬂka ›››evcut yok) ‹nsan, melek, hayvan, taﬂ, toprak… Her
ﬂeyi mevcut eden, var eden Allah’t›r. Bu
söyledi¤imiz üç makam Fena Makâmlar›d›r. Di¤er dört makam daha vard›r ki,
bunlar da Beka Makâmlar›d›r.
Beka; bâki, sonsuz demektir. Baki
olan yaln›z Allah’t›r. Beka Makamlar›;
Cem, Hazretü‘l-Cem, Cem‘ü’l-Cem, Ahadiyetü’l-Cem olmak üzere dörde ayr›l›r.
Herkese bu makamlar verilmez. Beka
Makamlar›; hülefa (halifeler) içindir, talebe yetiﬂtirmek içindir. Bu makamlara
merâtib de denilir. Bu ifadeler, bizim lisân›m›zdan anlatmak içindir. Dinledi¤imizi, konuﬂtu¤umuzu anlayabilmek
içindir. Beka Mertebesi; herkese söylenmez, herkese bildirilmez. Talebe yetiﬂtirmek isteyenlere bu mertebe gösterilir.
Mürﬂitler de zikir mürﬂidi, fena
mürﬂidi, beka mürﬂidi olmak üzere üç s›n›fta toplan›r.
Allah’› zikretmek için toplan›r, meclis yaparlar. Bu meclislerin baﬂ› Zikir
Mürﬂidi’dir. Zikredenlere de zâkir denir.
Fena Mürﬂidi; ancak fena makamlar›n› bilen, bildiren kiﬂidir. Ayr›ca; tevhid-i ef’âl, tevhid-i s›fat, tevhid-i zât mertebelerini lâk›yla bilen, bildiren, ö¤reten
kimse demektir. Fena; kötülük manâs›nda de¤il; fâni olmak, yok olmak demektir. Cenab-› Hakk’›n birli¤ini, varl›¤›n›
bilerek, zevk ederek bir irﬂat makam›na
gelirse ona Fena Mürﬂidi denir.
Üçüncüsü ise Beka Mürﬂidi’dir. Onhttp://www.millifolklor.com
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lar, halk›n içinde yüz-binde yahut milyonda bir ancak yetiﬂir. Kabiliyetine, zekas›na göre yetiﬂir. Cem’ü’l-Cem makam›nda iki Cem’i toplayan; yani hem fenây›, hem bekâ’y› nefsinde cem’ eden,
toplayan kiﬂi manâs›na gelir. Ne oluyor?
Allah m› oluyor? Haﬂa! Allah’› yakînen
biliyor, ilmen biliyor, zevken biliyor. Her
yerde Allah’› görüyor, Allah’› biliyor.
Tasavvuf yolu; incecik bir yol. Hani,
s›rat köprüsüne “k›ldan ince, k›l›çtan
keskin” derler ya... Öyle bir yol... Öyle
bir yoldan geçeceksin, gideceksin de Allah’a vâs›l olacaks›n. Vuslat... Nereye
vuslat? Kendine... Sen arad›¤›n› kendinde bulacaks›n. D›ﬂar›da aramaya lüzum
yok. Kendin olgunlaﬂacaks›n, ne ararsan
kendinde bulacaks›n. Baﬂka türlü yolu
yok... Baﬂka türlü ilmi yok... Baﬂka türlü zevki yok... Peygamber Efendimiz;
“Ölmeden önce ölünüz” buyuruyor. Ölmeden önce nas›l öleceksin? Ölmeden
önce Rabb’ini bileceksin. ‹nsan; hep baﬂkas›yla meﬂgul, hep cihanla meﬂgul...
Halbuki, kendisiyle birlikte bütün cihan
zerreden küreye her ﬂey Allah’›n yed-i
kudretinde, baﬂ›boﬂ, bir ﬂey yok. ‹nsanlar “Ben yapt›m” diyor.
Esas olan; Hak ve hakikati bulmakt›r. Hak ve hakikat birdir. Bugün, bir buçuk milyar insan müslüman. Bunlar›n
içinde ehl-i hakikat dedi¤imiz kiﬂiler çok
ender. Yüz binde bir ç›kmaz. Ne kadar
söylense, insan ancak söz dinler, seda
dinler, mânâya geçemez. Mânâ âlemi
baﬂka âlemdir.
MANZUM MEKTUP
9 Mart 1954 – Alva Köyü
Velî- i ni‘metim cân›m efendim hazretim
Bugün yine gözüm ayd› sevincime hiç pâyân yok
Efendimin mübârek mektubu geldi sevindim çok
S›hhat haberiniz bizi memnûn b›rakt› serâpâ
S›hhat ü âfiyette eylesin dâim Hakk Te‘âlâ
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Hâne halk› Yusuf, ﬁemsî, Memduh beylerden de selâm
Bildiklerim de selâm söylemiﬂler aleykümselâm
Evvelâ siz efendimle vâlide sultan›m›z›n
