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Hicabi Karaçorlu. Şiirleri, Varlık, Hisar, Yeni Fırat Dergilerinde yayınlandı. İlk 
Şiir Kitabı (Acı Gül) 1967 yılında basıldı. 1973 yılında TBMM Cumhuriyetin 

Ellinci Yılı Şiir Yarışmasında, ikincilik ödülü ve şairlik beratı aldı. Fransızcadan 
şiir tercümeleri yaptı. Bilgisayar programcılığı üzerine çeviriler yaptı. 

“Edebiyatımız’da Portreler” isimli araştırma inceleme eseri ile “Modası 
Geçmiş Şiirler” adında bir şiir kitabı yayınlandı.  

Uzun yıllar şiir yazmadı. Modern şiiri, serbest şiiri, imgesel şiiri, şiirin 
gelenekten kopuşu, “şiirin yozlaşması” olarak gördü. Son yıllarda “Artunç 
İskender” “Behlül Nuri Demircan” “Laedri” “Bicahi Esgici” “Bahri Akçoral” 

“M. Cahid Hocaoğlu” imzası ile Ahenk Dergisinde şiirleri, araştırma inceleme 
yazıları, denemeleri ve çevirileri yayınladı. Şiirleri hem tema hem biçim 

olarak geleneksel şiiri devam ettiren hece ve aruzla yazılmış şiirlerdir.  
Bu kitap; Ahenk Dergisinde Laedri İmzasıyla yayınlanan şiirlerinin 

derlemesidir.  
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Külbastı Yiyen At 

Soğuk bir kış gecesi, her yer örtülü karla 
Amansız bir fırtına uğulduyor ısrarla. 
Dışarda tek canlı yok, herkes sinmiş bir yere 
Kurtlar bile çekilmiş soğuktan inlerine. 
Dağ başında bir hanın taş duvarlı sofası 
Bir kenarda bir ocak, pek gelmiyor yanası. 
Ocağın etrafında yarım halka yolcular 
Koyulmuşlar sohbete, öbekler beşer-onar. 
Yarın bir panayır var konakta bir sonraki 
Sabah yola çıkarlar durursa eğer tipi. 
Şimdi yatmadan önce etmeli biraz lak-lak 
Nasıl olsa burası yataktan daha sıcak. 
Arada bir yükselir bir ses aralarından: 
"Biraz odun getirsen ölür müsün acından?" 
Hancı söylenerekten üç-beş çırpı getirir 
Saman alevi gibi, parlar ve bitiverir. 
Dışardan gelen bir ses bütün sesleri kesti; 
Herkes kulak kesildi, bu da neyin nesiydi? 
Kapı çalınıyordu, anladı bunu herkes 
Bir kere daha gelip tekrarlayınca o ses. 
Hancı feneri kapıp kapıya doğru koştu, 
Çok geç vakit de olsa müşteri geliyordu. 
Yolcular hep birlikte kapıya yüz çevirdi 
Bu geç saatte gelen acep nasıl biriydi? 
Merak uzun sürmedi, yolcu kapıdan girdi, 
Biraz orda bekleyip etrafa göz gezdirdi. 
Oturanlar bir süre onu ölçüp biçtiler, 
Biri birine dönüp merakla bakıştılar. 
Hayır, tanıyan yoktu, besbelli bir yabancı 
Derken kapıdan girdi, elinde fener, hancı. 
Yabancının atını götürmüştü ahıra, 
Şimdi sıra gelmişti misafire "buyur"a. 
"Buyurun, şöyle geçin" diyerek yol gösterdi 
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Birileri kalksın da yer açılsın isterdi. 
Sesini yükselterek "ocağa yakın gelin" 
Dese de ilgisini çekemedi kimsenin. 
Yolcu onun çâresiz bakışına teselli 
Vermek için anlamlı, hafifçe gülümsedi. 
Koyu renkli bir bezle masayı temizlerken 
"Hazır yemek kalmadı, biraz et var istersen; 
Çömlekte uzun sürer, ama külbastı kısa" 
Diye hancı menüyü sunmuştu ustalıkla. 
Yabancı seçimini hiç zorlanmadan yaptı: 
"En iyisi sen bana yap güzel bir külbastı. 
Ama iki kişilik olsun" diye ekledi 
Hancı anlamamıştı, biraz durup bekledi. 
Yabancı tekrarladı: "Evet, iki" diyerek 
Hancı mutfağa geçti, pek merak etmeyerek 
Ama diğer yolcular artırdılar fiskosu; 
Bir kere başlamıştı koyu bir dedikodu. 
Kimi tahmin yürütür, kimi tezler üretir 
Kimi itiraz eder, başka fikir türetir. 
Her masada gürültü, her grupta bir telâş, 
İnip kalkan, sallanan, konuşan onlarca baş 
Kendi hâlinde gibi görünmeye çalışan, 
Ama aynı merakın pençesinde boğuşan 
Yolcular bir sonuca varmadan hancı geldi, 
Tabaklardan birini masaya yerleştirdi. 
İkinci ne olacak?  Der gibi durdu hancı; 
Hemen emrini verdi bekletmeden yabancı: 
"Onu atıma götür" dedi önem vermeden. 
Ama dili tutuldu hancının hayretinden. 
Yalnız hancının mı ya? Herkes sus-pus olmuştu, 
Sanki yabancı hariç hepsi öyle donmuştu. 
"Evet evet, atıma" diye tekrarlayınca 
Hancı döndü, yöneldi çâresizce kapıya. 
Hancının arkasından önce bir-iki yolcu, 
Sonra hepsi beraber dışarıya koşuştu. 
Koca sofa bir anda bomboş kalıvermişti; 
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'Külbastı yiyen bir at' görülmemiş bir işti. 
Bunu kaçırmak olmaz, gidip görmeli hemen 
Diye hepsi koşuştu fazlaca düşünmeden. 
Az sonra önde hancı, döndüler hep beraber. 
Yüzlerinden belliydi: yıkılmıştı hayaller. 
Ama içerde birden bir farklılık gördüler. 
O zaman anladılar, birbirine döndüler: 
Yabancı yer değişmiş, başka yere geçmişti, 
Ocağın yakınına bir yere yerleşmişti. 
Ayrı ayrı düşündü hepsi de aynı şeyi: 
Bir oyuna gelmişler, ama haketmişlerdi. 
Masal biter, söz bitmez; dinle canım Oğuzhan: 
Yalnız gülmek değildir beklenen masallardan. 
Bir ders çıkar, sanma ki yalnız şaka ve alay; 
Dost kazanmak güzeldir, düşman kazanmak kolay. 
Yapacak bir iyilik varsa yapmalı insan; 
Çokça yardım etmeli başkasına her zaman. 
İyilik-sever olmak kimseye vermez zarar, 
Yardımı sevenleri herkes bağrına basar. 
Yardımcı olanlara yardım eden bulunur. 
İnsanları sevmeden sanma insan olunur. 
Sevilmek isteyenler yardım sever olmalı, 
İnsanları severek mutluluğu bulmalı. 
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Deve ile Fare 

Bir gün minik bir fare yolda gördü bir deve; 
Semerini çıkarmış, yem’ini geve geve, 
Sahibi yokmuş gibi amaçsız yürüyordu, 
İpi nasılsa düşmüş, yerde sürünüyordu. 
Küçük fare durumdan hemen görev çıkardı. 
Biraz sonra ağzında deve yuları vardı. 
Fare biraz yürüdü, ip bir hayli gerildi 
Deve de uysal hayvan, o tarafa yöneldi. 
Fare buna sevindi; dahası, kurumlandı; 
Gördüğü itaatı kendi gücünden sandı. 
“Meğer ne yiğitmişim ne kadar da kahraman; 
Var mı acep dünyada benim gibi pehlivan!” 
Farenin yedeğinde kos kocaman bir deve, 
Bir hayli yol aldılar geçerek ova tepe. 
Derken küçük bir dere çıktı karşılarına 
Farecik durdu kaldı, kalbini aldı tasa. 
“Ne oldu” dedi deve, “çok iyi gidiyordun;” 
Güçlü ve akıllıydın, ustaca güdüyordun? 
Sen ki beni dağlardan, tepelerden aşırdın; 
Ne için durakladın, niye böyle şaşırdın? 
Hani benim güdücü’m, güçlü kılavuzum’dun? 
Haydi, durup düşünme kara kara, upuzun. 
Yiğit ol da gir suya, dereden geçir beni; 
Çok iyi kılavuzdun, göster marifetini.” 
“Arkadaş!” dedi fare, “bu su engin bir deniz;” 
Hem de bir hayli derin, yok ki dibinden bir iz. 
Saklayacak bir şey yok, canımdan korkuyorum, 
Ben bu suyu geçemem, girersem boğulurum.” 
“Bir bakalım” diyerek şu bizim uysal deve, 
Bir iki adım attı, gitti, girdi dereye. 
“Baksana korkak fare, hiç de değilmiş derin; 
Buncacık su için mi bunca koyu kederin? 
Bak o kadar az ki su, dizimden de aşağı; 
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Boşuna eritmişsin yüreğindeki yağı!” 
Fare dedi: “Bu dere sana göre karınca,  
Ama benim gözümde koskoca bir ejderha!” 
“Dizden dize çok fark var; sana diz boyu ancak, 
Ama benim boyumu metrelerce aşacak.” 
Deve dedi: “Ey ahmak, madem farkettin farkı, 
Artık kendine gel de bitsin artık bu şarkı. 
Terbiyesizlik etme, yakma kendi canını, 
Boyuna bosuna bak, kendini iyi tanı. 
Elini yıkamadan hamur açmaya bakma; 
Ticareti bilmeden dükkân açmaya kalkma. 
Kendi denginle yaşa, kendi denginle uğraş;  
Kedi isen kediyle, itsen itlerle dalaş. 
Kul isen kulluğu bil, sultanlığa yeltenme,  
Denizi görmemişken kaptanlığa özenme. 
Boyunu aşan işe haddini bil, bulaşma, 
Sorumlu olmadığın işlerle de uğraşma.” 
  
(Kaynak: Mesnevi) 
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Akreple Kurbağa 

Bir gün kara bir akrep yolculuğa çıkmıştı 
Yolu epey uzundu, yorgundu, acıkmıştı. 
Bir dereye rastladı; uzun, geniş bir dere 
Bir yerlerden geliyor, gidiyor başka yere. 
Karşıya geçmek için uygun bir geçit gerek 
Aradı, bulamadı; boydan boya gezerek. 
Şöyle büyük bir ağaç olsa dalları uzun 
Çıkar, yürür, geçerdi; varsın yorucu olsun. 
Ama yoktu ne yazık ne geçit ne de köprü. 
Derken derede yüzen birkaç kurbağa gördü. 
Seslendi: "Arkadaşlar! bakarmısınız lütfen?" 
Dönüp onu görünce suya daldılar hemen. 
Korkmayın, hiçbir zarar vermem hiçbirinize, 
Ne olur, bir dinleyin, diyeceğim var size." 
O böyle yalvarınca içlerinden genç biri 
Kafasını çıkardı, gözleri iri iri: 
"Akrep kardeş buyurun, diyeceğiniz nedir? 
Yalnız çabuk söyleyin, işimiz aceledir." 
"Ne olursun kurbağa, çok zor bir durumdayım, 
İnan ki haftalardır bu uzun yolumdayım. 
Çok acele işim var, koşup ulaşmam gerek, 
Beni bekleyenlerle hemen buluşmam gerek. 
Beni sırtına al da karşıya geçiriver 
Bu yorulmuş yolcuya bir iyilik ediver." 
"Ama Sayın Bay Akrep, çok korkarız biz sizden; 
Çıkıverirse sonra bir kaza iğnenizden? " 
"Hiç olurmu a canım, ben öyle betermiyim? 
Bana yardım edene kötülük edermiyim? 
Hem sonra öyle bir şey yapacak olsam bile 
Gitmezmiyim seninle ben de suyun dibine?" 
Böyle tatlı sözlerle kurbağayı kandırdı, 
Güvende olduğuna iyice inandırdı. 
Yüze yüze gelince suyun derin yerine 
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Kurbağanın ensesi takıldı gözlerine: 
Öyle parlak ve semiz, öyle iştah açıcı, 
Böyle av bulunur mu, bu kadar kışkırtıcı? 
Sonunda duramadı, yaptı yapacağını 
İğnesiyle felç etti kolunu bacağını. 
"Ne yaptın akrep kardeş? Hem kalleş hem döneksin, 
Ama sen de benimle birlikte öleceksin." 
"Ne yapayım kurbağa, kötüler hep aldatır; 
Hem sen işitmedin mi? «Huy canın altındadır». 
Sen de canım Oğuzhan, sakın kötüye kanma; 
Huyu kötü olanın sözlerinde aldanma. 
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Tüccarla Papağanı 

