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Bilindiği üzere her mesleğin bir pi
ri vardır. Farsça olan p i r kelimesi
nin değişik manâları yanında bu m a
kaleye konu olacak yönüyle esnaftan
bir taifenin kendisine nisbet edildiği
zâttır ki o sanatın müessisi ve mûcidi,
sanat erbabının reisidir. Kelime Farsça’
da bizdeki ıstılâhî anlamında kullanılnılmamaktadır. Genelde bir işi ilk defa
yapan ve manevî yönü ağır basan bir
şahsiyete nisbet işinde peygamberler
ön sırada yer alırlar. Bazı işler vardır
ki değişik peygamberler tarafından ya
pılmıştır. Bunlara ortak işler diyebili
riz. Çobanlık, bilhassa koyun güdücülüğü bunlardan biri olup hayatlarının
bir döneminde hemen her peygamber
bu işi yapmıştır. İlk bakışta basit bir
iş gibi görünse de bunda tevazu, fakir
lik, zayıflar ile ülfet ve onlara yardı
ma ilâveten kırlarda tabiat ve onun
yaratıcısı ile başbaşa kalıp kalbi tasfi
ye söz konusudur. Koyunlann sıkıntı
larına sabretmek ve onları incitmeden
bir sürüyü idare etmek kolay değildir.
Koyun çobanlığı ile başlayan İdarî tec
rübe zamanla yerini insan idaresine
devrettiğinde sorumluluk anlayışı ve
insan psikolojisini kavramadaki başarı
peygamberlerin tebliğ görevlerini hak
kıyla yerine getirmelerinde başarılı ol
malarını netice vermiştir. Bunu ifade
etmek üzere,
«Enbiya râ’iyan-ı ümmettir
Pes çobanlık bunlara san’attır» de
nilmiştir.
Hazreti Adem, ilk insan olması
hasebiyle ziraatle uğraşırdı. Aynı za
manda kumaş dokudu; terzilik, kasablık ve demircilik etti.
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Hazreti Şit halife ve müslümanların hâkim i oldu, çoğunlukla gaza yaptı.
Hazreti Idris çok seyahatlerde bu
lundu, terzilik ve yazıcılık yaptı. Terzi
lerin piridir.
Hazreti Nuh bir ara ticaretle uğ
raştı ve neccarlık (marangozluk) yap
tı. Gemicilik sanatı ile ilk o meşgul olda
ve gemicilerin pîri olarak tanındı.
Hazreti Hûd ticaret sanatını ilk defa
icad letti.
Hazreti Lokman ve Hazreti Hûd
terzi idiler. Hazreti Lokman hikmetin
ve tâbâbetin pîri olarak bilinir.
Hazreti Salih ticaretle uğraştı ve
bazı kumaşlar dokudu (nessac idi).
Hazreti İbrahim ziraat ve çiftçilik
le uğraştı, bezzazlık (manifatura) yap
tı.
Hazreti Lût ekin işini yaptı.
Hazerti İsmail sayyâd (avcı) idi.
Hazreti Ishak, Hazreti Yakûb ve
Hazreti Şuayb bilhassa çobanlık yap
tılar.
Hazreti Yusuf Azız-i Mısr (başba
kan) idi.
Hazreti Eyyûb çok mal sahibi idi.
Hazreti Musa da çoban, idi, daha
sonra sultan oldu.
Hazreti Harûn tacir ve vezir idi.
Hazreti İlyas kumaş dokudu.
Hazreti Davud demiri mum gibi
yapardı ki demircilerin piridir.
Hazreti Zekerriya tacir ve alimle
rin reisî oldu.
Hazreti Yahya, ile Hazreti tsa tâ
rik-i dünya olup seyahatler yaptılar.
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Fütüvvet ehline göre her sanatın
piri olması esas kabul edilmekle bera
ber hoş görülmemiş bazı sanatlar da
vardır ki o sanatlar için pirsiz sanat
tabiri kullanılır. Atlara çok yük yükle
yerek zulmetmeleri bakımından at ara
bacıları böyledir. Türk töresinde haya
ta atılacak çocukların pirli sanatları
meslek edinmeleri tatbikatı tavsiye
yollu süregemiştir. Cemiyette her mes
lek erbabına ihtiyaç duyulmakla bir
likte çocuklarının lyetişmesi ve eğitil
mesi ile sanat öğrenmesi konusundaki
ihtimam gösteren aileler bu noktaya
halen de dikkat ederler.