Mübârek ellerinizi öper dua-hân›n›z›m
Annem k›z›m eﬂim dahi cümle elinizi öper
Bütün ihvân dahi âfiyetinize dua eder
Muhterem cân›m efendim kenz-i mahfîde yoktur yok
Kelâm›n›z tebeddüle u¤ramad› ki imkân yok
Siz efendim en münâsip ve en vecizini söyler
Fakir size söyleyecek söz bulamad›m da me¤er
Size sizin kelâm›n›zla hitâb› düﬂünerek
Yaln›z size karﬂ› öyle sizde her ﬂey vâr diyerek
Yaz›verdim yoksa de¤iﬂtirmek haddim de¤il aslâ
Hatta aynen okuyorum geçirdimde kitab›mâ
Yoktur yok kafiyesiyle daha süslü daha veciz
Divânda da kaf harfinden dolduracak bir yerce¤iz
Bir harfini de¤iﬂtirmek haddim mi efendim
Siz nas›l yazm›ﬂ iseniz fakir de öyle be¤endim
Arz etmiﬂtim ya efendim kelâm›n›zla sizlere
Bir defac›k hitâp etmek fikri geldi fakire
Ondan yoktur yok yerine sizde her ﬂey vâr
Diyerek bir hâzineyi idiverdimdi âﬂikâr
Âﬂikâr olmak gerekseydi mahfî demezdi mevlâ
Bu bir s›rr-› ‹lâhîdir fâﬂ edilmemeli aslâ
Gözlüye de gizli yoktur t›ls›m›n› bulunca
Hâzine hep elindedir al›r emir buyurulunca
Esmâ s›fât hazrât›ndan her ân tecellî eyleyen
O kenzin cevherleridir hep cûﬂ u hurûﬂa gelen
Ocevher öyle bir deryâ ne önü var ne de sonu
Ak›l idrâk etmez onu çünkü hayret bunun sonu
Nas›l insân eczâs› ile kesîr ‘ayn› ile vâhid ise
Hakda tecelliyât›yla her ân Hâl›k ve Kahhâr ise
Hepsi de o kenzin s›rr› dâimâ haﬂr ü neﬂr olân
Biliyorum efendimi bu kenz olmuﬂ hem âd u sân
Dün bir takvim yapra¤›nda okumuﬂtum hoﬂ bir f›krâ
H›z›r ile Mûsâ aleyhisselâm›n hakk›ndâ
Gezerken bir deryâ kenâr›nda bir serçe görürler ki
Gagas› ile deryâdan bir damla su alm›ﬂt› belki
Getirip Hazret-i H›z›r’›n a¤z›na verdi bu onu
Dedi Mûsâ ne vâk›â nedir bize arz it bunu
H›z›r dedi iﬂbu deryâ Hakk›n ilim hazînesi
Bende görüneni ancak bu deryâdan bir katresi
Fakirden de ﬂu dökülen birkaç m›srâ kelimeler
Sizin deryân›zdan al›nm›ﬂ bir zerreciktir me¤er
Esmâ s›fât hazâini önsüz ve sonsuzdur zîrâ
Ne hadd ü kenâr› vâr her biri öyle bir deryâ
Feyyâz-› Mutlâkt›r onun ne haddi ne hudûdu var
‹nsân içli d›ﬂl› mahlûk mukayettir hep kay›tlar
Damlan›n deryây› ihâtâs› hiç olur mu mümkin
Kâbil de¤il olamaz bu emr-i muhâldir velâkin
Damlay› deryâdan ayr› görürsem damlad›r ad›
Damlay› deryâya döksem deryâ olur kalmaz yâd›
Merâtipde biri esmâ ve s›fât›n tecellîsi
Bunu ﬂuhûd üzre olan›n olurmuﬂ Hak enîsi
Ben onunum ismim resmim neyim varsa onundur hep
Bana beni bildirsindi bunu k›ld›md› talep
Butûnunda zuhûr yoktur halkda yoktur o makâmda
‹ﬂte kenz-i mahfî o dur zuhûr eden bu cihânda
Mahfî O dur ayân O dur gören O dur görünen de
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Baﬂka bir var daha yok ki o görünsün iﬂbu mülkde
Efendimde kemâl ile zuhûra yer bulmuﬂ o kenz
Mazhâr› küllî düﬂünüp hem mübârek isimleri ﬁems
Efendimin ruhu bu sözden incinecek muhakkak
Abd-i mahz olan müberrâd›r bu izâfetten mutlâk
Bunu ilmen bilen abd-i mahz olur mu acep desem
Hakla kâim olarak halk› ve hakk› görür isem
Bu ikilikten de geçip irersem vahdet-i s›rfa
Resulullah kisvesini giyinerek irem fakra
Tehallaku bi ahlâkillâh s›rr›na mazhâr düﬂüp
Necâtî çok uzun y›llar Puhte-i ﬁemsî’de piﬂip
Muhakkak böylelikle kadem basard›m insânl›¤a
Mazhâr-› hidâyet olup irerdim mak ‘ad-i s›dka
Evlâd›n›z Abdullah Necâtî Özay