Bir ülkede bir zaman zengin bir tüccar vardı. 
Ülke ülke dolaşır, mal getirir satardı. 
Güzel bir kuşu vardı, özel cins bir papağan, 
Tüyleri rengârenkti, konuşkan mı konuşkan. 
Bir gün gene yollara düşmek çıktı kaderde; 
Ticaret hayatında bereket var seferde. 
Hedefi Hindistan’dı yolu da epey uzun. 
Kavuşmak sevinç verir, ayrılan olur mahzun. 
Evindeki herkesi tek tek çağırıp sordu: 
Her biri Hindistandan acep ne istiyordu. 
Herkes bir şeyler ister, boy boy ve türlü türlü. 
Ev sahibi söz verir; cömert adamdır çünkü. 
Papağana da sordu “Sana ne getireyim? 
Haydi, söyle bana da dileğini bileyim.” 
* 
** 
“Ordaki kuşları gör, anlat hâlimi benim; 
Onlara söyle: senin kafesteki kölenim. 
Onları çok özledim ama burda tutsağım, 
Yıllar var ki dostlardan, vatanımdan uzağım. 
Selâm söyle onlara, bana yardım etsinler, 
Bana kurtuluşumdan, ümitten sözetsinler. 
Bu gurbet ellerinde onları özleyerek, 
Çırpınıp duruyorum; bir gün ecel gelecek. 
Ben burada, kafeste, sevdiklerimden uzak, 
Yaşarken hiç durmadan ağlayıp sızlıyarak; 
Onlar orda dallarda gezerek diyar diyar, 
Uçuşup ötüşerek yaşasınlar bahtiyar. 
Böyle dostluk olur mu, böyle mi olur vefa, 
Dostları hapisteyken sürsünler böyle sefa? 
Ey mutlu kardeşlerim, özgür hayat sürenler, 
Sabah sessizliğinde ses şöleni verenler! 
Arada bir bu esir kardeşi hatırlayın 
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Hayâl gibi de olsa, aranızdayım sayın. 
Kutluluk, mutluluktur dostu anması dostun. 
Anan Leylâ olursa, anılan ise Mecnun, 
Daha da başka olur anlamı yâdetmenin. 
Gün doğarken, batarken, dostlar beni yâdedin. 
Siz orada gül endam eşlerinizle mutlu, 
Ben burada kafeste, yalnızlığın mahpusu 
Yüreğimin kanını içerim yudum yudum 
Ah canım kardeşlerim, cennet vatanım, yurdum! 
Özgürce şakıyınız, yiyiniz ve içiniz. 
Bu yere düşmüş canı yâdetmek isterseniz; 
Bir yudum da toprağa dökün içtiğinizden 
Bana yardımcı olmak gelmezse elinizden. 
Bu ne şaşılacak şey, nerde kaldı onca söz? 
Siz unuttunuz beni, kaldım yetim ve öksüz 
Vefanın ve dostluğun gülleri nasıl soldu 
Birlikte geçen günler nasıl da unutuldu?” 
* 
** 
Susturmadan sabırla kuşu dinledi tüccar,  
Çok ince yürekliydi, kuşa çok sevgisi var. 
Bu hüzünlü mesajı kaydetti belleğine, 
Öğrendi ve söz verdi götürmeye yerine. 
Yola çıktı, yürüdü, geçti dağlar ovalar. 
Bir hayli zaman geçti, Hindistan uzak diyar. 
Çok da büyük bir ülke, gören bir kıt’a sanar, 
İki ucu arası geldiği yollar kadar. 
Sonunda bir gün baktı, geçerken bir ormandan  
Burda kuşlar tanıdık, aynı bizim papağan. 
Durdurarak atını, dedi: “Dinleyin kuşlar! 
Size uzak bir yerden gelmiş bir haberim var! 
Sizlere bir dostunuz candan selâm söyledi, 
Şu sözleri de size aktarmamı diledi:” 
Diye başlayıp söze, ne dediyse papağan 
Tekrarladı bir güzel, tek bir söz atlamadan. 
Çok tuhaf bir şey oldu her şey giderken iyi  
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Titremeye başladı duyan kuşlardan biri; 
Çok geçmedi, sallandı, düştü durduğu daldan, 
Serildi kaldı yere ne nefes kaldı ne can. 
Adamcağız şaşırdı, bir zaman öyle kaldı. 
“Acaba” dedi “bu kuş niye böyle sarsıldı? 
Vurulmuş gibi geldi, düştü kaldı önüme, 
Bilmiyerek de olsa sebep oldum ölüme. 
Evdeki papağanın akrabasıydı belki;  
Belki çok yakınıydı, belki ruhları birdi. 
Bu işi nasıl yaptım, haberi niye verdim 
Zavallı kuşcağızın hayatını bitirdim.” 
Her ne olduysa oldu, bir iş ki şaşılacak!”  
Dedi ve yola düştü, çok dağ var aşılacak. 
* 
** 
Alışverişler bitti, görevler tamamlandı, 
Döndü evine geldi, en güzeli bu andı. 
Dağıttı Hindistan’dan gelen hediyeleri. 
Ev halkı çok sevindi, herkesin belli yeri. 
Papağana bilerek bir şey söylemiyordu. 
O garip de öylece oturmuş bekliyordu. 
Sonunda duramadı, seslendi efendiye: 
“Burda biri daha var, bekliyor bir hediye! 
Yok mudur bu kula da güzelce bir armağan; 
Vatanımdan yurdumdan şöyle bir selâm falan?” 
“Bırak Allahaşkına! ...” dedi, hüzünlü tüccar; 
“Senin aklına uydum, pişman oldum ne kadar! 
Büyük cahillik ettim, büyük de akılsızlık; 
Şimdi pek çok pişmanım, hem de kalbim çok kırık. 
O hayırsız haberi götürmeseydim keşke.  
Şimdi böyle üzülmez, düşmezdim bu ateşe…” 
“Efendi!” dedi ona, hayretinden papağan; 
“Niye pişman oldun ki, nedir seni ağlatan?” 
“Buldum senin yurdunu, buldum kardeşlerini, 
O güzel dostlarına aktardım haberini. 
İçlerinden birisi öyle kederlendi ki, 
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Seni ordakilerden en fazla sevendi ki, 
Titremeye başladı ve sonra düştü daldan. 
O öldü diye böyle üzüldüm, oldum pişman. 
Pişmanlık neye yarar, olduktan sonra olan? 
Ölüme sebep oldum, uçtu ve gitti bir can” 
Bu acıklı hikâye tamamlandığı anda  
Bir tuhaflık belirdi zavallı papağanda; 
Onun da bedenini bir titremedir aldı, 
Sonra yere düştü ve kaskatı kalakaldı. 
* 
** 
Adam dehşete düştü ve fırladı yerinden. 
Canı çıkıyor gibi bir ah çekti derinden. 
Külâhını çıkarıp yere vurdu çiğnedi 
Yen-yaka parçaladı, derin derin inledi. 
“Ey güzel sesli kuşum, ey güzel papağanım! 
Ne oldu sana böyle, benim ciğerim, canım! 
Neden bu hâle geldin, ey şakıyan yoldaşım, 
Beni neşelendiren can dostum, arkadaşım! 
Gönlümün güneşiydin, ışığıydın içimin, 
Hayatımın bağıydın, bahçemdin, çiçeğimdin… 
Süleyman seni eğer bir kez görmüş olaydı 
Başka kuşa bakmazdı eğer seni bulaydı.” 
Biraz sakinleşince değiştirdi hitabı 
Kendisine kızmaya, söylenmeye başladı: 
“Ey dil’im! suçlu sensin, sen kıydın iki cana; 
Beni de mahkûm ettin bu çâresiz hicrana! 
Mâdem söyleyen sensin, ben sana ne diyeyim? 
Senden nasıl kaçayım, nerelere gideyim? 
Hem ateş hem harmansın hem serin hem sıcaksın. 
Bu ateşi harmana ne kadar salacaksın? 
Ey dil’im, cânan gibi bu can da senden bizar; 
Hem her sözüne uyar hem de gizlice ağlar ... 
Sen bir hazinesin ki, tükenmez harcamakla  
Bir dertsin ki çâresi bulunmaz aramakla ... 
Yollara tuzak kuran hile’sin, bir ıslıksın 
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Hem de yalnız kalana tesellisin, ışıksın ...” 
* 
** 
Üzüntüden kendini kaybetmişti iyice  
Konuşup duruyordu, tutarsızca, delice. 
Kâh yalvarıp ağlıyor, kâh da nazlanıyordu 
Izdırabı derindi, içeri kanıyordu. 
Sonunda kuşu tuttu, kafesinden çıkarttı, 
İçi parçalanarak pencereden fırlattı. 
Ama ne oldu öyle? birden heyecanlandı; 
Kafesteki ölü kuş birdenbire canlandı! 
Tıpkı karanlıklardan yükselen güneş gibi, 
Birden parlayıveren güçlü bir ateş gibi, 
Çırptı kanatlarını, hayatla doluverdi, 
Yüksekçe bir ağacın dalına konuverdi. 
Adam hayretten dondu, tutulmuştu dili de ...  
Bu ne biçim bir işti, bir terslik var belli de ... 
Acıyı ve kederi örtmüştü bu kez merak.  
Biraz toparlanınca başını kaldırarak, 
Seslendi papağana: “ey sesi tatlı baldan  
Aklımı şu başımdan alıp giden papağan! 
Söyle neler oluyor; ben de bileyim, anlat;  
Bak nasıl perişanım, gitti dizimden takat. 
O kardeşin gibiydin; önce yere serildin,  
Sonra mucize gibi birdenbire dirildin.” 
“Peki,” dedi papağan, “anlatayım bak, dinle; 
Bana kurtuluşumu sen getirdin elinle. 
O mesaj bir öğüttü, şöyle diyordu bana: 
“Ey kardeşim dikkat et, hareketimden anla; 
Bırak neşelenmeyi, çok konuşmayı bırak! 
Bu yüzden kafestesin, anlasana ey ahmak! 
Güzel sesin, konuşman insanlara hoş gelir;  
Seni kafese koyar, böyle ederler esir. 
Bırakırlar yakanı benim gibi ölürsen,  
Sen de özgür olursun, çıkarsın esaretten.” 
“Demek istedi o kuş, ben de bunu anladım, 
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Hiç vakit kaybetmeden gördün ki uyguladım. 
Ölü taklidi yaptım, ulaştım başarıya, 
Beni kendin çıkardın kafesten dışarıya.” 
* 
** 
Adamcağız şaşkındı, çünkü bu kuş haklıydı. 
Onu yenip alteden iki kuşun aklıydı. 
Başı önüne eğik düşünceye dalmışken  
Papağan konuşmaya başlamıştı yeniden: 
“Ayrılık vakti geldi, Allaha ısmarladık; 
Vatana dönüyorum, gitmeliyim ben artık. 
Sana son bir sözüm var hem gerçek hem de kesin: 
Sen de özgür değilsin, bunu böyle bilesin. 
Gözünü aç, hakkı gör, sen de özgürlüğü bul; 
Yolunu biliyorsun, benim gibi yap, kurtul. 
Bütün insanlaradır bu sözüm!” dedi uçtu, 
Gözünde tütüyordu sevdikleri ve yurdu. 
* 
** 
Anladınız mı bu kuş bizlere ne söyledi, 
Size göre en sonda ne anlatmak istedi? 
* 
** 
Doğruyu kaynağından alır, doğru yaşarsan 
Doğru olmaya başlar ne yapsan ne başarsan. 
Duymaya başlayınca seni çağıran sesi 
Can kuşu hep sıkılır, daralır ten kafesi. 
Kuş için kafes neyse mahpusa odur zindan, 
Bilenler memnun olmaz böylesi bir durumdan. 
Başta peygamberlerdir kafesten kurtulanlar; 
Hakikate erenler, hak yolunu bulanlar. 
Bu sebeple lâyıktır onlar yol göstermeye, 
Hakkı ve hakikati bizlere bildirmeye. 
İyi ve doğru herşey hep onların eseri, 
Kafese dışarıdan, dinden gelir sesleri. 
“Bir tek kurtuluş yolu terketmektir kafesi” 



 
22 

 

Diye seslenir durur, duyan bilir o sesi. 
Ecel gelip çatmadan anla ki ey biçâre, 
Bir diriye bağlanıp dirilmektir tek çâre 
Peşini bırak hemen şu konforun ve lüksün; 
Olmalısın her zaman hasta, zayıf ve düşkün; 
Sana değer vermezler eğer böyle yaparsan,  
Çıkarsın kolaylıkla şöhretin halkasından. 
Şöhret sahibi olmak belâ olarak yeter;  
Bir bağdır o dünyaya Demir zincirden beter. 
* 
** 
Dünya bir hapishane, insan burada tutsak. 
Her dünya nimeti de yol üstünde bir tuzak. 
Bir kez tutulmayagör, can yutar bu tuzaklar  
İçine eğil bir bak, nice yiğitler yatar. 
Gafil odur, durmadan mal mülk para yığıyor. 
Dar kapıdan bunların hangi biri sığıyor? 
Bile bile hayatın geçici olduğunu, 
Ensende duyuyorken ecelin soluğunu, 
Etraftan çerçöp topla ve üstüste biriktir, 
Ağırlaştır yükünü, kendine çile çektir. 
Elinle ör kafese duvar üstüne duvar, 
Bir de gerekçeler bul: “herkesin neleri var?” 
Her bir dünya tutkusu başka bir kelepçedir,  
Biri birinden ağır, bir pranga, bir zincir. 
Bu ne büyük gaflettir, bu ne vurdum duymazlık? 
Felâkete götürür insanı bu aymazlık. 
Yoksa bilmiyor musun, cebi yoktur kefenin, 
Vârislerin paylaşır hepsini terekenin. 
Dünya senin kafesin, sen içinde tutsaksın, 
Bir gün kanatlanacak, buradan uçacaksın. 
Kafesini altınla kaplamış bile olsan 
Ne var ne yok hepsini burda bırakacaksın. 
İyisi mi gel uyan, biraz da özüne bak, 
Hakikate gel yön dön, şöyle bir ayağa kalk. 
Terket fâni olanı, sonsuz olana tutun, 
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Ebedi hayat için var mı biraz umudun? 
Ne hazırlıklar yaptın, önden neler gönderdin, 
Dünya mı, ahiret mi olmalı senin derdin? 
Bil ki bu tutsaklıktan kurtulmanın yolu var: 
İbret al, akıllı ol, masaldaki kuş kadar; 
Ölmeden ölü görün, terket tutkularını, 
Aza kanaat et de hayra harca varını. 
Aşırı istekleri, uzun emeli bırak, 
Can kuşunu da düşün, biraz da kendine bak. 
“Dünyayı terket” demek, “çalışma da yat” değil; 
Tembellik ne tevekkül ne de kanaat değil 
Çalış da rızkını bul, ayağına gelemez, 
Ama aşırı gitme, nefis haddi bilemez. 
“Ölmeden ölmek” demek, gerçeği görmek demek 
Sonsuz bir mutluluğun yoluna girmek demek. 
Çıkmak dar çerçeveden, açmak sonsuza kanat. 
Safralardan kurtulup kuş gibi hafiflemek, 
Akla ters geliyorsa, evet, delirmek demek,  
“Ölmeden ölmek” demek, murada ermek demek 
  
  
(Kaynak: Mesnevi) 
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Define Arayan Adam 

Çok eski zamanlarda Bağdatlı bir fukara 
Konuvermişti bir gün büyükçe bir mirasa. 
Ani gelen zenginlik onu budala etti, 
O koskoca serveti birkaç yılda tüketti. 
Ama kolay değildi eskiye geri dönmek, 
Küheylan attan inip uyuz eşeğe binmek 
Hep evine kapanır için için ağlardı, 
Yaradana sığınıp gece gündüz yalvardı: 
"Yarabbi sen bilirsin; ben fakir bir kul idim, 
Muhtaç değildim ama oldukça yoksul idim; 
O sonsuz hazinenden bana mal ve mülk verdin, 
Lûtfunla gönendirdin, zenginliğe erdirdin; 
Bense kıymet bilmedim, varlıkla sarhoş oldum, 
Çarçur ettim dağıttım ve gene berduş oldum. 
Hatamı geç anladım, ne olur beni affet 
Taşıyacak gücüm yok, ağır geldi bu zillet. 
Hazinende 'yok' yoktur; ya lûtfet bir geçim ver, 
Ya da canımı al da sona ersin çileler." 
Hep böyle niyaz etti haftalarca, aylarca. 
Sonunda bir ses duydu derinden, rüyasında: 
"Sen kalk ve Mısır'a git, orda bir hazine var. 
Senin gelip bulmanı bekliyor nice yıllar." 
Uyanınca sevinçle dertlerini unuttu, 
Düşünmeden delice Mısır yolunu tuttu. 
Aç ve susuz dolaştı, yollar karma karışık; 
Ne define göründü ne de ufak bir ışık. 
Açlık ve yorgunluktan perişan hale geldi; 
Sonunda dilenmeye çâresiz, karar verdi. 
Ama utanıyordu, nasıl girsin bu işe? 
"Geceleyin yaparım, tanımaz beni kimse." 
Diye düşünerekten karanlığa süzüldü, 
Tenha bir sokak bulup bir köşeye büzüldü. 
Bir ayak sesi duyup avucunu uzattı; 
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Ama güçlü bir pençe bileğini kavradı: 
"Gel bakalım, sen böyle ne yapıyorsun burda 
Bu saatte işin ne bu karanlık duldada? 
Besbelli bir hırsızsın, kötü niyetlerin var; 
Yanacaktı kim bilir şerrinden nice canlar!" 
İriyarı bu adam mahalle bekçisiydi; 
Yakasından tutmuştu, dövüyor, sürüyordu. 
"Dur, dövme de doğruyu söyleyeyim ben sana" 
Diye garip bağdatlı yalvarıp yakarınca; 
"Peki, anlat bakalım, besbelli yabancısın; 
Sakın yalan konuşma, doğru anlatmalısın." 
Diye izin verince güvenlik görevlisi 
Bizimki baştan sona anlattı hikâyeyi: 
"Sandığın gibi değil ne hırsızım ne zalim, 
Bir hulyanın peşinde bu hallere gelmişim." 
Bekçi ona inandı ve gülerek dedi ki: 
"Anlaşıldı, sen hırsız falan değilsin belli; 
Seni bırakacağım, benden kurtulacaksın; 
Ama kusura bakma, sırılsıklam ahmaksın! 
Ben yıllardır bir rüya görüyorum her gece; 
Diyorlar ki: "Bağdatta şöyle bir mahallede, 
Şöylece bir sokakta, şöyle şöyle bir evde 
Git, kaz ve çıkar onu; gömülü bir define." 
Yerimden kımıldamam, güler, geçerim ancak, 
Senin bir rüya için düştüğün şu hale bak! 
Bu kadar mı ahmaksın, sende yokmu hiç akıl? 
Bir daha görmeyeyim, şimdi karşımdan yıkıl! " 
Bu sözleri duyunca şaşırdı mirasyedi: 
Tarif edilen bu ev aynen kendi eviydi. 
"Demek ki hem define üstünde oturmuşum, 
Hem de yoksulluğumdan feryat ediyormuşum. 
Bu ne büyük gaflettir ne affedilmez ayıp; 
Yorgunlukla, çileyle geçen bunca yıl kayıp." 
Burnu koku almayan ne alır has bahçeden; 
Melodiden ne anlar kulağı işitmeyen? 
Hayatını servete, saltanata adayan 
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Bilemez defineyi, kendi içinde yatan. 
Hem gerçek zenginlikten böylece mahrum kalır 
Hem de hayattan yalnız çile ve zahmet alır. 
  