Pir — pervende = bir pir tarafın
dan yetiştirilip terbiye edilen kimse
demektir. Bu durumu, günümüzde, us
talık belgesine sahip ve yılların tecrü
besini de hâvi bir ustanın yanında çı
raklıktan başlayarak yetişip o sanatın
bütün inceliklerini 'öğrenmiş kimseler
hakkında kullanabiliriz. Pir - perverdelerin zıttı olabilecek bir tabir de
Hudâ — perverde = Allah’ın yetiştirdiği’dir. Bu tabirler her ne kadar Tekke
Edebiyatı’nda mürşid, mürid münase
betleri bakımından kullanııyorsa da es
naf teşkilâtlan açısından da kullanma
mıza manî bir hâl yoktur. Halk ağzın
da ve konuşma dilinde «pirim, üsta
dım...» demez miyiz? Üstad kelimesi
profesör manâsında kullanılm akla bir
likte bilhassa hüner ve kabiilyeti ge
rektiren konularda, sanat ve meslek
erbabı arasında bu kelimeler çok
rahat kullanımaktadır. Durum böyle
olunca pîr — perverde = bir usta ya
nında yetişmiş her hangi bir sanatın
icra edicisi; Hudâ — perverde = doğuş
tan Ibazı kabiliyetlere sahip olup eği
timden geçmemiş ama varlığını ortaya
koyabilmiş ve kendisini kabul ettirmiş
üstün kabiliyetli ve zekî; kavrayışı
yüksek sanat ve meslek erbabı hakla
rında, bu tabirleri rahatlıkla kullana
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biliriz, hatta Türk âdet ve örfünden or
taya çıkmış halk kültürünü ayakta tut
mamız için zaman zaman kullanmalı
yız.
*
* *
Meslek pirleri anlayışı Türklcr’in
zevki ve İslâmî geleneklerle kaynaşmış
olarak iş yerlerinin en mütena köşele
rinde, asırlarca, levhalar halinde gözle
rimizi süslemiş, esnaf ve ha!k samimi
yet ve nezâketin, hediyeleşmenin bir
unsuru olmuştur. Şöyle k i : Yeni iş ha
yatına atılan birine, bir yakîni, şehrin
hattatına, icra edilecek meslek ite ge
nelde metni aynı olan bir beyit yazdır
dıktan sonra cam ve çerçeve taktırıp
hediye olarak götürür ve dükkânına
asardı. Mesleğe göre, o mesleğin piri
nin adının yazılmasıyla adapte edilen
beyit, hemen her dükkânda bulunurdu.
Bu beyit şudur : Meselâ terziler için,
«Her seherde Besmele’yle açılır dük
kânımız
Hazreti İdris Nebî’dir pirimiz üsta
dımız» (*)
Bu hediyenin inkâr edilemeyecek
bazı faydaları da vardı. Bunlar;
a) Çırak ve usta mesleklerinin pi
rini bilirler ve her vesileyle ona karşı
saygı duyorlardı.
b) Eskiden seher vakti denen gü
neş doğmadan önceki vakitte dükkân
ları Besmele çekilerek hatta dualar edi
lerek, açılır, bundan meymenet ve be
reket beklenirdi.
c) Hattatların, buna ilâveten hali
vakti yerinde
olma durumuna, göre
müzehhiblerin hatta cam ve çerçeve
esnafının (eskiden çerçeveleri maran
gozlar yapardı) bir bakıma kazanç ka
pısı olurdu. Öyle zaman olmuştur ki
bir hattatın olgunluk devrine tesadüf
eden böyle bir levhanın bugün müza
yede salonlarında tahminlerin çok üs
tünde fiatlar ettiği duyulmuş ve görül
müştür.
d) Asırları ve nesilleri kucakla
yan böylesine kalıcı bir hediye, nice
dostluklara dostluk katmıştır.