Necâtî’nin dersini ve makâm›n›
ﬁeyhine tekrâr ve tâlim etme sadedinde
yazd›¤› bu tarz ﬂiirleri; onun melâmet
penceresinden gördü¤ü hakikatleri ve
gün geçtikçe zenginleﬂen marifet hazinesinin göstergesi olan klasik tasavvufi terimleri ihtiva eder.Ayr›ca tasavvufî gelene¤e ba¤l› olarak tasavvufun vazgeçilmez esaslar›ndan olan ﬂeyhe muhabbet
âl-i âbâ sevgisi ve peygambere gönülden
ba¤l›l›k …gibi hususlar divânda muhtelif ﬂiirlerde iﬂlenmiﬂtir :
Münâcât
Zülâl-i âb – › aﬂk›ndan bize sun Yâ Resulallah
Dembedem rengine gönlüm boyans›n Yâ Resulallah
Menbâ-› ilm-i ledünsün bu kenzin sultân› sensin
Ulaﬂt›r fakire feyzinle kans›n Yâ Resulallah
Kaplam›ﬂ kalpleri cehl-i zulumet ki devâs› sende
Ümmetin koyu gafletten uyans›n Yâ Resulallah
Tecellî eyleyen dâim zuhurda hep sensin nûrun
Bu zulmet gidip yerini nûr als›n Yâ Resulallah
Bürüsün kalpleri aﬂk›n yürüsün hükmü Kur’ân›n
Her zaman imân ü Kur’ân eﬂ olsun Yâ Resulallah
Aﬂk›nla dâim inleyen hasretle gözyaﬂ› döken
Âﬂ›ka ehâdiyetten bir câm sun Yâ Resulallah
ﬁefâ’at umar›z dâim ki senden bizi dûr etme
ﬁefâ’at kân›s›n mutlâk edesin Yâ Resulallah
Necâti sana müﬂtâkt›r kabul et huzûra her dem
Duâs› makbül ü müstecâp olsun Yâ Resulallah