 (Kaynak: Mesnevi) 
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Aslanla Tavşan 

Bir ormanda yaşayan birkaç küçük hayvanın 
Huzurları kaçmıştı korkusundan aslanın. 
Birden pusudan çıkar, birisini kapardı; 
Bu yüzden hepsinin de ondan ödü kopardı. 
Bir çâre düşündüler ve ona dediler ki: 
"Biz seni doyururuz, sen kabul et yeter ki; 
Her gün birimiz gelir oluruz sana kurban, 
Yeter ki sen avlama bizi çıkıp pusudan. 
Bu korkuyla yaşamak bize çok zor geliyor, 
Kovuklara sinmekten yağlarımız eriyor." 
Aslan kabul edince anlaşmaya varıldı, 
Topluluk yavaş yavaş evlerine dağıldı. 
Her gün sabah toplanıp kur'a çekiliyordu, 
Kur'ada ismi çıkan aslana gidiyordu. 
Sonunda bir gün sıra küçük tavşana geldi, 
Ama zulme isyanı tavşancık görev bildi. 
"Böyle devam edemez bu iş!" diye bağırdı. 
Ama böyle cesaret çoğu için ağırdı. 
"Şaşırdın mı? " dediler, "hep beraber söz verdik; 
Hem de bunca zamandır sözümüzde direndik. 
Hadi isyancı tavşan, bizi yalancı etme, 
Hadi, çabuk yürü de padişahı incitme." 
"Dostlarım" dedi tavşan, "kızmayın, izin verin, 
Bir oyun yapacağım, izi kalacak derin." 
Dediler: "Kendine gel, böyle köpürüp taşma, 
Sen bir küçük tavşansın, dev aslana sataşma; 
Gurura mı kapıldın, haddini aşıyorsun, 
Sen hepimiz için de tehlike taşıyorsun!" 
"Tersine!" dedi tavşan, "barışı bulacağız, 
O zalimin elinden hepten kurtulacağız." 
Sonunda küçük tavşan dönüp koyuldu yola, 
Arkasından baktılar gözleri dola dola. 
Biraz yolu uzattı, eğlendi sağda solda, 
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Epeyce gecikerek gitti vardı huzura. 
Aslan çok sinirlenmiş, kükreyip duruyordu, 
Yerleri tırmalıyor, burnundan soluyordu. 
Nihayet görününce uzaktan bizim tavşan 
"Nerde kaldın ey soysuz!" diye bağırdı aslan. 
"Bilmezmisin her canlı benden çekinir, korkar; 
Gücümün karşısında eğilir tüm hayvanlar?" 
Nice koca öküzü hakladım bir vuruşta; 
Bunun için karşımda herkes esas duruşta. 
Sen kim oluyorsun da böyle geç kalıyorsun, 
Benim yüce emrimi hafife alıyorsun?" 
Tavşan boynunu büküp dedi: "Aman efendim, 
Müsaade buyurun, hâlimi arzedeyim: 
Tam vaktinde çıkmıştık arkadaşımla yola, 
Geliyorduk beraber bu çok yüce huzura; 
Ben küçüğüm diyerek orman arkadaşlarım 
Bizi çift gönderdiler size ey Padişahım. 
Ama yolda bir aslan birden saldırdı bize, 
Çok iri ve güçlüydü, getirdi bizi dize. 
Dedim ki: "Bizi bırak, biz Padişah kuluyuz, 
Yüce kapıya giden iki garip yolcuyuz." 
Dedi ki: "O da kimmiş? burda Padişah benim, 
Dünyada benden güçlü başka aslan görmedim. 
Kendine güvenirse gelsin, çıksın karşıma, 
Kim büyük ve güçlüymüş, göstereyim ben ona." 
Dedim "Bana izin ver, Sultanıma gideyim, 
Senin dediklerini ona haber vereyim." 
"Çabuk hemen git ve dön, yoldaşın kalsın rehin; 
Kralına da söyle, gözüme görünmesin." 
"Dedi o aslan bana" deyince minik tavşan, 
Öfkeden kudurmuştu bizim o koca aslan. 
"Kim acaba bu sersem, gidip onu bulayım, 
O kendini bilmeze kendimi tanıtayım; 
Hadi şimdi çabucak öne geç de yol göster!" 
Dedi aslan ve yola koyuldular beraber, 
Nihayet kenarına geldiler bir kuyunun. 
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Yâni son perdesine gelinmişti oyunun. 
Tavşan dedi: "O aslan yaşıyor bu kuyuda, 
Böylece el altında içeceği suyu da." 
Eğilerek baktılar beraberce kenardan: 
Dipte bir aslan vardı, bir de yanında tavşan. 
Bu kendinin sudaki yansımasıydı ama, 
Gerçek gibi göründü bizim koca aslana. 
Kocaman kükremesi kuyuda yankılandı, 
Böylece gördüğüne bir kat daha inandı. 
Cesaretle atladı üzerine düşmanın 
Son hamlesi oldu bu, o zavallı aslanın. 
Kuyu oldukça derin, taşları da pek sertti; 
Bu çok cesur atlayış onu canından etti. 
Güçlü olmak iyidir, ama zorbalık kötü. 
İyi dinle ve öğren; Oğuzhan bu öğüdü: 
Akıllı ve güçlü ol, ama haksızlık etme, 
Gücünü ve aklını kötülükte tüketme. 
Zalime boyun eğme, bu onu güçlendirir; 
Her zaman hakkı gözet, etrafını sevindir. 
"Kim ki olur dünyada zulüm ederek âbâd, 
Elbette akıbeti olacaktır çok berbat." 
  
(Kaynak: Mesnevi) 
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Şaşı Çırak 

Bir zamanlar bir yerde iyi bir usta vardı, 
Yanında bir de çırak, gözleri biraz şaşı. 
Şaşılık bir özürdür ne bir suç ne de kusur, 
Noksanını bilmemek, işte kabahat budur. 
Usta bir gün çırağa, dedi “içeriye gir, 
Orda bir şişe vardı, al onu bana getir”. 
Çırak içeri gitti ve sesi geldi derin: 
“Burda iki şişe var, hangisini istersin?” 
Usta dedi: “iyi bak; şişe çift değil, bir tek; 
Yanlış görmeyi bırak, gözünden perdeyi çek!” 
“Beni aşağılama” diye seslendi çırak; 
“Burda iki şişe var, inanmazsan gel de bak!” 
“Öyleyse” dedi usta, “kır şişenin birini; 
Sonra getir bakalım buraya diğerini.” 
Bir şişe kırılınca ikinci de kayboldu, 
Çırak bu işe şaştı, anlamadı ne oldu. 
Bazı yanlış duygular insanı şaşı eder; 
Sonu gelmez arzular, kızgınlık ve öfkeler. 
Bir tek olan şişeyi çırak görmüştü iki, 
Birinciyi kırınca ikinci uçup gitti. 
Şaşı eder insanı aşırılık ve öfke 
Ruhu dönemez olur gerçeğe, doğru yöne. 
Garaz öne çıkınca altlarda kalır hüner, 
Perdeler yer değişir, gönülden göze iner. 
Vicdanını karartıp rüşvet alırsa hâkim 
Farkedemez kim mazlum, göremez kimdir zalim. 
Kırmak istemiyorsan içerdeki şişeyi, 
İyi anlamalısın çok önemli bir şeyi: 
İki tane gözün var biri semaya bakar 
İkincinin bakışı hep yere doğru akar. 
Kapat iştah ve istek, eleştiri gözünü.  
İbret ve şükürle bak, iyi tanı özünü. 
Nasihata kulak ver, iyi görürüm sanma, 
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Hep gönül gözüyle bak, toprak gözüne kanma. 
Madde gözü tembeldir, hep kolayını arar 
Yanlış yöne götürür insanı kolay yollar. 
Üşenme, kaynağı bul, zor gelse de nefsine 
Doğru yollarda ara, yokuş ve dik gelse de. 
Bırak zannı, şüpheyi, hedefin olsun gerçek. 
Varınca göreceksin her zahmete değecek. 
Asıl şaşılık budur, budur gözdeki mertek: 
Zannetmekle bilmenin farkını görememek. 
Bulanıktan uzak dur, her işin olsun berrak; 
Ancak temiz bir kalptir, yüzü ak çıkaracak 
Hele de vesveseye aman sakın kapılma 
Güvenilmez bilgiyi kendine rehber kılma. 
Vehimden de uzak dur doğru bilgi zannetme, 
Hele de evhamları ona buna iletme. 
Doğru olsun her işin, doğrudan uzaklaşma,  
Doğru bil, doğru düşün, doğrudan asla şaşma. 
  
 (Kaynak: Mesnevi 
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Bakkalla Papağanı 

  Bir bakkal vardı bir de dükkânda papağanı;  
Rengârenk ve hoş sesli, pek de düzgün lisanı.    
"Niye hep masallarda yer alır bu papağan?" 
Diye sorarsan bil ki, konuşuyor da ondan. 
Bu kuş da çok akıllı, çok da bilmiş bir kuştu 
Herkes onu tanırdı, etrafta nam tutmuştu. 
  
Bakkal ile papağan severdi birbirini, 
Adam bir yere gitse kuş alırdı yerini. 
Özgürlük nedir bilmez, çıkmazdı bu dükkândan, 
Gözünü burda açmış, bilmezdi başka mekân. 
Kafesi bile yoktu, serbest gezer dükkânda  
Ama tüneğinden de pek gitmezdi uzağa. 
Hep orada oturur, tüylerini temizler 
Dükkâna gelenlere söylerdi güzel sözler 
Sık gelip gidenleri daha kapıdan tanır,  
Adlarıyla seslenir, sorardı hâl ve hatır 
Birine hitap etse konuşan sanki insan 
Ötüşünü duyanlar dinlerdi hayran hayran. 
Bekçilik de ederdi, beklerdi de dükkânı 
Nüktelerle güldürür, mutlu eder insanı. 
Bir gün bakkal dışarda, dükkân emanet kuşa. 
Bir fare, bir de kedi girdiler koşa koşa. 
Fare can telâşında girecek delik arar 
Kedi onun peşinde, avcılık kanında var. 
Kediyi gören kuş da tüneğinden fırladı  
Korkudan ve telâştan raftan rafa sıçradı. 
Kuşcağız bilemezken kaçsın hangi tarafa 
Yağ şişesi kırıldı ve saçıldı etrafa 
Bakkal dükkâna döndü, koltuğuna oturdu. 
Bir ıslaklık hissetti, şöyle bir an bir durdu. 
Elini uzatarak bulaşan yağı buldu; 
Etrafına bakındı, anladı neler oldu. 



 
33 

 

Her yerde cam kırığı, her yer yağa bulanmış; 
Ve tünekte papağan, süklüm püklüm, utanmış. 
O öfkeyle bir kalkış kalkıverdi yerinden. 
En kötü zararlara hep öfke olur neden. 
Bir sopa aldı ordan, kuşun başına vurdu.  
Ne iş açar başına bu vuruş bilmiyordu. 
Etkisi ağır oldu bu talihsiz vuruşun, 
Darbenin şiddetinden dili tutuldu kuşun. 
Ayrıca bir şiş çıktı kafasında kocaman, 
Hem komik hem acıklı bir hâl aldı papağan. 
Bu şişlik birkaç günde kayboldu gitti, ancak 
Yeri cascavlak kaldı, yolunmuş gibi çıplak. 
Tüysüz kafa bir yana, üstelik çıkmaz sesi; 
Ne konuşur ne öter, sanki bitti nefesi. 
Sanki uçtu, kayboldu o neşeli papağan, 
Yerine geldi, kondu, oturdu bir somurtkan. 
Bakkal da çok suskundu, ağzını açmaz bıçak. 
Ne vardı sanki öyle garip kuşa vuracak. 
Çoktan pişman olmuştu kalkışına öfkeyle.  
Fayda vermez ne yazık pişmanlık, olan işe. 
Ah ederek ağladı, çok döğdü dizlerini 
Uçup gitmiş değeri kim getirecek geri? 
"Nimetimin güneşi bulut altına girdi; 
Ona vurduğum bu el kopsun, kırılsın!" derdi. 
Fakirlere sadaka, yolsullara yiyecek, 
Hediyeler dağıttı; gene açmadı çiçek. 
Bilenlere danıştı, dağlar olsa aşacak; 
"Acaba bu güzel kuş ne zaman konuşacak?" 
Karşısına geçerek şaklabanlık ederdi, 
Yeter ki kuş konuşsun, her ne yapsa değerdi. 
Öyle kederliydi ki, hayatından bezmişti  
En sonunda usanmış, ümidini kesmişti. 
Bir gün kapı önünden geçti bir garip adam 
Kafasını kazıtmış usturayla tastamam. 
Bir tek kılın izi yok, parlıyor sanki ayna, 
Ya kalaylı bir kâse, ya gümüşten bir kurna 
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Bunu görünce sanki verir gibi hediye, 
Dili tutulmuş kuşun sesi geldi geriye 
"Hey hemşerim!" dedi kuş, "niye böyle kelleştin; 
Kim vurdu kafana da saçlarından vazgeçtin; 
Sende mi çok korktun da yollarını şaşırdın; 
Yoksa sen de bir yerde yağ şişesi mi kırdın?" 
Dinleyen duyan herkes çok güldü bu sözlere, 
Bir de derler papağan hep konuşur ezbere. 
* 
** 
Ama gelin olaya kuş gözüyle değil de, 
Düşünerek bakalım, ne anlatır bizlere. 
Kendini başkasıyla kıyaslamamalı kimse, 
Yanlıştır her olayı anlamak aynı gözle. 
Büyük işler başaran insanlara bakıp da, 
"Ben de yapardım" deme, görünsün hele yap da! 
Bu yüzden yollarını şaşıranlar pek çoktur. 
Büyüklerin sırrına küçüklere yol yoktur. 
Birçoğu dışa bakıp "biz de insanız" dedi; 
"Onlar da bizim gibi uyudu, yemek yedi" 
Bilmezler ki gerçekte, arada sonsuz fark var, 
Farkı farketmek bile gören gözlere bakar. 
İki cins arı gelir, aynı pınardan içer, 
Birisi bal üretir, biri sokar, zehirler. 
İki ayrı cins ceylan ot yiyen ve su içen;  
Birinden gübre olur, misk çıkar öbüründen. 
Aynı su kenarında iki cins kamış biter; 
Birinin içi boştur, biri doludur şeker. 
Dışı aynı yüzbinler, milyonlarca örnek var 
Ama gerçek farkları yetmiş yıllık yol kadar. 
Yemek yer iki kişi, biri hep cahil kalır, 
Öbüründen bilgi’nin parıltısı yayılır. 
Kötünün yediğinden çıkar yalnız kabahat, 
Arif’in yediğinden doğar aşk ve hakikat. 
İki topraktan biri bakımlı ve verimli, 
Diğeri kıraç, çorak ve ürünsüz değil mi? 
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Tertemiz, melek gibi değil mi bazı insan, 
Bazısı da yırtıcı ya şeytan ya da hayvan? 
Benzemek, eş görünmek, çok açıktır doğrusu 
Hem berrak hem durudur acı su ve tatlı su. 
Zevk sahipleri bilir suların lezzetini 
İçmeyenler bilemez suyun hakikatini. 
 
Mânâ ile akıldan nasibi olmayanlar 
Gördüğü mucizeyi sihir ve tılsım sanar. 
Sihir işinin aslı düzen ile hiledir. 
Mucizeyi bilmeyen onu da hile bilir. 
Musa’nın âsâ’sıdır mucizelerden biri 
Ejderhaya dönüşüp yoketti sihirleri. 
Her değnek kuru daldır, hep birbirine benzer 
Bir teki mucizedir, hileleri yok eder. 
Örnek saymakla bitmez dünya bunlarla dolu; 
Aslolan bulabilmek, izlemek doğru yolu. 
Gördüğün her olayı dökme hazır kalıba, 
Düşme sakın bu kuşun kapıldığı ayıba. 
Ön yargılar insanı yanılgıya götürür, 
Basma kalıp kıyaslar hep yanlış düşündürür. 
Doğru karar tâbidir yalnız doğru bilgiye, 
Araştırıcı ol ki ulaşasın iyiye. 
Doğruluk hazinedir, eksilir, biter sanma, 
Aksini söyleyene nefsin de olsa kanma. 
 
(Kaynak: Mesnevi) 
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İnekle Sivrisinek 

Bir gün koca bir inek 
Pek çakıllı pek yokuş 
Bir yolda gidiyormuş 
Sıska bir sivrisinek 
Boynuzuna konarak 
Demiş "Kuzum, bana bak; 
Yolumuz pek çok uzun 
Yorulunca boynuzun 
Haber ver de ineyim 
Sana ağır gelmeyim." 
Ona demiş ki inek: 
"Budala sivrisinek 
O kadar küçüksün ki 
Öyle hafif yüksün ki 
Seni duymadım bile..." 
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Fareli Köyün Kedisi 

Bir zamanlar bir yerde safça bir delikanlı 
Gurbet gurbet gezerken karnı aç, heyecanlı; 
Bir çiftlikte iş bulur yanaşmalık edecek, 
Biraz tarla sürecek, biraz hayvan güdecek. 
Bir anlaşma yapılır bir sene çalışacak, 
Yıl sonunda ağayla hesaba oturacak. 
Canla başla çalışır, sevdirir kendisini; 
Elleri nasırlanır, gün bozar derisini.  
  
Derken yıl tamamlanıp gelince hesap günü 
Ağa güçlükle açar kesenin düğümünü. 
Ona bir altın verip der: "ister dön köyüne, 
İstersen kal devam et burda beleş öğüne." 
Çocuk: "ben gideyim," der "köyüme kavuşayım; 
Ne haldedir ailem anam babam bakayım." 
Az sonra yolu geçer bir derenin üstünden; 
Düşüncelere dalar köprüden geçecekken. 
"Anam tembih etmişti: el uzatma harama 
Bu kazandığım para helal midir acaba? 
En iyisi ben bunu dereye atayım da, 
Anlarım ki helaldir eğer suya batmazsa..." 
  
Tabi para kaybolur, o da çiftliğe döner: 
"Bir yıl daha kalayım kabul edersen eğer." 
O yıl da aynı geçer, sonunda üçüncünün 
Ağa der ki: "üç altın yapar sana bir düğün." 
Çocuk biraz da mahcup, olanları anlatır; 
Ağa bu hikâyeye şaşırır baka kalır. 
"Öyleyse" der "yapalım başka türlü bu sefer; 
Bakalım ne olacak ne gösterecek kader." 
  