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Günümüzde bu ibarelerin levhalar
halinde baskılarının yapılarak tekrar
gündeme getirilmeci ve yaşatılması dü
şünülemez mi?
TESTERECİLERİN P ÎR İ:
Üç yıl önce Bursa’da idim ve evin
ihtiyacı olan bir kurban bıçağı alarak
tavsiye edilen iyi bir bileyiciye gittim.
İki oğlu ile birlikte bu sanatı icra eden
ve yılların tecrübesini üzerinde taşıdı
ğı hemen anlaşılan usta,, bıçağı bi’erken, nereden aklıma geldi ise kendisin
den bu mesleğin pirinin kim olduğunu
sordum. Cevabı şu oldu : Valahi hiç
duymadım. İlk defa sen soruyorsun.
Bu yaşa geldim, pirimizin kim olduğu
nu bana jıe ustalarım ne de başka biri
söyledi. Beyim! Madem meraklısın, ben
sana testerecilerin pirini anlatayım de
di ve anlatmaya başladı. Gerçekle ve
ilmi verilerle ilgisi olmamakla birlikte
halk, kültürü açısından değer ifade
eden konuşmayı buraya alıyorum.
Adamın biri bir restere almış ve bi
leyiciye götürmüş. Bileyici, o güne ka
dar hiç testere bilememiş olduğundan
dişlerini hep aynı istikamette bilemiş;
epeyce de uğraşmış ama bilediği tes
tere kesmemiş. Tam bu sıkıntılı zaman
da karşısına şeytan dikilmiş ve bile
yicinin o haliyle alay edercesine dişlerin ı'b ir sağa bir sola gıcırdatıp hareket
ettirmeye başlamış. Bileyici ârif biri
imiş ve ;meseleyi hemen anlayarak şöy
le düşünmüş. Ben testerenin dişlerini
hep aynı istikamette biledim. Halbuki
şeytan karşımda, dişlerini bir sağa bir
sola gıcırdattı durdu. Ben İde testerenin
dişlerini sıra ile sağlı sollu dilersem
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mesele kalmaz demiş. Düşündüğü gibi
de yapmış ve testere pek güzel jkesmeye başlamış. îşte beyim, testerenin pî
ri şeytandır ama bıçakcılarınkini bil
miyorum deyinceye kadar ibenim bıça
ğın bileme işi de bitmişti.
Yerinde bir espri: Bileyiciye bor
cumu sordum. Üç bin lira dedi, fe r
dim. Bir ay öncesi kurban arefesinde
Ankara’ya aynı bıçakları biner liraya
biletmiştik. Dedim ki : Sen, üç bin lira
isteyerek biraz fazla aldın ama ben
senden otuz bin liralık bilgi öğrendim.
Bu işte ben kârlıyım. 'Gülüştük ve ay
rıldık.
*
* *
Folklor, halk bilgisi demektir. Ne
nin, nerede ve kimde . bulunacağı hiç
belli olmuyor. Sür’atle kaybolan değer
ler manzumesi içinde ben folkloru sa
dece halk bilgisi şeklinde görmeyip
geniş halk bilgisi olarak tarif ediyo
rum.
Bu yazı vesilesiyle gençlere ve bil
hassa üniversite öğrencilerine bir tav
siyem olacaktır : Her zaman, her yerde
ve her vesile ile halk arasına, esnaf
arasına özellikle san’atkârlar arasına
girip çıkmaktan, onlarla sohbet fırsat
ları aramaktan geri durmasınlar; bu
konuda asla çekingenlik göstermesin
ler. Yıllarca okunduğu halde kitap sa
tırlar; arasına girmemiş, benden daha
âlim yoktur deyenler tarafından du
yulmamış nice bilgiler vardır ki um ul
madık bir anda, meselâ bir bileyicinin
kürsüsü önünde karşınıza çıkar ve sizi
şaşkınlıkla karışık olarak öylesine se
vindirir ki o sevinci milyarların çıktı
ğı şanslı pek çok kimse hissetmeyebi
lir.
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