ﬁiire ve ﬂiir yazmaya çok aç›k olan
Necâtî muhtelif vesilelerle ﬂiir yazm›ﬂt›r.
Hatta 1966 senesinde karayolundan gitti¤i uzun Hacc yolculu¤unu ve yaﬂad›klar›n› 90 k›tadan oluﬂan bir manzumeyle ifâde etmiﬂtir. Manzume ﬂöyle baﬂlar:
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1385 (1966) Hicret y›l›nda azm-i
râh eyledik elhamdülillâh
5 mart cumartesi düzüldük yola
Dediler hacc›n›z hay›rl› ola
Selâmlar vererek sa¤ ile sola
Kâbe yollar›nda elhamdülillâh
………………………………
………………………………
Hicâz yolu böylece sona erdi
Allah bütün muratlar›m› verdi
Abdullah Özay’›n büyük bir derdi
Tekrar gitmek tekrar elhamdülillâh

Dörtlü¤ü ile sona erer. Necâti’nin
aray›ﬂlar›n›n neticesinde elde etti¤i varidat› dile getirdi¤i ﬂiirlerinden birisi de “
Hâz›k olsun kâmil olsun er olsun” nakaratl› ﬂiiridir :
ER OLSUN
Seni y›llard›r arard›m her yerde
Bulamazd›m izin, gözümde perde
Öyle Lokmân gerekti ki bu derde
Hâz›k olsun kâmil olsun er olsun
Her kiﬂiden medet umdum yalvard›m
Her sûreti insân sand›m er sand›m
Kaygusuz baﬂ›m› derdlere sald›m
Dedim Hâz›k kâmil olsun er olsun
Niceler âlemde bir dâne idi
Kendini be¤enmiﬂ merdâne idi
Benlik meydân›nda mestâne idi
Ne mümkün o hâz›k kâmil er olsun
Yolumu sarpa u¤ratt› ﬂaﬂ›rd›
Benlik beni bir sarp yere aﬂ›rd›
Iss›z susuz yaln›z çöle düﬂürdü
Mümkün mü o hâz›k kâmil er olsun
Bu çöllerde gezdim hep seni and›m
Uzaktan serâb› dâim su sand›m
Sana yand›m amân Allah’›m yand›m
Bir er ver ki hâz›k olsun er olsun
Leylâ’y› da Mevlâ’y› da bulursun
Yoluna düﬂ ara cân›m n’olursun
Bir gün maksuduna vâs›l olursun
Bir er bul ki hâz›k kâmil er olsun
Bir ﬂems tulû‘ eyledi üstüme
Mutlak geldi bizi irﬂâd kasd›na
Âﬂ›k› vâs›l eyledi dostuna
‹ﬂte böyle hâz›k kâmil er olsun
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Çank›r›’ya geldi ﬁemsi Ergüneﬂ
Herkes kaçd› fakîr oldum ona eﬂ
Beni bana okutuverdi kardeﬂ
‹ﬂte böyle hâz›k kâmil er olsun
‹lk nefeste irﬂâd bunun hüneri
Hakîkat güneﬂdir kendi Hak eri
Senin de bir yolun u¤rasa bâri
Gör ki böyle hâz›k kâmil er olsun
Çoklar› u¤rad› göremediler
Kimi Cebrî kimi ﬁakî dediler
Nâ-hak yere günâh›na girdiler
Gör ki böyle hâz›k kâmil er olsun
Hakkânî göz gerek Hakk› görme¤e
Nasîb gerek o makâma erme¤e
Vâs›l olup vahdet gülün derme¤e
Gör ki böyle hâz›k kâmil er olsun
Bildim ki bendeki benlik onundur
Her var onun cihân dahi onundur
Abdullah da art›k senin kulundur
O da böyle hâz›k kâmil er olsun
22.10.1953, Alva Köyü