"Hani hep beslediğin şu kara kedi var ya; 
Hadi ücretin olsun, hem de helaldir sana." 
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Köprüye ulaşınca gene vesvese tutar, 
Zavallı kediciği kaldırır suya atar. 
Suyu pek sevmese de kedi de yüzme bilir, 
Çıkar hemen kıyıya şöyle bir silkelenir. 
İçi rahat etmiştir: "artık kalmadı zarar." 
Peşinde kedi ile yola koyulur tekrar. 
Dere tepe aşarlar bir köye ulaşırlar: 
"Vakit de akşam oldu elbet bize bakarlar." 
"Hoş geldin" der köylüler, "buyur konuğumuz ol;" 
"Sana yeter yerimiz, yiyeceğimiz de bol." 
"Lâkin o arkan sıra yürüyen şey de nedir? 
Daha önce görmedik zararlı bir şey midir?" 
"Korkmayın," der genç adam, "arkadaşım o benim;" 
"Kimseye zarar vermez, yediği de bir dilim." 
Muhtar evi açılır yere sofra serilir; 
"Buyurun" diyerekten konuk davet edilir. 
Gösterilen mindere oturunca misafir 
İki yanına iki adam gelir dikilir, 
Ellerinde upuzun kocaman birer sopa! 
"Bunlar da ne?" diyerek konuğu alır tasa. 
"Korkma!" der ev sahibi "onlar senin koruman." 
"Kime karşı?" demeden devam eder konuşan: 
"Şimdi yemek gelince iki şeytan çıkacak, 
Yiyeceği sofradan kaparak kaçıracak; 
Bu adamlar sopayla onları kovarlarsa, 
Yemeği yiyeceksin sen de sonra rahatça." 
Gerçekten de sofraya konunca önce ekmek 
İki köşeden iki fare çıkar hemencek. 
Daha sopa kalkmadan vurmak için havaya 
Kara kedi ok gibi atlar girer araya. 
Her birine bir pençe yeter de artar bile 
Sonra da yer bitirir hepsini afiyetle. 
Köylüler sus pus olmuş hayretlerle bakıyor, 
Hem merak hem de korku yürekleri yakıyor. 
Misafir yemeklere uzatırken elini 
Fark eder ki herkesin sanki tutulmuş dili. 
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"O şey, o şey ne yaptı, nasıl yaptı?" der biri 
Sonunda toparlayıp bütün cesaretini 
O zaman hatırlar ki bunlar görmemiş kedi. 
"Ne yapacak, gördünüz yakaladı ve yedi. 
Bu onun sanatıdır, gayet ustadır hem de. 
Hadi artık başlayın hayli açıktım ben de." 
Artık her gün bir evde misafir oluyorlar, 
O şey’in sayesinde bir güzel doyuyorlar. 
Ama çabuk sıkılır, ağır gelir gönlüne, 
Ayrılıp gitmek ister ocağına, köyüne. 
"Olamaz, gitmenize izin veremeyiz biz; 
Rahat yemek yer olduk, bundan vazgeçemeyiz. 
Ama o şeyi bırak, sana para veririz; 
Ancak öyle gidersin, hakkı neyse öderiz." 
Çaresiz kabul eder madem oldu olacak, 
Hem zaten ne de olsa paranın yüzü sıcak. 
Her kes kendi gücünce üç beş kuruş bırakır, 
Sonunda bir keseye doldurulur her mangır. 
 
Helalleşir ayrılır tutar köyün yolunu. 
Ama daha bitmedi o şey'in her oyunu. 
Üçer beşer avlarken farelerini köyün 
Bir hayli semizleşir tam olunca her öğün. 
Sonunda fare biter bırakmadan hiçbir iz. 
Aç kalırsa bir kedi neler yapar dersiniz? 
Civcivlerle başlayıp kendince avcılığa,  
Tavuklara da gelir av olmak için sıra. 
Yedikçe de büyüyor sonu kötü bu işin;  
Acaba sıra kimde hele dur da bir düşün. 
Kümeslerin nüfusu azalıyorken hızla, 
Gün geçtikçe büyüyor gönüllerdeki tasa. 
Kurtulmaları lâzım o şey’in belasından. 
En sonunda bir çare bulurlar kısasından. 
Üçer beşer ayrılıp terk ederler evleri, 
Çıkarak karşı dağa seyredecekler geri. 
Seçkin birkaç gönüllü bilerek sona kalır; 
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Köyden çıkmadan önce biraz ateş bırakır. 
Çok geçmeden yükselir evlerinden dumanlar, 
Gözyaşına karışır feryatlar ve figanlar. 
 
Lakin katlanmak gerek kurtulmanın yolu bu; 
Kendi canavarını beslemek olur muydu? 
Kaç gün sürdü bilinmez biter ateşe katık. 
Sonunda karar çıkar: gidip bakmalı artık. 
Gene birkaç gönüllü yaklaşırlar sinerek, 
O şey’in ölüsünü görmek ümit ederek. 
Uzun sürmez arama, çıkmış bir taş duvara,  
Etrafına bakıyor dönerek ara sıra; 
Patisiyle yüzünü silip temizliyordu, 
Elini hep ağzına yüzüne sürüyordu. 
Koşarak kaçıştılar ulaştılar o dağa; 
Bekleşiyordu herkes neticeyi merakla. 
Elin hareketini taklit ederek derler: 
"O şey dedi ki bize: sizi sizi gidiler! 
Sıranız gelsin diye acele etmeyin siz, 
Nasılsa yiyeceğim hepinizi biliniz! 
Bir günde birinizi, bir gün öbürünüzü; 
Ama hepsi sırayla, bekleyin gününüzü! ..." 
  
Antalya\Serik yöresinden derlenmiştir. 
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Çalı Kuşu İle Fil 

Kocaman bir ormanda minik bir çalı kuşu 
Yuva yapacak bir yer arayıp duruyordu 
  
Bir çalının dibinde buldu boş bir yumurta  
Devekuşundan kalmış artık yaramaz ona 
 
Yeri de elverişli gözden uzak kuytuda 
Biraz döşeme ile olur güzel bir yuva 
 
Kuru ot ve yaprakla yaptı rahat bir döşek 
Yumurtadan çıkınca yavrular sevinecek 
 
Vakit gelip çatınca aile tamam oldu 
Neşeli çığlıklarla yuvaya sevinç doldu 
 
Ama uzun sürmedi bu doyumsuz mutluluk 
Anneyi bekliyorken evde birkaç yavrucuk 
 
Oradan bir fil geçti gayet iri ve hantal 
Bastığı yer düzlenir ne çalı kalır ne dal 
 
O güzelim yuvayı ezdi geçti üstünden 
Neyi ezivermişti fark bile edemeden 
 
Ağzında birkaç lokma dönüp gelince anne 
Önce inanamadı bu büyük felâkete 
 
Dayanılmaz acının sonra esiri oldu 
Feryat ve figan etti orman sesiyle doldu  
 
Sağa sola koşuştu kurtulan var mı diye 
Her yer dümdüz olmuştu çalı dipleri bile 
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Böyle yıkımı yapar ancak devin irisi 
O dev de olamazdı filden başka birisi  
 
Uçup gitti aradı sonunda buldu fili 
Kafasına konarak ona şöyle seslendi: 
 
“Ey ormanın büyüğü! komşuyuz biz seninle 
Bir diyeceğim var hele beni bir dinle 
 
Neden yuvamı ezdin ailemi yokettin 
Ben sana ne yaptım ki bana böyle zulmettin 
 
Yoksa beni değersiz hor ve hakir mi gördün 
Kimsesiz ve zavallı güçsüz fakir mi gördün” 
 
“Elbette ki öylesin” dedi kuşa koca fil 
“Ben büyük ve güçlüyüm hemen karşımda eğil 
 
Sen kim oluyorsun ki sorular soruyorsun 
Karşıma geçmiş bana böyle dikleniyorsun 
 
Kulağımı sallasam rüzgârı seni yutar 
Seni ezmemem için söyle beni kim tutar 
 
Benden büyük ve güçlü var mı dünyada söyle 
Ben ne dersem o olur bunu bilesin böyle 
 
İster yıkar geçerim tüm ormanın üstünden 
İstersem her canlıyı yamyassı ederim ben 
 
Aldığınız nefesi bana borçlusunuz siz 
İznimle yaşarsınız bunu bilin hepiniz 
  
Adaletten haklardan hukuktan vurmayın dem 
Tek haklı olan benim en güçlü benim madem  
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Çok ileri gitmeyin aşmayın haddinizi 
Yönetime el koyar ezerim hepinizi 
 
Hem iyi dinle anla hem de herkese anlat 
Bilmeyenler öğrensin kimindir bu saltanat” 
 
Acılı kuş oradan ayrılmış uçup gitti 
Bir grup kuşa gelip işi hikâye etti 
 
Kuşlar önce dediler “koca filin hakkı var 
Hepimiz birlik olsak bile ne işe yarar” 
 
Çalı kuşu dedi ki “elbet yarar çok işe  
Bana yardım etmeyi kabul edin siz hele 
 
Elbette bilirsiniz birlikte vardır kuvvet 
Elbirliği edince iş kolaylaşır gayet 
 
Haklı bir maksat için birleşirse ahali 
Mazlumdan beter olur en zalimlerin hali 
 
Yeter ki hayır olsun güzellik olsun maksat  
Birlik olmuş bir halka kim yetirir ki takat 
 
Hak için hakka uyan mahzun olmaz nihayet  
Zulme boyun eğmek de değil mi zulme hizmet 
 
Hepinize lüzum yok kargalar gelsin yeter 
Görün ki nasıl olur zalimin hali beter” 
 
Kargalar hep beraber ona tabi oldular 
Sürü halinde uçup zalim fili buldular 
 
Kara bir bulut gibi bu sürüyü görünce 
Fil bir şey anlamadı çok şaşırdı ilk önce 
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Hep beraber yaklaşıp dört yanını sardılar 
Etrafında dört dönüp epeyce şaşırttılar 
 
Sonra sırayla gelip gözleri budur diye  
Başladılar gagayla vura vura delmeye 
 
Çok geçmeden zalimin gözleri akıp gitti  
Böyle kolay olunca kuşlar da hayret etti 
 
Çalı kuşu birkaç gün bekledi ve sabretti 
Zorbanın o halini az uzaktan seyretti 
 
Gözleri görmeyince söndü bütün havası 
Ne büyüklüğü kaldı ne saltanat davası 
 
Hortumuyla yoklayıp yiyecek aranıyor 
Karnını doyurmakta bir hayli zorlanıyor 
 
Birkaç demetçik otu bulsa bile yerlerde 
Susuzluk kavuruyor içini günden güne 
 
Sonra o çalı kuşu bir gölete yaklaştı 
Orada kurbağalar toplu halde yaşardı 
 
Önce hikâye etti ve anlattı durumu 
Sonra yardım istedi onlardan çalı kuşu 
 
Kurbağalar da aynen düşündü kuşlar gibi 
“Gözleri görmese de ne yapabiliriz ki”  
 
Minik kuş da anlattı planını onlara 
Çok etkili ve kolay geldi kurbağalara 
 
Az ötede derin bir uçurum varmış meğer 
Sağ çıkması imkânsız biri düşerse eğer 
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Kurbağalar bu yarın dizilip kenarına 
Bir ağızdan başlarlar kendi şarkılarına 
 
Sesleri duyan fil de o tarafa yönelir 
Kurbağalar nerdeyse su ancak o yerdedir 
Sonunda olan olur su arıyorken zalim 
Düşer de uçuruma bölünür dilim dilim 
 
Çalı kuşu dedi ki “Kimse etmesin hayret 
Zalimin acı sonu herkese olsun ibret 
 
Gücüne kuvvetine güvenip de hiç kimse 
Haksızlıklar etmesin kalkışmasın zulüme 
 
Denge ile kurmuştur kâinatı yaratan 
Sevgi ve merhamettir teraziyi denk tutan 
 
Haksızlığa yer yoktur o dengenin içinde 
Zulüm dengeyi bozar adalet demek denge 
 
Mazlumlar da bilmeli bu evrensel gerçeği 
Çıkar yol sanmamalı zulme boyun eğmeyi 
 
Bölünüp dağılmadır halkı zayıf düşüren 
Hak yolda bir olmalı çareyi Hak’da gören” 
 
Kaynak: Kelile ve Dimne; Beydebâ 
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Narin Bayan 

Minik bir fare bir gün bir böceğe rastladı 
Görmemişti önceden, her yeri kapkaraydı 
 
“-Merhaba karaböcek, nereye gidiyorsun?” 
Diyerek bir dost gibi böceği selamladı.  
 
“-Sana ne terbiyesiz!” diye sert çıktı böcek 
Çok kızmıştı, sanırsın fareyi öldürecek 
 
Fareyse şaşırmıştı, dedi “-Aman efendim!” 
Ne kabahat işledim, doğrusu bilemedim.” 
 
“-Bir kere benim adım o söylediğin değil 
Sonra ben bir bayanım, önce önümde eğil!” 
 
Katlandı şaşkınlığı, az düşündü bir zaman   
Filimlerde görmüştü asil beyler her zaman 
 
Bayanlara reverans yapıyordu en ilkin 
Böyle kaba davranmak gerçekten de çok çirkin 
 
“Demek ki bu çok soylu, asilzade bir böcek; 
Dediğini yapayım, bakayım ne gelecek” 
 
Dizini hafif kırdı, sonra başını eğdi: 
“-Özür dilerim bayan, lütfen affedin beni; 
 
Burda siz soyluları pek fazla görmeyiz biz 
Benim adım İrfan Bey, tanışabilir miyiz?” 
 
Boşuna dememişler “Bir çift tatlı söz eden, 
En azılı yılanı çıkarır deliğinden”  
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“-Madem ki bir Bey’siniz, özür dilediniz hem, 
Ben de sizi affettim, başka bir şey diyemem. 
 
Tanışmaya gelince, ama iyi öğrenin, 
Bundan sonra bana hep bu isimle seslenin; 
 
Yoksa hitabınıza cevap vermem biliniz, 
İsterseniz çarçabuk alışır da diliniz: 
 
Terincekli terin bayan 
Bürüncekli bürün bayan  
Adı güzel narin bayan”  
 
“Demek yanılmamışım” diye düşündü fare 
“Böyle uzun bir isim ancak soyluya göre” 
 
“-Teşekkürler ederim, lütufkârsınız gayet; 
Hizmetçiniz olurum istiyorsanız şayet” 
 
Dedi ve o upuzun ismi de tekrarladı. 
Narin bayan mutluydu, gene de azarladı: 
 
“-Hele durun bakalım, bu samimiyet de ne? 
Tanımam bilmem sizi, kimsiniz, soyunuz ne? 
 
Hizmetçiye falan da ihtiyacım yok benim 
Babamın sarayında cariyem de çok benim” 
 
Bu habere İrfan Bey daha çok hayret etti 
Bu bir kral kızıydı yani bir prensesti! 
 
Başka çaresi yoktu, başladı uydurmaya 
Bey olduğuna hemen inanıvermişti ya! 
 
O başka bir ülkenin kralının oğluydu, 
Çok özel bir görevle burda bulunuyordu. 
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“-Yâ, demek öyle Bey’im, anlamıştım ben zaten, 
Bu kibarlık beklenir ancak gerçek prensten. 
 
Baştaki tavrınız da anlıyorum besbelli 
Yüklenmiş olduğunuz özel görev gereği” 
 
“-Hayranım zekânıza ey çok aziz prenses, 
Nasıl da anladınız, şaşırdım, doğrusu pes!  
 
Evet, çok hakkınız var, çok gizlidir görevim 
Onun için her zaman kimliğimi gizlerim” 
 
Peşpeşe yalanlarla kantarın topu kaçtı, 
Yalanların dumanı Kaf dağını da aştı. 
 
Kendini yalanlarla öğüyor, yüceltiyor 
Giderek hayalini süslüyor, inceltiyor 
 
Kendi yalanlarına kendi de inanıyor 
Ötekinin sözüne nasıl böyle kanıyor  
 
Derken anlaşıldı ki ikisi de bekârdı 
Karşılıklı hayranlık bir tek sonuca vardı: 
 
Düğünsüz ve derneksiz evlendiler inanın 
Çok sade bir törenle, sadece birkaç yakın 
 
Mutluluk çok sürmedi, koptu aradaki bağ 
Herkes yoluna döndü, yol selâmet yolcu sağ 
 
Kentte bir düğün vardı şölenli ziyafetli 
İrfan Bey işe çıktı günlük nafaka derdi 
 
Narin hanım bir fındık kabuğundan tekneyle 
Çamaşır yıkamaya gitti yakın çeşmeye 
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Derken düğün alayı öteden çıkageldi 
Atların koşumları gerçekten de güzeldi 
 
Davul zurna çalıyor, herkeste sevinç neşe 
Çeşmenin yakınından yürüdüler peşpeşe 
 
Derken bir at ayağı karıştırdı çamuru 
Dalgalanan sular da Narin Hanımı vurdu 
 
Ters dönünce zavallı kalkamadı yerinden 
Uzun çığlıklar attı korkudan ve derinden 
 
Lâkin ne kimse duydu ne de biri eğlendi 
Geçip giden alaya o da şöyle seslendi: 
 
Ey atlılar, atlılar, 
Beli pusatlılar! 
Düğün evine varısanız 
İrfan Beyi görüseniz 
Deyverin ki: 
Terincekli terin bayan 
Bürüncekli bürün bayan  
Adı güzel narin bayan 
Çeşme başında boğuloyomuş deyveriiin! 
 
Nasıl olduysa biri işitti bu sözleri 
Gitti düğün evinde topluluğa seslendi: 
 
“-Ahali, İrfan Bey’i kim biliyor, kim duydu? 
Bir ses duydum gelirken şöyle sesleniyordu:” 
 
Diyerek tekrarladı duyduğu seslenişi 
İrfan Bey de duyunca bıraktı hemen işi 
 
Çeşme başına koştu gördü acı durumu 
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Suya girse kendi de tehlikede olurdu 
 
Ellerini uzattı bir yandan seslenerek: 
“-Ver elini çekerek, ver elini çekerek!” 
 
Ama nazlı prenses incinmiş, kırılmıştı: 
“-Git, ben senden küserek; git, ben senden küserek!”  
 
Birkaç tekrardan sonra farenin sabrı taştı 
“Bu narinlik de baştan, hem de ayaktan aştı” 
 
Diye kendi aslına döndü, bastı tekmeyi 
“-Ben de seni deperek, ben de seni deperek!” 
 
Sonra dönüp işine, düğün evine döndü 
Soyluluk ve nezaket böylece erken söndü. 
 
Öteki kurtuluşu bu tekmelerde buldu 
Canı çok yandıysa da ters yatıştan kurtuldu 
 
Karşılıklı yalanla kurulmuştu bu birlik 
Onun için sürmedi ne düzenlik ne dirlik 
 
Zaten hiçbir yalanın binası olmaz derler 
Ne çâre ki alışan uslanmaz devam eder 
 
Bir yalana bir insan ancak bir defa kanar 
Yalancının kandili yatsıya kadar yanar 
  
 
Manisa/Gördes yöresinden derlenmiştir. 
 
 
 
 



 
51 

 

Can Kurtaran Yalan 

Bir padişah bir zaman edepsiz bir esire  
Ölüm cezası verdi artık suçu ne ise  
 
Esir ümit kesince hayatından besbelli  
Küfretmeye başladı epey uzadı dili  
 
Öyledir ya, canından ümit kesince bir can  
Olmadık işler yapar hayrete düşer duyan  
 
Başka çare kalmazsa çıplak eliyle inan  
Keskin kılıca engel olmaya kalkar insan 
 
Köşeye sıkışınca bir kedi can havliyle  
Köpeğe de saldırır daha büyüğüne de  
 
Esir konuşuyormuş ancak kendi diliyle  
Padişah anlamamış sormuş vezirlerine:  
 
“Ne söylüyor bu mahkûm? Hele bildirin bana”  
İyi huylu bir vezir hemen demiş ki ona:  
 
Bir ayeti okuyor o Kur’an-ı Kerîm’den,  
“Cennete hazır olsun öfkeyi yenebilen,  
 
Suçluları affeden, cezaya gücü varken”  
Padişah etkilenmiş bu müjdeci sözlerden  
 
Merhameti canlanmış ve affetmiş suçluyu  
Demiş “ben de yenerim öfkemi, salın onu”  
 
Başka biri atılmış söze girmiş bu sefer  
Ama bunun ahlâkı güzel değilmiş meğer  
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“İnanma padişahım, yalancıdır bu vezir  
Bize huzurunuzda doğru sözler gerektir  
 
O esir size sövdü hakaretler eyledi  
Veziriniz de size böyle yalan söyledi”  
 
Padişah bu sözlere çok fena içerlemiş:  
Ve doğrucu vezire şu sözleri söylemiş: 
 
“Hayır değildir sözün, olmasa bile yalan,  
Onun yalanı bil ki makbul senin doğrundan  
 
Onun sözleri yalnız hayır olsun diyedir  
Seninkiyse düpedüz kötülük ve fitnedir”  
 
Her sözün hayır olsun ne zaman konuşursan  
Ya hayır söylemeli ya da susmalı insan  
 
Bir kıt’ayla süslüydü tavanı sofasının  
Feridun ismindeki bir şahın sarayının:  
 
“Kalmadı hiç kimseye anla ki fani dünya  
Yapacak bir şey varsa Yaradana bel bağla  
 
Etme sakın mülküne şu dünyanın itimat  
Beslenir ve yok olur buradaki her hayat  
 
Ne fark eder çıkarken bedeninden tatlı can  
Tahtın üstünde veya kuru toprakta olman?”  
 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirazî 
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Zalimin Sonu 

Bir padişah zulümde çok ileri gidince 
Göç etmeye başladı herkes kendi halince 
 
Nüfus gittikçe düştü göçlerle yavaş yavaş 
Üretim zayıfladı aksadı alışveriş 
 
Devletin bütçesi de zayıfladı böylece 
Bütün organlarıyla devletin kendisi de 
 
 Düşmanı olmayan bir mülk sahibi var mıdır? 
Her ülkenin etrafı düşmanla çevrilidir 
 
Hepsi kurt gibi bekler birisi zayıflasın 
Üzerine çullanıp herkes onu avlasın 
 
Darda kalanın yardım eden bulabilmesi 
Bol zamanda cömertlik etmesine bağlıdır 
 
İkram etmezsen kaçar satın alınmış köle 
Lütfet ki kölen olsun yabancı kullar bile 
 
Bir gün sultan katında Şehname okunurken 
Konu Dahhak’a geldi ve halefi Feridun 
 
Bir vezir Padişaha sordu ki “nasıl oldu 
Gayet güçlüydü Dahhak, Feridun’sa zavallı 
 
Halktan biriydi o sahip değildi asla 
Hazineye, orduya, adama ve paraya 
 
Buna rağmen saltanat el değişti 
Güçlüyü terketti de zayıftan yana geçti?” 
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“İnsanlar destekledi onu” dedi Padişah 
“Halkın sevgisi onu yüceltti ve etti şah” 
 
“Madem öyledir” dedi vezir ona cevaben 
“Senin halkında niye bulunmaz seni seven?” 
 
“Tersine sen küstürdün ve dağıttın olanı, 
Kalmak niyetin yok mu bu ülkenin hakanı? 
 
Askeri de beslemek lazım gelir can ile 
Savunma zayıflarsa mülkün sonunu bekle” 
 
“Söyle öyleyse” dedi zalim hükümdar, 
“Dağılanı toplamak için ne yapmalıdır?” 
 
“Sultan adil olursa ahali onu sever 
Toplanır etrafında her işinde destekler 
 
Merhametli olursa güven verir halkına 
Müsterih yaşar insan onun hükmü altında 
 
Sende ise sultanım yoktur bu özellikler 
Acımasız bir insan nasıl sultanlık eder? 
 
Kurt nasıl edemezse koyunlara çobanlık 
Bir zalim de edemez insanlara hakanlık 
 
Bir hakan ki mülkünde zulm ile abad olur 
Şüphe yok ki her halde sonucu berbad olur” 
 
Bu sözler padişahı birden hiddetlendirdi 
Veziri bağlatarak zindana hapsettirdi. 
 
Aradan çok geçmedi zayıflamış saltanat 
Elinden uçtu gitti sanki takmıştı kanat 
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İhanet baş gösterdi amca oğullarından 
“Bu taht babamızındı” diye ettiler isyan 
 
Dağılmış ahali de onlara çıktı arka 
Böylece veda etti zalim padişah taht’a 
 
Bir şah zulmediyorsa halka acımıyorsa 
Dara düşünce dost da artık düşmandır ona 
 
Korkmasın düşmanından ama adil bir hakan 
Çünkü halkın her ferdi bir erdir ordusundan 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirazî 
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Eşekname 

Bir eşekcik vardı zayıf ve bitkin 
Hep yük taşımaktan kırgın ve bezgin 
 
Ya odun taşırdı dağdan ya da su 
Gece gündüz kahır çeker doğrusu 
 
Taşıdığı ağır yükler sırtında 
Tüy bırakmamıştı her yeri yara 
 
Dudağı sarkmıştı sanki de inek 
Yorulur sırtına konsa bir sinek 
 
 Kargalar toplanır kulaklarında 
Sinekler oynaşır gözü yaşında 
 
Arkasından alınınca palanı  
Sanki köpek artığıydı kalanı 
 
Bir gün sahibine bir insaf geldi 
Tuttu bu garibi çayıra saldı 
 
Aldı palanını koyverdi ota  
Otlayarak biraz yürüdü öte 
 
Gördü ki otlakda gezer öküzler  
Ateşli gözler ve gergin göğüsler 
 
Miskin eşek ederken böyle seyran 
Sığırları görüp kalmıştı hayran 
 
Boynuzları bazısının ay gibi 
Kiminin de halka halka yay gibi 
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Ne yular derdi var ve ne de palan 
Ne de yük altında hastalık falan 
 
Hayretler eder de biraz düşünür 
Kendi durumunu gözden geçirir 
 
"Aynıyız bunlarla bir fark yok işte  
Ne elde ayakta ne görünüşte 
 
Bunların başlarında bu taç nedir  
Bizde bu fakirlik ihtiyaç nedir" 
 
Yakınlarda vardı bir bilgin eşek 
Hem çok anlayışlı hem akıllı pek 
 
Onun yanına gitti bizim miskin 
Öğrenmeye nedir aslı bu işin 
 
"Bugün otlaklarda gördüm öküzler  
Besili gövdeler dolgun göğüsler 
 
Yok mudur gökde bizim yıldızımız, 
Neden yok başımızda boynuzumuz?" 
 
Cevap verdi soruya bilgin eşek: 
"Ey akılsız cahil ve miskin eşek! 
 
Gece gündüz arpa buğday işlerler 
Buğday otlayıp buğday dişlerler 
 
Bizimse işimiz kuru odundur 
İşte sorun aslında bu sorundur" 
 
Derdi katlanarak döndü geriye 
Kederinden hem inleye inleye 
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"Madem öyle ben de buğday işlerim 
Buğday tarlasında yazlar kışlarım" 
 
Aradı ve buldu bir yeşil ekin 
Sanki tutuyordu o ekine kin 
 
Tarlaya dalarak başlar yemeye 
Hem yiyip hem söküp tekmelemeye 
 
Öyle ki yeşilden kalmadı eser 
Gören bir şey ekilmemiş zanneder 
 
Başladı bağırıp ve çağırmaya 
Ağır yükleri anıp anırmaya 
 
Çıkan bu berbat ses hızla yayıldı 
Epeyce uzakdan kolay duyuldu 
 
Ekin sahibi de geldi yerinden 
Hali gördü bir ah etti derinden 
 
Sanki ateş düşmüş de ekin yanmış  
Yeşil tarla kara toprağa dönmüş 
 
Yürek soğumadı sövüp saymakla 
Hıncı azalmadı sopa dayakla 
 
Acımadan çıkardı bıçağını 
Kesti kuyruğunu ve kulağını 
 
Sonunda kurtuldu ve kaçtı eşek 
Etrafa yaş değil kan saçtı eşek 
 
Birden bilgin eşek çıktı ortaya 
"Ne dir bu hal?" diye sordu sıpaya 
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"Yanlışı istedim hakdan ayrıldım 
Boynuz ararken kulakdan ayrıldım" 
 
 Kaynak: Harname, Şeyhî 
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Haramzâde 

Birtakım haramiler tutmuş bir dağ başını 
Gelen geçeni soyar alırlar haracını  
 
Bunların şerlerinden elaman demiş çevre  
Resmi kuvvetler bile bulamamış bir çare 
 
Çok sarp bir yer bulmuşlar kuş uçmaz kervan geçmez 
Kaleye çevirmişler el erişmez güç yetmez 
 
Civar memleketlerin ileri gelenleri 
Toplanıp konuştular muhtemel tedbirleri 
 
Bu eşkıya kalırsa az daha özgür böyle 
Önleri alınamaz sonunda hiçbir şeyle 
 
Yeni dikilmiş ağaç çıkıverir kim çekse 
Ama bir süre sonra sökülemez öküzle 
 
Çeşmenin akan suyu kolayca yönetilir 
Birikir göl olursa fille de zor geçilir 
 
Usta bir gözcü bulup oraya gönderdiler 
"Uzaktan iyi gözle görünmeden" dediler 
 
Bir zaman sonra fırsat göründü, geçti ele  
Eşkıyalar toplanıp hepsi çıktı sefere 
 
Kimbilir hangi masum canları yakacaklar 
Acaba dışarıda ne kadar kalacaklar 
 
Gözcü gizli yollardan koşarak döndü geldi 
Yetkililer böylece olup biteni bildi 
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Seçme cengâverlerden bir takım zaten hazır 
Hemen tepeye çıkıp mevzilendiler bir bir 
 
Akşam oldu haydutlar döndü geldiler ine 
Yığınla ganimetler yağmalamışlar gene 
 
Bırakıp bir kenara silahları malları  
Yatmaya çekildiler perişandı halleri 
 
Çok çalışmış yorulmuş hakları var yatmaya 
Güneş çoktan gitmişti yuvasına batmaya 
 
Bilemediler oysa düşmanlarıydı uyku 
Başlarına çökmüştü "uyu yorgunsun uyu" 
 
Çörek gibiydi güneş girmişti karanlığa 
Sanki Yunus peygamber yem olmuştu balığa 
 
Birkaç saat bekleyip bastılar cengâverler 
Avladılar hepsini tuttular üçer beşer 
 
Ellerini bağlayıp getirdiler şehire 
Topladılar hepsini şöyle orta bir yere 
 
Mahkemeler kuruldu dinlendi şikâyetler 
Şahitler getirildi alındı ifadeler 
 
Sonra karar verildi zaten belliydi ama 
Mahkûm edildi hepsi istisnasız idama 
 
İçlerinde bir tane çok genç bir çocuk vardı 
Bir vezirinin bu gence merhameti kabardı 
 
Padişaha yalvardı "ne olur bunu affet, 
Baksana daha çok genç, hatta çocuk nihayet" 
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Padişah hoşlanmadı bu hususi talepten 
"Soysuzun hissesi yok eğitimden edepten; 
 
Terbiye alabilir soysuz kabiliyetsiz 
Kubbenin üzerinde durursa eğer ceviz. 
 
Adaletin hükmünde özel işlem bulunmaz, 
Ateşi söndürüp de kor’u bırakmak olmaz. 
 
Yılanı öldürüp de bırakmak yavrusunu 
Hazır olmak demektir tatmaya ağusunu. 
 
Ab-ı hayat yağsa da söğütten meyve bitmez, 
Hasır kamışı nasıl şeker vermeye yetmez. 
 
Soysuzlar da vaktini harcadığına değmez 
Çünkü her şey boşadır çöplükte gül yetişmez." 
 
Merhamet dolu vezir padişahı dinledi 
Hepsini onayladı "gerçek böyledir" dedi. 
 
"Padişahım mülkünüz baki olsun daima 
İsabet buyurdunuz her sözde her kelamda. 
 
Lâkin şunu dinleyin eğer izin olursa: 
Eğer orda kalsaydı bu çocuk o ortamda 
 
Elbette onlar gibi azılı haydut olur  
Ama henüz çok gençtir, adeta bir çocuktur 
 
Eşkıyalık ahlâkı yerleşmemiştir daha 
Temiz muhit içinde iyiler arasında 
 
Güzel bir edep alır o da akıllı olur 
Eminim ki doğrular arasında yer bulur 
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Hadisde buyuruldu: "her çocuk temiz doğar 
Müslüman fıtratında, her tarafa meyli var; 
 
Sonra ana babanın ahlâkı ona akar 
Ya Yahudi, Nasrani, ya da Mecusi yapar" 
 
Hazret-i Nuh’un oğlu kötülerle dost oldu 
Ancak suyun dibinde neye lâyıksa buldu 
 
Ashab-ı Kehf’in iti yakın durdu insana 
Nail oldu sonunda insan gibi ihsana." 
 
Bu sözler etkiledi erkândan bazısını 
Onlar da tasdik etti vezirin arzusunu 
 
En sonunda padişah, razı oldu, affetti 
"Fazla ısrar ettiniz, lakin doğru değildi. 
 
Bilir misin, Rüstem’e ne dedi babası Zal? 
"Düşmanı küçük görmek gafletle dolu bir hal; 
 
Küçük bir kaynak suyu birikerek çok büyür 
Sel olur, kervanları sürükler ve götürür." 
 
Sonunda vezir genci aldı götürdü eve 
Sorumluluğu aldı üstüne seve seve 
 
Besledi ve büyüttü bir eksik bırakmadan 
Öğretmenler tutuldu her şubeden her daldan 
 
Âdap erkân öğrendi ve oturup kalkmayı 
İnsan içine girip insanca davranmayı 
 
Hızlı yetişti çocuk farkı yok beyzadeden 
Takdir etti beğendi her tanıyan, her gören 
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Bir gün vezir söz etti padişaha çocuktan 
"İyi yetişti" dedi, "gören oluyor hayran; 
 
Çok tesir etti ona aktarılan terbiye 
Eski kötü ahlâktan kalmadı eser bile." 
 
Padişah gülümsedi: "Nice insan içinde 
Büyüse kurt yavrusu gene de kurttur işte!" 
 