Necâtî’nin samimi bir eda ile kaleme ald›¤› ve ancak ölümünden sonra ortaya ç›kan bu ve benzeri ﬂiirlerini mektup mektup ve bunlara karﬂ› gelen ﬂiirlerle birlikte ayr› bir çal›ﬂma olarak tamamlamay› düﬂünüyoruz.
VEHBÎ (Mehmet Efendi):
“Kerbelâ mahzunu ve Ehl-i Beyt âﬂ›¤›”
As›l ad› Mehmed Uzun olan Vehbî,
Çank›r›’n›n merkez köylerinden olan ve
ﬂehre 10 km. mesafede bulunan Ayan köyünde H.1319’da do¤muﬂ; uzun y›llar
burada yaﬂam›ﬂ köy imaml›¤› yapm›ﬂ birisidir. Çevresinde çok iyi tan›n›r ve sevilir ; halk kendisini “melek gibi bir insand›” tabiriyle tavsif eder.Mütevaz›, kendi
halinde bir insan olan Vehbî, ﬂiirlerini
dünya-âhiret çizgisinde dini-tasavvufî
bak›ﬂ aç›s›yla yazm›ﬂ, Ali ve Ehl-i Beyt’e
olan derin sevgisini de bu vesileyle dile
getirmiﬂtir.Kore’de yaralanarak ﬂehit
olan bir yak›n›n›n a¤z›ndan bir de “ Kore Destan›” yazan ﬂair, bir aral›k amanhttp://www.millifolklor.com

s›z bir hastal›¤a yakalan›r, ölümü ve Azrail’i yan› baﬂ›nda hisseder. Doktora gidecek para dahi bulamayan Vehbî’nin ﬂiirlerinde hüzünlü bir hava hâkimdir.ﬁairin ölümü de ﬂiirlerindeki hava gibi hazindir. 1965 senesinde Urfa’da yaﬂayan
k›z› ve damad›n› ziyaretten dönerken
Kayseri yak›nlar›nda tren gar›nda vefat
eden ﬂairin, kimsesiz oldu¤u zannedilerek, Kayseri kimsesizler mezarl›¤›na
defnedildi¤i tespit edilmiﬂtir.Mezar›n›n
yeri halen tam olarak bilinmemektedir.
ﬁiirlerinde biçimsel olarak halk gelene¤ini devam ettiren ﬂair, 6+5, 4+3 lü hece
ölçülerini çoklukla tercih etmiﬂ, hemen
hemen tüm ﬂiirlerini koﬂma biçiminde
kaleme alm›ﬂt›r.
Hastal›k
Acep bu hastal›¤a var m›d›r çare
Gitsem doktorlara elde yok pare
Çilemiz ço¤umuﬂ baht›m›z kare
K›yd›n sen can›ma zalim hastal›k
Geldi bacam›za baykuﬂlar öttü
Tükendi ömrüm de ecelim yetti
Yalan dünya gör bana neler etti
K›yd›n sen can›ma zalim hastal›k
Tedaviye gitsem çok pare ister
E¤er ömrüm var ise iyili¤i göster
Çektirme ecelim bittiyse e¤er
K›yd›n sen can›ma zalim hastal›k
Mühlet ver
Okuyup yazd›r›p adam edeyim
Geldi bir hastal›k nere gideyim
K›yd›n sen can›ma zalim hastal›k
‹ki hastal›kt›r hem kalp hem mide
‹ﬂim çetin oldu iﬂte gide gide
Ehliyeti yoktur Vehbî ne ide
K›yd›n sen can›ma zalim hastal›k

Kore Destan›
Geldi yüzbaﬂ› da dizdi s›raya
Çekti nasihati bizim k›taya
Gelmek nasip olacak m› s›laya
A¤la anam a¤la belki gelürüz
Vara vara ﬂu Kore’ye dayand›
……………al kanlara boyand›
Nice arkadaﬂlar orada kald›
A¤la anam a¤la belki gelürüz
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Ankara’dan tuttuk Kore yolunu
Bilemedik sa¤› ile solunu
Anam göremezsin gayr› o¤lunu
A¤la anam a¤la belki gelürüz

Kasd ettiler Kerbelâda
ﬁah Hüseyne Yezidî millet
Afv k›l bizleri ya Rab
Ol Hüseynin aﬂk›na

Bakar›m yüzüne bilmem dilini
Soldurur mâdem yeﬂilimi al›m›
Felek dul b›rakt› evde gelini
A¤la anam a¤la belki gelürüz

Yetiﬂti Kerbelâya hem
Ol Hüseyni ﬂehsuvar
Koklad› topra¤›n anda
Edelim biz burada karar

Zâlim Çinniler’den ald›k yâreyi
Bulamad›m ﬂu derdime çâreyi
Felek mesken etti bize Kore’yi
A¤la anam a¤la belki gelürüz
Doktorlar gelip de yârama bakt›
S›lan›n kokusu burnuma koktu
Kahpe düﬂman yine çok evler yakt›
A¤la anam a¤la belki gelürüz
Kore’nin sular› bulan›k akar
Yavrular burnuma mis gibi kokar
Babam›z gelir deyi yollara bakar
A¤la anam a¤la belki gelürüz
Yanman çok olur Kore’nin k›ﬂ›
Anam gözlerinden ak›tsun yaﬂ›
B›rakt›k s›lada kaham gardaﬂ›
A¤la anam a¤la belki gelürüz

Gelüp yetiﬂtiler anda
Leﬂker-i kavm-i ﬂerâr
Meded k›l bizlere ya Rab
Ol Hüseynin aﬂk›na
Evvela suyu› ald›lar
Yezidîler dediler iﬂte bu
Edelim hep susuz ﬁehîd
Vermeyelim bir içim su
Olur mu Âl-i Resûle
Böyle h›yânetlik yâ hû
Nâsib et âb-› kevserden
Ol Hüseyn’in aﬂk›na
Yezidin ordusu geldi
Kurdu Kerbelâ’ya harbi
Pehlivanlar bindi at›na
Yezidîler vurdu darb›

…………………………………….
Âﬂ›k Vehbî derler hem yaz› yazd›
Ak ka¤›t üstüne sat›r› dizdi
Evlatlar›n›n ac›s› ci¤erim ezdi
A¤la anam a¤la belki gelürüz

Dünya’n›n, gençli¤in ve hayat›n fâni oldu¤undan bahsederken sonsuz hayat›n ve huzurun erdemli yaﬂamakla elde edilebilece¤ini düﬂünen Vehbî, ayn›
zamanda bir ehl-i beyt âﬂ›¤›d›r :

Susuzluk câna kâr etti
Kalmad› mecâli sabr›
Susuz koyma bizi mahﬂerde
Ol Hüseyn’in aﬂk›na
Pehlivanlar ﬂehid oldu
Boyand›lar k›z›l kana
ﬁâh› Hüseyin bindi ata
Kendisi girdi meydâna
Titredi yerler felekler
Figân düﬂtü âsumanâ
Vir selâmet son nefeste
Ol Hüseyn’in aﬂk›na

Kerbelâ
Kaçan ansam Kerbelâ’y›
Akar gözlerimin yaﬂ›
Kerbelâ’da ﬂehid oldu
Hüseyn’in kavim gardaﬂ›
Boyand› hep k›z›l kana
Kerbelâ’n›n kara taﬂ›
Rahmet et bizlere yâ Rab
Ol Hüseyn’in aﬂk›na
Kûfeden geldi bir davet
Davete etti icabet
Ehl-i Beyti akrabas›
Beraber ettiler hicret
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Buldu¤u her f›rsatta zamandan,
dünyadan yak›nan Vehbî, bütün aksakl›klar›, düzen bozukluklar›n› âhir zamanla iliﬂkilendirir:
ZAMANDAN ﬁ‹KAYET
Evvela kalemi ele alal›m
Dünyan›n halini beyan k›lal›m
Halk›n ahvaline vak›f olal›m
Ne yaman eriﬂtik ahirzamana
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Kahve ile odalar zemm g›ybet yeri
Yalan konuﬂurlar ço¤u ekseri
Utanmay› att› kad›n› eri
Ne yaman eriﬂtik ahir zamana

Kimi fakirlik de çok zahmet çeker
Kimi öksüz kalm›ﬂ boynunu büker
Kimisi a¤layup gözyaﬂ› döker
Herkesin haline gülen dünyas›n