Çocuk hızla büyüdü, devirdi birkaç yılı 
Aradan geçti zaman, oldu bir delikanlı 
 
Buldu kötü ahlâklı birkaç ahbap çevreden 
Onlarla düştü kalktı eve haber vermeden 
 
Sonunda fırsat bulup hem veziri öldürdü 
Hem de iki oğlunu; sonra aldı götürdü 
 
Evde her ne ki varsa kıymetli, para eder 
O serseri ahbaplar, yarenlerle beraber 
 
Çıktı dağın başına kuruldu mağaraya 
Babasının yerine başladı haydutluğa 
 
Padişah işitince gene de hayret etti, 
"Kötü demirden iyi kılıç yapılmaz" dedi 
 
"Atadan haramzade olunca böyle insan, 
Haram yemişse bir de senelerce durmadan 
 
Ne terbiye ne tahsil kâr etmez artık ona 
Örnek almak istersen yağmura bir baksana 
 
Aynı temiz ve tatlı sudur yağan her yere 
O sudan bahçelerde yetişir güzel lâle 
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Ama kıraç yerlerde sadece çerçöp biter 
Çiçek bahçesi olmaz ne emek verirsen ver 
 
Böyle yerlere tohum ekip boşa bekleme 
Ekersen de sonunda "kabahat kimde?" deme 
 
Kötülere iyilik etmenin anla hemen 
Farkı yok iyilere kötülükler etmekten 
 
  
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şir 
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Korkutan Rüya 

Horasan ülkesinin bir padişahı vardı 
Rüyasında Gazneli Sultan Mahmud’u gördü 
 
Sebüktekin’in oğlu Mahmut yüz sene önce 
Dünyasını değişmiş unutulmuştu bile 
 
Rüya çok acaipdi, korkutmuştu göreni 
Mahmut hepten çürümüş toprak olmuş bedeni 
 
Yalnız gözleri sağlam dönerdi sola sağa 
Padişah şaşırmıştı “anlamı ne acaba?” 
 
Rüya yorumcuları, uzmanları ora’nın 
Çıkamadı içinden bu karışık rüyanın 
 
En sonunda bir derviş geldi ve yorumladı: 
“O hakan’ın gözleri saltanatında kaldı; 
  
Mülkü başka ellerde, bunu anlayamıyor 
Kendi soyunda değil, bir anlam veremiyor” 
 
Nice güçlüler geldi mülklerine mülk kattı 
Ama günü gelince herkes toprağa battı 
 
Ne bir nişan ne bir iz kaldı ondan arkaya 
Kemikler de eridi karıştı toz toprağa 
 
Nuşirevan gibiler anılır hep hayırla 
Adaletle hükmetti çünkü onlar burada 
 
“Falan öldü” denmeden hakkında sen de uyan 
Malı mülkü boş ver de biraz hayırla davran 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirazî 
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Çelimsiz Şehzade 

Padişahın birinin oğulları çokcaymış 
Kardeşler yakışıklı biri az farklıcaymış 
 
Çelimsiz gösterişsiz biraz da boyu kısa 
Kardeşler boylu boslu, böyle olmuş nasılsa 
 
Bir gün padişah baba çelimsiz şehzadeye 
Küçümser gibi bakmış adeta hakaretle 
 
Zeki çocuk anlamış bakışdaki manayı 
Şu sözleri söylemiş incitmeden babayı: 
 
"Sevgili babacığım, iyi bilir her bilen 
Kısa alim iyidir uzun boylu cahilden 
 
Boy bos insan olana katamaz asla değer, 
Koyun temizdir ama mundardır koca filler. 
 
Tur dağına bir baksan boyca ne kadar küçük, 
Ama manen rütbesi diğer dağlardan büyük 
 
 İşittin mi acaba ufak tefek bir alim 
İriyarı bir cahil pehlivana ne dedi: 
 
"Arap atını zayıf sanır değer bilmeyen 
Ama o kıymetlidir bir eşek sürüsünden" 
 
Bu sözleri beğenmiş hem padişah hem erkân 
Ama diğer kardeşler gücenmiş hem de candan 
 
Gizlidir ayıp, hüner, söylemedikçe lisan; 
Ormanı boş zannetme, belki uyur bir kaplan. 
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O günlerde bir düşman savaş açtı bunlara 
Vatan savunulacak haydi herkes meydana 
 
Baktılar en ön safta bizim cılız şehzade 
Atını oynatıyor göğsünü gere gere 
 
Ve naralar atarak saldırıyor gözüpek 
Şu sözleri söylüyor hızla ilerleyerek 
 
"Burda düşman göremez ensemi asla benim 
Yerde bir baş görürsen anla ki o baş benim 
 
Savaşan ancak oynar kendisinin kanıyla 
Geri kaçan da oynar kardeşinin kanıyla" 
 
Ve saldırır düşmanın önde gelen safına 
Zarar verir düşmanın an güçlü tarafına 
 
Düşmanın yiğitleri düşerler birer birer 
Bu şehzade doluymuş hem cesaret hem hüner 
 
Bir ara babasının huzuruna gelerek 
Saygıyla şu sözleri söyledi gerçek erkek: 
 
"Muhterem babacığım cüsseme şöylece bir 
Bakıp da hayıflanmış, beni görmüşdün hakir. 
 
Şimdi gördün şişmanlık hüner değildir asla 
Besili öküz değil, kıvrak at makbul burda" 
 
Düşman çok kalabalık, bu taraf az sayıca 
Orduda başlayacak neredeyse bozulma 
 
Şehzade gene gelir, atılır orta yere 
"Haydi gelin gayrete!" diyerek askerlere 
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"Yoksa geri kaçıp da eve mi gidersiniz, 
Yoksa kadın esvabı giyer mi gezersiniz?" 
 
Bu sözler kâfi gelmiş bozgunu durdurmaya 
Asker gayrete gelip tekrar geçmiş hücuma 
 
Bu ani toplanmayla düşman şaşkın kalınca 
Kaçan kaçmış kalanlar boyun eğmiş kılınca 
 
Herkes gayet sevinçli hele de baba sultan 
Oğlunu kucaklamış öpmüş yanaklarından 
 
Bu teveccüh artınca günden güne bir zaman 
Çelimsiz şehzadeyi veliaht etmiş sultan 
 
Lâkin fitne uyanmış; kıskanan kardeşleri 
Zehirlemek istemiş kahraman şehzadeyi 
 
 
Neyse ki kızkardeşi tuzağı farkederek 
Kurtarmış şehzadeyi hemen ikaz ederek 
 
"Bu hakdan reva mıdır, ölsün de hünerliler 
Yerlerini kapışsın hünersiz serseriler" 
 
Diyerek özetlemiş durumu o şehzade. 
Kimse tenezzül etmez baykuşun gölgesine, 
 
Huma kuşu kalmasa şu âlem-i fenada. 
Olay intikal etmiş sultanın kulağına. 
 
O hain kardeşleri cezalandırmış önce 
Sonra da memleketi taksim etmiş adilce 
 
Böylece fitne sönmüş, tartışma sona ermiş 
Dinle ki hükemadan ne söylermiş ne dermiş: 
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On derviş rahat rahat sığar da bir kilime 
İki padişah sığmaz nedense bir iklime 
 
Bir kanaat sahibi yarım ekmeği yese 
Yarısını tutamaz bulur verir fakire 
 
Yedi iklime sahip bir padişah göster ki 
Gözünde bulunmasın bir başkası, yenisi 
 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirazî 
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Beterin Beteri 

Bir padişah bir deniz yolculuğuna çıktı 
Maiyetinde bir de acemi köle vardı 
 
Köle deniz görmemiş hayatında gemiyle 
Yolculuk da etmemiş; başlamış titremeye 
 
Sonra feryat figana bağırıp çağırmaya 
Susturamamış kimse nafile ne yapılsa 
 
Korku vardır derler ya, dağları bekleyecek 
Bunun korkusu sanki dağları devirecek 
 
Herkes aciz ve sessiz yapılacak bir şey yok 
Padişahın da canı sıkılmış epeyce çok 
 
Bir bilge kişi varmış gemide yolcu olan 
Öne çıkmış ve izin istemiş Padişahtan 
 
"Hallederim ben" demiş "eğer izin var ise" 
İzin almasıyla da emir vermiş o bilge 
 
Korkak köleyi tutup atıvermişler suya 
Epeyce bir boğuşmuş denizle bata çıka 
 
Dalıp çıkmış zavallı derine birkaç kere 
Sonra saçından tutup çıkarmışlar gemiye 
 
Bir köşeye çekilmiş orda susup oturmuş 
Padişah hayret etmiş ve o bilgeye sormuş 
 
- "Bu işin sırrı nedir nasıl başardın bunu?" 
- "Önceden tatmamıştı boğulma korkusunu 
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Burdaki güvenliğin olmamıştı farkında 
Denizi beğenmedi kıyas edip karaya 
 
Saadet de huzur da aynen böyle değil mi? 
Bir felâket gelmeden bilinmiyor kıymeti" 
 
 Arpa ekmeği tok’a hiç de güzel görünmez 
Bir de aç olana sor nasıl severek yenmez 
 
 Araf’ı Tamu bilir Cennetteki huriler 
Cehennem ehline sor Araf Cennettir derler 
 
 Birisi var sevdiği yanı başında hemen 
Diğeri gece gündüz yar yolunu bekleyen 
 
Bu ikisi bir midir, benzer mi hiç hissiyat 
Kimse bilmez kimlere neler sunacak hayat 
 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirazî 
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Tedbir 

Hürmüz-i Tacdâr bir gün geldi taht’a oturdu, 
İlk işlerinden biri mucib-i hayret oldu: 
 
Ne kadar yakın vezir bıraktıysa babası 
Hepsini toplayarak dosdoğru hapse attı 
 
Dediler "acep nedir suçu bu gariplerin, 
Böyle elleri bağlı hepsini mahkûm ettin?" 
 
Dedi "ne bir suçları ne de veballeri var 
Hoş görmem mümkün değil kötü bir halleri var: 
 
Benden ve gazabımdan çok fazla korkuyorlar, 
Verdiğim sözlere de asla inanmaz onlar. 
 
Ben de onlardan korktum; dağı bekler korkular 
Belki bir gün toplanıp bana verirler zarar 
 
Bilgeler bakın şöyle demişler bu konuda: 
- Gücün yetse de senin yüz tane pehlivana 
 
Dikkatli ol her kim ki senden korkuyor ise 
Kanma o hale, ondan korkman gerek senin de 
 
Görmez misin ki kedi bulamayınca çare 
Kaplana da saldırır daha büyüğüne de 
 
Taşla başımı ezer diye korkmasa yılan 
Zavallı çobanları sokmazdı ayağından" 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirazî 
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Pişman Padişah 

 "Yani benim tahtıma benden sonra gelecek 
Oturacak olandır habere sevinecek 
 
 Bir muradım vardı ki hiç çıkmadı gönlümden 
Hep gerçekleşmesini beklemiştim onun ben 
 
Ömrüm bu beklemeyle yazık geçti ve gitti 
Şimdi gerçek oldu da artık neye yarar ki 
 
Ecelin eli çaldı göçümün davulunu 
Çok iyi biliyorum anlıyorum ben bunu 
 
Ey gözlerim ve başım veda ederim size 
Ellerim ayaklarım siz de birbirinize 
 
Düşmanın istediği ölüm başıma kondu 
Ecel acı şerbeti geldi bana da sundu 
 
Ey dostlarım bakın da az ibret alın benden 
Savaş meydanlarında pek çok cana kıydım ben 
 
O zamanlar bu günüm hiç geçmedi aklımdan 
Gerektiği gibi de sakınmadım günahtan 
 
Eski güçlü halimi siz hemen unutun da 
Şu halimi kaydedin artık hafızanıza" 
 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirazî 
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Derviş ile Melik 

Bir derviş Şam şehrinde Hazreti Yahya kabri 
İçinde ibadete vermişti kendisini 
 
Derken bir melik geldi civarda pek meşhurdu 
İnsafsızlık dillere destan etmişti onu 
 
Ziyaretti maksadı bu peygamber kabrini 
Dua ve niyaz etti arz etti dileğini 
 
Sonra döndü dervişe samimiyetle dedi: 
“Dervişler mübarektir kabul olur himmeti 
 
Bana da dua edin yaman bir düşmanım var 
Endişeliyim ondan gelecek bana zarar” 
 
Derviş ona dedi ki “emin olmak istersen 
Kuvvetli düşmanların zararından şerrinden 
 
Merhamet et o zaman zayıf halkına sen de 
Az biraz insaf göster zavallıya miskine” 
 
Pazusunun gücüyle kahrıyla pençesinin 
Birisi kırabilir kolunu bir acizin 
 
Lakin bu mertlik değil utanacak bir haldir 
Hem de büyük hatadır çünkü bu bir zulümdür 
 
Korkmalı o zalim ki merhameti çok kısa 
Elinden tutan olmaz bir kere yıkılırsa 
 
Şer tohumu ekip de bekleyen biçmek hayır 
Yanlış düşüncededir hem de yanlış yoldadır 
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Halkını dinlememek bir melik için ardır 
Âdil olmayan bilsin adalet günü vardır 
 
Vücudun bir uzvudur insanların her biri 
Hepsinde vardır aynı yaradılış cevheri 
 
Bir hastalık olursa vücudun bir yerinde 
Her tarafta bozulur hem rahatlık hem denge 
 
Rahatsız olmayanı âlemin mihnetinden 
Kabul etmek yakışmaz âdemoğlu cinsinden 
 
 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirazî 
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Öğüt Veren Kuş 

Bir avcı tuzak kurdu ve bir küçük kuş tuttu 
Kuş dile geldi birden ve o avcıya sordu: 
"Kim bilir sen kaç koyun ne kadar sığır yedin 
Belki de birçok deve yatırdın kurban ettin 
Onların etleriyle doymadın da şimdi sen 
Ne anlayacaksın benim iki dirhem etimden? 
Beni serbest bırak da faydam dokunsun sana 
Üç nasihat vereyim sen teşekkür et bana 
Hem de bir bak bakalım ne akıllı bir kuşum 
Böyle olgun zekâyı acep nerde bulmuşum 
Birinci öğüdümü şimdi vereyim ama 
İkinciyi veririm konunca şu duvara 
Üçüncüyü alırsın şu ağacın dalına 
Kadar uçup tamamen emniyette olunca 
Şunu bil ki öğütler fayda verecek sana 
Bulamazsın bunları inan hiç bir kitapta 
Birinci öğüdüm şu: kulak ver iyi dinle 
Aman sakın inanma olmayacak şeylere 
Kim söylerse söylesin sakın aldanma kanma" 
Bıraktı avcı kuşu kuş da uçtu havaya 
Gitti kondu duvara dedi: "ikinci işte 
Öğüdüm şu: gam çekme bir şey elden gidince 
Gidenler geri gelmez onu yâd etmek boştur 
Geçmiş işe üzülmek hayıflanmak boş iştir 
Karnımda on dirhemlik koca bir inci vardı 
Senin olsa başına devlet kuşu konardı 
Ne çare ki değilmiş inci senin kısmetin 
Elinden uçtu gitti salıverdin sen kendin" 
Avcı başlar ah ile feryada ve figana 
Kuş bunun üzerine şunları söyler ona: 
"Sana önce gam çekme demedim mi geçmişe 
Madem gitti elinden ağlamanın adı ne? 
Anlayışın mı noksan yoksa sağır mısın sen? 
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Olmayacak şeylere kanma demedim mi ben? 
Benim şu küçük gövdem iki dirhem gelmez ki 
Karnımda nasıl olur on dirhem çeken inci?" 
Adam kendine geldi sakinleşti ve dedi: 
"Peki, son öğüdü de söyle öyleyse haydi" 
"Evet," dedi minik kuş; "tuttun da ikisini 
Şimdi de üçüncüyü vereceğim öyle mi? 
Gaflete dalmışlara öğüt boşa emektir 
Çorak toprağa tohum ekmek fidan dikmektir 
                
Yahut ta koca çölü avuçla sulamaktır 
Ahmağa akıl veren ondan daha ahmaktır 
Yıpratınca bir şeyi ahmaklık ve cehalet 
Ne yama tutar artık ne de kâr eder himmet 
Böylesi gafillere boşuna yorma çene 
Yontulmamış kayaya hikmet tohumu ekme" 
 
Kaynak: Mesnevi; Dördüncü Cilt, 2245-2265.nci Beyitler 
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Hayırlı Dua 

 
Bağdat'da bir zamanlar herkes duydu işitti 
Duası kabul olan bir derviş zuhur etti 
 
Haccac-ı zalim onu hemen ettirdi davet 
Dedi ki "haydi bana bir hayırlı dua et"  
 
Derviş elini açtı "bu Haccac'ın Yarabbi  
Canını al tez günde" diye bir dua etti 
 
Haccac dedi "Ey derviş hayır duan bu mudur," 
Söyler misin ölümden hangi hayır umulur?" 
 
Derviş dedi: "hem senin hem de ahali için  
Çifte hayır var bunda, hayırlı olan budur  
 
Sen daha az günahla veballe göçersin de 
Hesabın hafif olur nisbeten büyük günde  
 
İnsanlar da bir rahat nefes alır o zaman 
Kurtulunca zulmünden verdiğin korkulardan" 
 
Ey hep eziyet eden gücünün yettiğine  
Bil ki elbet gelecek bir gün sonun senin de  
 
Sanma ki ettiklerin kâr kalacak yanına  
Çekip gitmen hem senin hem halkın yararına 
 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi  
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İbadetin Hayırlısı 

İnsafsız bir padişah bir ibadet ehline: 
"Hangi ibadet daha hayırlı, âbid söyle" 
 
Diye bir sual sordu. Belki de bir imtihan 
Etmekti ya maksadı, artık kimbilir heman 
 
Âbid de pek cesurmuş, hemen cevabı verdi  
Hakikati Melik'in önüne seriverdi: 
 
"Padişahına yalan söyleyenler ahmaktır 
Senin için hayırlı ibadet uyumaktır!" 
 