Komﬂunun hakk›na riayet olmaz
Yetimin halini hiç soran olmaz
Çoklar› beﬂ vakit namaz› k›lmaz
Ne yaman eriﬂtik ahir zamana

Kimi o¤lun alun kimin k›z›n›
Güldürmezsin hiç kimsenin yüzünü
Kiminin de a¤lad›rs›n gözünü
Kimini güldüren yalan dünyas›n

Düﬂtü birbirine hep yak›n köyler
Hudut için türlü yalanlar söyler
Kardeﬂ kardeﬂine düﬂmanl›k eyler
Ne yaman eriﬂtik ahir zamana

Sen kimseyi erdirmezsin murada
Yavrular› öksüz korsun yuva da
Kimi gurbet ilde kimi yuvada
Herkesi periﬂan k›lan dünyas›n

E¤er zengin ise derdi sorulur
Haks›z bile olsa iﬂi görülür
Do¤ru söyleyene herkes dar›l›r
Ne yaman eriﬂtik ahir zamana

Sensiz nazl› gelinleri dul koyan
Gözünün yaﬂ›yla yüzünü yuyan
Kaftan› kumaﬂ› e¤ninden soyan
Karalar giydiren yalan dünyas›n

E¤er atar isen namusu ar›
Bulursun her yerden sen itibar›
Yetiﬂ imam Ali çek Zülfikâr›
Ne yaman eriﬂtik ahir zamana

DÜNYA’YA
Bilirim seni de yalan dünyas›n
Evliyalar› da alan dünyas›n
Nice mürﬂidleri ﬂu sen yok iddin
Alimlerden geri kalan dünyas›n
Tanr› aslan›yd› hazreti Ali Murtazâ
Bunca kafirlerle eyledi gazâ
Yezidiler o¤luna eyledi cezâ
Hüseyni de ﬂehid k›lan dünyas›n
Yalan dünya seni eyledim seyran
Yüre¤im yaral› ci¤erim püryan
Bir gün teneﬂire yatar›m üryan
E¤nimden libas› alan dünyas›n
Yaland›r bu dünya elbette yalan
Var m›d›r acaba sa¤ olup kalan
Var m›d›r ölüme bir çare bulan
Herkesin can›n› alan dünyas›n
Yalan dünya sen de ﬂu ben kalaman
Dürlü günahlardan kendi alaman
Ecelim gelince ça¤re bulaman
Ça¤resiz dertlere salan dünyas›n

Kimin babas›n alun kimin anas›n
Soldurmadan ellerinin k›nas›n
Viran iden yetimlerin yuvas›n
Baykuﬂlara mesken iden dünyas›n
Bir gün viran olur al yeﬂil ba¤lar
Yerinden kopacak ol yüce da¤lar
Vehbi seni de dünya bir gün yok eyler
Benim de can›ma k›yan dünyas›n
Hep ölenler ol mahﬂere derilir
Ayr› ayr› hisaplar› sorulur
Seninde harab›na emir verilir
Bir gün sende harap olan dünyas›n

NOTLAR
1
Ahmet Talat Onay, Çank›r› Halk Edebiyat›,
Çank›r› Matbaas›, sf.171, Çank›r› 1932
2
Ahmet Talat Onay, Çank›r› ﬁairleri, 2cilt,
Çank›r› Matbaas›, Çank›r› 1930
3
Bkz. Efkârî ile ilgili olarak A.T.Onay, a.g.e.
C.1,s.143
4
Çank›r›,Korgun ilçesine ba¤l› bir köy
5
A.T.Onay, a.g.e. s239, Çank›r› Matbaas›,
Çank›r› 1930
6
Çank›r› Yaren Meclisi Dergisi, Ocak 1993,
Nuri Erkenci’nin Ropörtaj›, sf.29-30

‹rer günden güne kemale yaﬂ›m
Büküldü belim de döküldü diﬂim
Ald›n evladlar›m gaham gardaﬂ›m
Hanlar› viran iden dünyas›n
Ey yalanc› dünya aldatt›n beni
Geçti fursat elden neylerim seni
Ald›n ahbab›m› bunca yaran›
Dostlar›mdan ayr› koyan dünyas›n
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