"Âlimlerin uykusu cahil ibadetinden 
Hayırlı" sözü geçti Padişahın içinden 
 
Sandı ki garip derviş bunu kastediyordu 
"Uyku ibadet midir?" diye merakla sordu 
 
Soru'nun muhatabı sözünün maksadını 
Şu sözlerle bir güzel anlattı açıkladı: 
 
"Ne zaman ki gününü uykuda geçirirsin 
Halkı incitemezsin zulüm de edemezsin 
 
Ahali emin olur senin bütün şerrinden  
Böylece çok ibadet eylemiş olursun sen 
 
Uyuman hayırlıdır uyanık bulunmandan 
Dua eden de çıkar kimbilir tebaandan" 
 
"Fitne uyumaktadır, uyandırana onu  
Lânet olsun" sözünü Rasûlullah buyurdu  
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirazî 
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Müsrif Derviş 

 
Padişahlardan biri zevk ü safa içinde 
Sarayında eğlenip neşelenmiş tüm gece 
 
"Bize dünyada bundan daha güzel bir dem yok 
Kötülük kaygumuz yok endişe yok ve gam yok" 
 
Diye bir beyt tutturup yüksek sesle okumuş 
Ordan geçen bir fakir bu övünmeyi duymuş 
 
"Diyelim şahımızın kasvetli bir demi yok 
Fakire fukaraya merhameti de mi yok" 
 
Diye bir beyt de fakir bağırarak okumuş  
Bu sözler padişahın yüreğine dokunmuş 
 
Pencereden bir kese altın uzatmış ona 
Demiş "ey derviş hadi eteğini aç şuna" 
 
Fukara uyanıkmış "bende etek ne gezer 
Şu kısacık giyecek ancak aybımı örter" 
 
Bir takım da giyecek eklenmiş hediyeye 
Derviş yola koyulmuş dualar ede ede 
 
Birkaç günde harcamış acımamış paraya 
Elbiseyi de satıp tekrar gelmiş saraya 
 
Âşıkda sabır olmaz ve kalburda su durmaz 
Azadenin avcunda paranın hükmü olmaz 
 
Ne var ki bu ziyaret olmuş kötü zamanda 
Padişahın işleri aşkınmış başından da  
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Memleket işleriyle meşgalesi pek çokmuş 
Fakire ayıracak hiç de zamanı yokmuş 
 
Bir hayli öfkelenmiş, suratını ekşitmiş 
Önceki merhameti o an eriyip gitmiş 
 
Derler ki "padişahın mühim işleri vardır 
Himmetleri o büyük işler için harcanır 
 
Böyle bir zamanında onu meşgul etmeyin 
Küçük ve adi işler için ona gitmeyin 
 
Yoksa buna hem kızar hem hiddetlenirler 
Uygun zaman kollamak ne önemliymiş meğer 
 
Buna uymayanlara haramdır şah nimeti  
Hem istediği olmaz hem kaybolur kıymeti" 
 
Padişah emir vermiş "defedin o herifi 
Kovalayın da gitsin o yüzsüz o müsrifi 
 
Verdiğimiz hediye onun için servetti 
Madem kıymet bilmedi böyle hızlı tüketti 
 
Bir daha görünmesin iyi tembih eyleyin 
Hem de iyi öğrensin şunu ona söyleyin 
 
Devlet hazinesinde hakkı vardır fakirin 
Arpalığı değildir kıymet bilmez müsrifin" 
 
Gündüzleyin kâfûri mum yakarsa bir ahmak 
Gece olur bir damla yağ bulamaz yakacak 
 
Akıllı ve tedbirli bir vezir şöyle dedi 
"Efendim birer günlük nafakanın tahsisi 
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Kâfidir fukaraya bu gibi kimselere 
Böylece imkân kalmaz böyle bir müsrifliğe 
 
Öte yandan hem kovmak hem de mahrum bırakmak 
Bence doğru değildir haksızlık olur ancak 
 
Hasislik sayan olur yakışmaz şanınıza  
Lütufkâr olursanız kalmaz ortada niza 
 
Ümit vermek birine eline bir şey verip 
Sonra kedere boğmak her şeyi esirgeyip 
 
İyilik severliğe pek de uygun değildir 
Büyüklük şerefine pek aykırı bir iştir" 
 
Kapalı tutulursa lütuf ihsan kapısı  
Tamah sahibi olmaz insanların kimisi 
 
Açılmışsa da bir kez sert kapatıp da onu 
Düşmanlığa yol açmak olmaz elbette doğru 
 
Hicaz Kâbe yoluna düşen Hac yolcusundan  
Acı suyun başında toplanmaz ki susayan 
 
Nerde tatlı su varsa toplanırlar oraya  
Hep onun etrafına insan kuş ve karınca 
 
Kuşlar dolanır gelir tane bulunan yere 
Kuru taşın başına konmazlar bile bile 
 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirâzî 
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 Cimri Padişah 

 
Şu eski zamanlarda padişahlardan biri  
İdarede gevşekti hor görürdü askeri 
 
Ücretlerini vermez sıkıntıya sokardı 
Eli cebe atmaya anlaşılan korkardı 
 
Belki barış zamanı diye hafife alır 
Bu düşünceyle bilmez ne de kötü aldanır 
 
Devlet hazinesinde hakkı vardır askerin 
Bunu hesap etmeyen hüsrana dalar derin 
 
Günün birinde çetin bir düşman başgösterdi 
Bütün ordu yüzünü ters tarafa dönderdi 
 
Askerden esirgersen devlet hazinesini  
O da esirger elbet silahından elini  
 
Bir gün bir dostu gördü askerlerden birini 
Sözünü sakınmadı kınadı o askeri 
 
“Er meydanından kaçmak devlete ihanettir 
Sahibini unutmak dar yerde terk etmektir 
 
Bunu yapan âdidir hakkı inkâr etmiştir 
Aşağılık bir nankör hem vatan hainidir” 
 
“Bekle” dedi o asker “acele karar verme 
İşin aslını bir de yaşayanından dinle 
 
Atım arpasız kaldı eyer keçem rehinde 
Sence bu yakışır mı askerin şerefine 
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Nafakasından aciz kalmışsa eğer asker 
Böyle sultana nasıl canıyla hizmet eder?” 
 
Muzaffer olmak için askere hakkını ver 
Ücretini vermezsen alır başını gider 
 
Karnı tok olan asker düşmana dehşet saçar 
Ama aç bırakırsan er meydanından kaçar 
 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirâzî 
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Azledilen Vezir 

 
Bir vezir azledildi yani işten atıldı 
Başını alıp gitti dervişlere katıldı 
 
Bu yeni ortam onu tamamen değiştirdi 
Sanki değişik başka bir âleme getirdi 
 
Sohbetin bereketi derinden tesir etti 
Gönül perişanlığı aldı başını gitti 
 
Az sonra padişahın aklı başına geldi 
Vezirine yeniden görev vermek istedi 
 
Vezir kabul etmedi “bilir akıllı olan 
Azledilmek iyidir emir kulu olmaktan” 
 
Bir selâmet köşesi bulup da oturanlar 
İt dişini ve insan ağzını bağladılar 
 
Yırttılar kâğıtları kalemleri kırdılar 
Nadan eziyetinden hep uzakta durdular 
 
Red cevabı alınca padişah vezirine 
“Bize yardım edecek memleket işlerinde 
 
Yardımcılar lazımdır akıllı becerikli 
Bize birilerini tavsiye edin bari” 
 
Deyince eski vezir bu taleb’e de gene  
Hikmet ve nezaketle şöyle bir cevap verdi: 
 
“Padişahım bilin ki akıllı olan insan 
Kendisini bilerek böyle işe atmıyan” 
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Hümâ kuşu kemik yer canlıları incitmez 
Bunun için şerefçe hiçbir kuş ona yetmez 
 
Şöyle bir soru sormuş birileri çakal’a 
“Hep aslanın peşinde niye gezersin hâlâ?” 
 
Çakal cevabı vermiş: “onun avladığından 
Kalanını ben yerim ayrıca düşmanımdan 
 
Korkmadan yaşıyorum” demesi üzerine 
“Madem gölgesindesin muhtaçsın nimetine 
 
Neden yaklaşmıyorsun ona sen daha fazla? 
O zaman seni sever görev de verir hattâ” 
 
Diye üstelemişler çakal demiş ki hemen: 
“Evet, faydalansam da ben onun nimetinden 
 
Emin olamam asla onun hırçınlığından 
Çabuk öfkelenir o korkarım gazabından” 
 
Ateşe tapan biri yüz yıl hiç söndürmese 
Ateş affetmez yakar bir an içine düşse  
 
Şaha yakın olanlar bazen bol ikram görür  
Bazen de birdenbire başından oluverir 
 
Bilenler demiştir ki: uymaz günü gününe 
Sultanın tabiatı değişir günden güne 
 
Bazen selâmdan bile bir bakarsın incinir 
Bazen de sövsen bile sana kaftan giydirir 
 
Gene bilenler demiş: fazlası zarafetin 
Hüneriyse nedimin ayıbıdır hakîmin 
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Bil kendi kıymetini ve koru vakarını 
Bekleme hep korkuyla endişeyle yarını 
 
Sade ağır başlılık sana yeter de artar 
Nedimlerin işidir zarafet ve oyunlar  
 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirâzî 
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Kamu Görevlisi 

Bir zamanlar bir bilge vardı yakın saraya 
Bir arkadaşı geldi bir görev aramaya 
 
“Kazancım az ailem oldukça kalabalık 
Geçim yükü altından kalkamıyorum artık 
 
Kaçıp gideyim burdan bambaşka diyarlara 
Kimseler ayıplamaz kimse tanımaz orda 
 
Gurbetçiler aç uyur o kimdir bilen olmaz 
Canı ağzına gelir ağlıyanı bulunmaz 
 
Çok düşündüm bu fikri yapamadım ne çâre 
Düşmanlardan çekindim bana gülerler diye 
 
‘Ne hamiyetsiz adam kendi gitti kurtuldu 
Darda bıraktı burda evi çoluk çocuğu’ 
 
Diye fısıldaşırlar kendi aralarında 
Yani ümit kalmadı bugünde ve yarında 
 
Bilirsiniz ben biraz muhasebe bilirim 
Böyle bir iş olursa kendime güvenirim 
 
Sizin çevreniz geniş yüksek dostlarınız var 
Sayenizde belki de bahtım olur bana yar 
 
Devletin kapısında bir iş bulsanız bana 
Her teşekkür az olur fakiri kurtarana” 
 
Ona demiş ki bilge: “Dostum, iki yönü var 
Zannetme ki çok rahat yüksekte çalışanlar; 
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Biri ekmek ümidi can korkusu biri de 
Bu korkuyu yaşamak bağlanıp o ümide 
 
Akıllı işi değil bunu böyle bilesin 
İkbalden düşenleri bilene sor söylesin 
 
Yoksul evine gelip çalmaz kapıyı kimse 
‘Toprağının bağının vergisini ver’ diye 
 
Ya geçim zorluğuna rıza göstereceksin 
Yahut da böbreğini kargaya vereceksin” 
 
Bu sözler o kişinin pek hoşuna gitmemiş 
İtiraz etmiş hemen cevaben şöyle demiş: 
 
“Ama senin bu sözün uygun değil hâlime; 
Cevap vermiş olmadın şu benim sualime 
  
‘Hesapta hıyanete sapanın titrer eli’ 
Diye bir kelâm vardır herkes bunu bilmeli 
 
Doğru’dan insanlar da Allah da razı olur  
Zannetme insanoğlu doğru yolda kaybolur 
 
Bilgeler demişler ki: ‘dört kişi dört kişiden 
İyi bil ki hem korkar hem de çekinir içten 
 
Eşkıyalar sultandan kaçakçılar kolcudan 
Fâsık gammazdan seyyar satıcı zabıtadan’    
 
Hesaplaşmaktan korkmaz hesabı temiz olan 
Düşmanına koz verir aşırılığa sapan 
 
‘Temiz ol da kimseden korkun olmasın’ derler 
Kirli giyecekleri çarparak temizlerler” 
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“Düşe kalka kaçan bir tilkinin hikâyesi 
Senin haline uygun” diye konuşmuş bilge 
 
‘Bu korkuya sebep ne’ diye sormuş birisi 
‘Develere angarya çıkmış’ demiş o tilki  
 
‘Deveyle ne ilgin var hem ne benzerliğin var?’ 
Denince ‘susun’ demiş ‘ya bir hasetçi çıkar 
 
Bu devedir der de ben yakalanırsam eğer  
İmdadıma kim gelir kim bana yardım eder? 
 
Kim araştırır beni deve miyim ya neyim 
İyisi mi bırakın ben kaçayım gideyim 
 
Iraktan tiryak gelip olasıya panzehir 
Yılanın soktuğunu ölüm alır götürür’ 
 
Faziletin değerin bence malûmdur ama 
Bil ki hasetçiler var düşmanlar var pusuda 
 
Güzel huyuna bakmaz konuşurlar tersine 
Hedef olursan eğer sultanın tekdirine 
 
Kim ağzını açmaya edebilir cesaret 
Onun için derim ki sen aza kanaat et 
 
Baş olma sevdasından vazgeç köşende otur 
Senin için hayırlı ve uygun olan budur 
 
Denizlerde sayısız faydalar vardır ama  
Selâmet kıyıdadır bunu asla unutma” 
 
Arkadaşı bilgeye bir hayli öfkelenmiş 
Kaşlarını çatarak acı şeyler söylemiş: 
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“Bu nasıl bir akıldır nasıl idraktir sende 
Bu nasıl dirayettir bir de diyorlar bilge! 
 
‘Dost dediğin zindanda ancak işine yarar  
Sofrada dost görünür sana bütün düşmanlar’ 
 
Diyenler hakikati en doğruyu söylemiş  
Demek ki dostluğun da kanunları böyleymiş 
 
Nimet içinde iken ‘kardeş’ diyeni bırak 
Çaresizlik halinde elinden tutana bak” 
 
Bilge bakmış bu adam nasihat dinlemiyor 
Söylenen kelamları hep gareze yoruyor 
 
Kalkıp bir yönetici dostun yanına varmış 
Arkadaşın durum ve talebini aktarmış 
 
Anlatmış nesi varsa liyakat kabiliyet  
Vermişler o garibe küçük bir memuriyet 
 
Kısa bir süre sonra görüp takdir etmişler 
İşini makamını gittikçe yükseltmişler 
 
Yıldızı hep parlamış bahtı olmuş ona yar  
Saraya kapılanmış olmuş gayet bahtiyar 
                  
Zamanla saray ona o saraya alışmış 
İkbal merdivenini adım adım tırmanış  
  
Sultan gözdesi olmuş sözü geçer divanda 
Sever ve sayarlarmış büyükler de ihvan da 
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Bilge de haberlere çokça sevinmiş elbet 
İşe vesile olmuş destek olmuş nihayet 
 
İşlerin tıkanınca gönlünü hemen sıkma 
Hayat suyu kaynağı yer alır karanlıkta 
 
Felâkete uğrayan, sakın kapılma ye’se 
Yaradanın gizlide lûtufları var nice 
 
Günlerin dönüşünden ümitsiz olma sakın 
Kendi acıdır ama meyvesi tatlı sabrın 
 
O günlerde o bilge davranıp gitmiş hacca  
Yurdun yolunu tutmuş görev tamam olunca 
 
İki konak kalınca evine kavuşmaya 
O kamu görevlisi gelmiş karşılamaya 
 
Ama ne karşılama sanki olmuş bir derviş 
Perişan fakirlerin kıyafetine girmiş 
 
“Ne oldu?” diye sormuş arkadaşına bilge 
“Neler geldi başına bu halin nedir böyle?” 
 
“Aynen dediğin gibi gelişti hadiseler 
Aleyhimde kuruldu tuzaklar desiseler 
 
Bazı gizli hainler beni kıskanırlarmış 
Meğerse bilmediğim ne çok düşmanım varmış 
 
İftiralar ettiler hıyanet yüklediler 
Daha kimbilir ne çok yalanlar söylediler 
 
Hükümdar yeterince yaptırmadı tahkikat 
Kimse konuşmayınca gizli kaldı hakikat 
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O eski dostlar falan yakın ahbaplar bile 
Korktular gerçekleri açıkça söylemeye 
 
Biri düşerse hani Allahın takdiriyle 
Herkes koşar garibin başını çiğnemeye 
 
Ama eğer tutarsa onun elinden ikbal 
El bağlayıp överler ne acaiptir bu hal 
 
Velhasıl işkencenin türlüsüne uğradım 
Sanki kendi kanıma kendim ekmek doğradım 
 
Nihayet duyuldu ki hac kafilesi dönmüş 
O sevinçle bana da hürriyetim verilmiş 
 
Ne var ki tüm varlığım elimden uçtu gitti 
Eski mallarım bile müsadere edildi” 
 
Ona demiş ki bilge “ey biçare arkadaş 
Sana dememiş miydim ‘olmalısın sen yavaş 
 
Padişaha yakınlık deniz yolu gibidir 
Belki faydalı ama çok da tehlikelidir  
 
Ya tılsımlı hazine kendini sunar sana  
Ya da tılsım kasteder senin tatlı canına’ 
 
Sen beni dinlemedin sözlerimi reddettin 
Şimdi de görüyorum kendini sefil ettin 
 
Bir tacir iki kolla ya altını kucaklar 
Yahut dalgalar onu yutup sahile atar” 
 
Böyle acı sözlerle yarasına tuz basmak 
İstememiş o bilge ve sözü tamamlamış: 
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“Bilenlerden nasihat dinlemezse bir insan 
Ayağı zincirlenir mekânı olur zindan 
 
Madem dayanamazsın iğnesinin zehrine 
Bir daha parmak sokma akrebin deliğine”  
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirâzî 
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Yoksul Dervişler 

Birkaç derviş bir bilge kişiden ders alırdı 
Sohbetine katılır çokça faydalanırdı 
 
Makam sahibi biri onları beğenmişti 
Her birine münasip maaş takdir etmişti 
 
Hatalı bir iş yaptı içlerinden bir derviş 
Baktılar ki hepsinin maaşları kesilmiş 
 
Bilge kişi istedi yaralı kolu sarmak 
Zor durumlara düşmüş dervişleri kurtarmak  
 
O büyük zata gidip durumu anlatırsa  
Belki insafa gelir son verirdi cezaya 
 
Kapıcı sert davrandı ne de olsa bir çeri 
Tanımadı bilgeyi bırakmadı içeri 
 
Aracı bulamazsan uzak dur yüksek yerden 
Ya yakandan tutarlar veyahut eteğinden 
 
Neyse ki birileri bilgeyi tanıdılar 
İşleri düzenleyip içeri aldırdılar 
 
Yüksek yer gösterdiler girişip ikramlara  
Bilge kabul etmedi ilişti bir kenara  
  
“Değersiz bir köleyim yüksek yeri neyleyim” 
İzin verin köleler safına yerleşeyim” 
 
O zat itiraz etti hürmet etti bilgeye 
O da geçti oturdu lüzum yok direnmeye 
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Konuştular epeyce havalardan sulardan 
Bilge tatlı konuştu bahsetti her kapıdan 
 
Nihayet döndü geldi asıl konuya geçti 
Dervişlerin halinden ihtiyaçtan söz açtı 
 
“O eski velinimet nasıl bir suç suç gördü ki 
Hepsine ceza verdi hakir tuttu köleyi 
 
Bakınız Hüda’ya ki isyan ehlinden bile 
Nimetini kesmiyor veriyor bile bile” 
 
O hüküm sahibi zat bu sözleri beğendi 
Emrini hemen verdi hem maaşlar bağlandı 
  
Hem de araştırıldı aradan geçen zaman 
Hesaplandı ödendi oluşan zarar ziyan 
 
Bilge de teşekkürle hürmet ve tazim etti 
Rahatsız etti diye özürünü iletti 
 
Şu sözleri ekledi çıkacakken huzurdan: 
“Kâbe hâcet kapısı bu yüzden pek çok insan 
 
Uzak uzak yerlerden gelir onu görmeye 
Size katlanmak düşer böylesi zahmetlere 
 
Allah için yapılan hayırlar boşa gitmez 
Meyvesiz ağaçlara kimse gelip taş atmaz” 
 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirâzî 
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Cömert Şehzade 

Şehzadenin birine babasının mirası 
Harcamakla tükenmez büyük hazine kaldı 
 
Kerem elini açtı gerçekten çok cömertti 
Askere ahaliye ölçüsüz ihsan etti 
 
Öd ağacı tarlada belli olmaz doğrusu 
Ancak ateşte çıkar onun güzel kokusu 
 
Büyüklük isteyenler olmalı açık elli 
Meyve peşinde olan tohumunu ekmeli 
 
Anlayışsız bir vezir nasihate başladı 
“Evvelki padişahlar asla böyle yapmadı  
 
Çalışıp topladılar sakladılar güzelce 
Gün olur lâzım olur çok önemli işlere 
 
Sen de böyle israftan hiç durma elini çek 
Bilemezsin ki günler ne dertler getirecek 
 
Önünde hadiseler arkada düşmanlar var 
Âciz kalırsın yoksa bir gün ihtiyaç doğar 
 
Halk’a ihsan edersen kocaman bir hazine 
Ancak bir pirinç düşer her hâne reisine 
 
Ama her evden alsan her gün bir parça gümüş 
Bir bakarsın hazinen gelişmiş ve büyümüş” 
 
Bu sözler üzerine kaş çattı o şehzade 
Çünkü uygun değildi bu sözler cömertliğe 
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“Beni” dedi vezire “getirdi Hak Teâlâ  
Oturttu bu makama şükürler olsun ona 
 
Varis kıldı bu mülke yedireyim yiyeyim 
Bekçisi değilim ki başında bekleyeyim 
 
Yok oldu gitti Karun o koca hazineyle 
Nûşirevan ölmedi yaşamakta ismiyle“ 
 
Hem cimrilik kötüdür hem de saçıp savurmak 
En iyisi arada güzel bir denge kurmak 
  
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirâzî 
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Âdil Padişah 

Adaletiyle ünlü padişah Nûşirevan 
Ava çıkmak istedi yola koyuldu kervan 
 
Yemek vakti gelince hemen verildi mola 
Görevliler koşuştu kurmak için bir sofra 
 
Her şey tamam tuz eksik ya şimdi ne olacak 
Biri ata atlayıp yakın köye koşacak 
 
Padişah görevliye tembih etti sıkıca 
“Yanına para al da öyle git sen oraya 
 
Sakın parasız alma aman âdet çıkmasın 
Bu yüzden zavallı köy hâne-harap olmasın” 
 
Yakınları dediler “nasıl gelir bir zarar 
Bir tutam tuzun cirmi ne kadar bir yer tutar?” 
 
Cevap verdi: “En başta küçük bir şeydi zulüm 
Her gelen ek yaptı da büyüdü bölüm bölüm 
 
Zulümler böyle başlar ufak ufak ve sinsi 
İlâveler de öyle çok küçüktür kimisi 
 
Küçük görür insanlar onu önemsemezler 
Böyle büyür gelişir o pek büyük zulümler” 
 
Bir elma yerse sultan bir fakir ağacından 
O ağaç kurtulamaz kulların yağmasından 
 
Sultan üç beş yumurta için zulüm ederse 
Askerler bin tavuğu vururlar hemen şiş’e 
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Zulmeden yönetici dünyada uzun kalmaz 
Ama üzerindeki lânetler asla kalkmaz 
 
  
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirâzî 
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Zalim Haznedar 

 
Padişahın birinin bir haznedarı vardı 
Maliye yani para işlerine bakardı 
 
İşinde iyiydi de vergi toplamak için 
Durmadan insanların canlarını yakardı 
 
Bilgeler demişler ki “yaranmak için kul’a 
Halık’ı gücendirme! sonra o kulu sana 
 
Musallat ediverir perişan eder seni” 
Ya bunu duymamıştı ya önemsememişti 
 
Mazlumların âh’ları zalimleri yakar da 
Bunu yapamaz ateş kurumuş yapraklara 
 
Bazıları sanır ki üstün hayvandır aslan 
Hayvanların âdisi zavallı karakaçan 
 
Hâlbuki garip eşek yük çeker işe yarar 
Aslansa zararlıdır adam bile paralar 
 
Eşek öküz ve katır yük taşıyan her hayvan 
Hayırlıdır mahlûku inciten insanlardan  
 
Sonunda o padişah bu zalimi azletti 
Yaptığı zulümleri işkenceyle ödetti 
 
Sonra öldürttü onu bakmadı feryadına 
Rastlamaz oldu kimse o zalimin adına 
 
Halkı memnun etmeyen asla iflah olamaz 
Sultanın rızasını kimse böyle bulamaz 
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Hakkın merhametine lâyık olmak istersen 
Daima iyilik et yarattıklarına sen 
 
Zulüm gören birisi ardından şöyle dedi 
“Kolun kuvvetli idi makamın yüksek idi 
 
Halkın malını cebren çekip aldın elinden 
Elbette görecektin böyle akıbeti sen” 
 
İri kemik parçası geçse de boğazından 
Gider mideni yırtar seni eder perişan 
 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirâzî 
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Bir taşla iki baş 

Silahlı bir görevli bir garibin aniden 
Taşla başını yardı hem de hiç sebep yokken 
 
Fakirin gücü yoktu çevreden akrabadan 
Taşı aldı ve kaçtı uzaklaştı oradan 
 
O görevli bu işi çok kişiye etmişti 
Onun kötü namını saray da işitmişti 
 
Sonunda tutuklandı ve zindana atıldı 
Onu tanıyanlar da rahat bir nefes aldı 
 
Taşı saklıyan garip bir yolunu buldu da 
Taşla geldi yanına ve vurdu kafasına 
 
Mahkûm sordu: “Sen kimsin bunu nerden çıkardın 
Hiç yoktan çıkagelip taşla başımı yardın?” 
 
Garip dedi: “Hatırla sen de benim kafama 
Vurmuştun ve kırmıştın hem de aynı bu taşla”   
 
Adam hayret içinde duramamış sormadan 
 “Peki niye geciktin nerdeydin bunca zaman?” 
 
“O zaman mevkin vardı yükseklerdeydi başın 
Arkandaydı sürüyle yoldaşın arkadaşın 
 
Şimdi de zindandasın ne çevren ne konumun 
Sana yardım edemez burada ötmez borun” 
 
Eskiler demişler ki: “ehil olmayanlar da 
Yükseğe çıkabilir erişir makamlara 
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Unutma akıllılar bu işlere karışmaz 
Zarar görseler bile onlara karşı çıkmaz 
 
Mademki işe yarar tırnaklardan mahrumsun 
Sivri tırnaklıları bırak yerinde dursun 
 
Bir çelik pazuluyla kavgaya kalksa biri 
Baş edemez incinir kendi gümüş bileği 
 
Zalimin elbet bir gün eli kolu bağlanır 
Mazlumlar da ulaşır güzel intikam alır” 
 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirâzî 
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Aslan Dövmesi 

 
Dinle şu hikâyeyi bilenler naklederler 
Çok dövme yaptırırlar, âdettir, Kazvinliler (*)  
 
Sırtlara omuzlara mavi mavi benekler 
Resimler çizdirirler bununla övünürler 
 
Kazvinlinin birisi gitti bir ustasına 
"Bana dövme yap" dedi, "ama canımı yakma" 
 
Dövmeci: -"Söyle yiğit" dedi "ne istiyorsun" 
"Arzun nedir aslanım, söyle ne resmi olsun?" 
 
-"Ağzı açık kükreyen aslan resmi yap bana; 
Ama dediğim gibi sakın canımı yakma" 
 
"Öyle ki gören herkes duysun onun sesini, 
O ses ki duyanların dondursun nefesini" 
 
-"Öyleyse bu pek gaddar ve bu zalim aslana 
Neresi mekân olsun vücudunun acaba?" 
 
Diye sorunca ressam yani usta dövmeci 
Kazvinli cevap verdi söyledi tercihini: 
 
"İki omuz arası münasiptir bu işe, 
Hem omuz oynayınca kafa sallanır işte" 
 
Nihayet vakti geldi ilk iğne batırıldı 
Ayni anda Kazvinli koyverdi yaygarayı: 
 
-"Aman usta ne yaptın? öldürdün beni yahu! 
Bu ne felaket acı, ne büyük ızdırap bu!" 
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-"İşimi yapıyorum, aslanı çiziyorum, 
Çok abartma istersen gayet normal bir durum" 
 
-"Peki nerden başladın, aslanın neresinden?" 
Diye sordu Kazvinli, cevap da geldi hemen: 
 
-"Tam en uç noktasından aslanın kuyruğunun" 
-"Aman be iki gözüm, bırak kuyruksuz olsun, 
 
Nasıl sızlattı bilsen o aslanın kuyruğu  
Benim zavallı narin şu kuyruk sokumumu 
 
Bak boğazım tıkandı nefes alamaz oldum; 
Şu bizim gaddar aslan bırak kuyruksuz olsun. 
 
Yüreğimi acıttı senin o zalim iğnen 
Fenalıklar bastırdı bayılacağım birden" 
 
Usta "peki" diyerek geçti başka bir yere  
Bu işe yaramadı yiğit bağırdı yine: 
 
-"Yandım ey usta yandım! neresi ya burası?" 
-"Kulağı" dedi usta ama canı sıkıldı 
 
Kazvinli -"canım ustam canıma tak etti bak 
Ayağını öpeyim sen gel bunu da bırak 
  
Bırak kulaksız olsun; orasını da yapma!" 
Usta bu sefer başka bir yerden başlayınca 
 
Kazvinli gene yandı, gene kopardı feryat: 
-"Bu sefer neredesin beni bırakma sakat 
 
Bir kere de ne olur acıtmamayı dene 
Nereyi yapıyorsun Bu üçüncü iğneyle?" 
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Usta verdi cevabı: -"Karnı azizim karnı"  
Kazvinli gene mutsuz: fena yaktın canımı 
 
Çok batırma iğneyi karınsız olsun bırak"  
Dövmeci şaştı kaldı elini ısırarak 
 
Bir süre hayretinden ağzı da açık kaldı 
Sonunda öfkelendi iğneyi yere çaldı: 
 
-"Şu âlemde var mıdır böyle bir şeyi duyan 
Kuyruksuz ve kulaksız hem karınsız bir aslan 
 
Kim görmüş olabilir bilen varsa söylesin 
Yaratan yarattı mı böyle garip bir aslan" 
 
Sen de kardeşim sabret iğnenin acısına 
Dayan âsi nefsinin zalim vuruşlarına 
 
Benlikten sıyrılana gökler de secde eder 
Güneş ay ve yıldızlar hepsi de hep beraber 
 
En ufak bir parçacık ulaşırsa bütüne 
O parçanın yanında gül kesilir diken de  
 
Hepsini de kuşatır baştan başa letafet 
Yeter parçayı terket bütüne iştirak et 
 
İstiyorsan parlamak ışımak gündüz gibi  
Yak geceye benzeyen şu kara benliğini 
 
Sarılmışsın yapışıp sımsıkı ben'e bize  
Onun için nefisler gelmez elbette dize 
 
Hep bozuk düzen giden bu dağınık işlerin 
Kaynağı ikiliktir düşünebilsen derin 
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Sen yolu bir'e çevir bir'e gel birliğe gel 
Kurtuluşa ulaşan yoktur başka hiç bir yol 
 
(*) Kazvin: İran'da bir şehir 
 
Kaynak: Mesnevî, Mevlâna; Cilt I 
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Hasta Padişah ve Çocuk 

Bir zaman bir padişah çok fena hasta oldu 
Adı anılmayacak bir illete tutuldu 
 
Yunan hekimlerinden bir grup geldi baktı 
Ve korkunç bir tedavi tavsiyesi bıraktı 
 
Belli özelliklerde bir insan bulunacak 
Ve onun öd kesesi buna ilaç olacak 
 
Emredildi etrafa görevliler salındı 
Sonunda bir gariban köylü çocuk bulundu 
 
Çocuğun ailesi anası ve babası 
Paraya boğularak kolay satın alındı 
 
Bir de kadı bulundu ondan izin istendi 
Karnı gözü doyruldu ve de fetva alındı  
 
“Devletin padişahın selameti adına 
Girilmesi caizdir bir suçsuzun kanına” 
 
Diye fetvayı bastı hemen o kâfir kadı 
Artık hep şakilerle anıldı onun adı 
 
İnsan bir kardeşine nasıl görür de revâ 
Böyle büyük bir zulmü göze alır? Esefâ!  
 
Çocuğu getirdiler o infaz meydanına 
Kılıç geldi uzandı çocuğun gerdanına 
 
Cellat eli havada işaret bekliyordu 
Bir günahsız öldürmek onun için de zordu 
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Tam o anda zavallı günahsız çocuk köylü 
Başını kaldırarak göğe dikti gözünü 
 
Sanki kendi kendine bir şeyler söylüyordu 
Bir yandan da hafifçe sanki gülümsüyordu 
 
Padişah fark edince bu acaib durumu 
“Bu gülecek zaman mı?” diye çocuğa sordu? 
 
Çocuk cevaben dedi: “Padişahım bilirsin 
Yalnız ana babaya geçer nazı çocuğun 
 
Bir davamız olursa biz kadıya gideriz 
Adil hükmetmeyi de padişahtan bekleriz 
   
Ne var ki annem babam beni sattılar sana 
Resmi görevli kadı fetva verdi kanıma 
 
Padişahsa şifayı benim canımda buldu 
Galiba bu dünyada benim günlerim doldu 
 
Ama benim tutacak asıl dalım var daha 
Ona tutunan kimse pişman olmadı asla 
 
O sebeple Rabbimden diledim ben de medet  
Ondan istedim yardım merhamet ve adalet 
 
Eminim boş çevrilmez O’na açılan eller 
Her yakarış ulaşır her dua O’na varır 
 
O yüzden göğe baktım ve merhamet diledim 
Eminim acıyacak o yüzden gülümsedim 
 
Dedim “sen varken kime edeyim ben şikâyet 
Benim tek kapım sensin sen edersin adalet” 
 



 
112 

 

Çocuğun sözlerinden padişah duygulandı 
Kucakladı ve öptü hem de şuna inandı: 
 
“Masum kanı dökmekten benim ölmem evladır 
Elbette ki merhamet her yaraya devadır” 
 
Azat etti çocuğu hem de ödüllendirdi 
Yanına adam katıp hanesine gönderdi 
 
Derler ki nakledenler bu öyküyü uzaktan: 
O padişah o hafta kurtuldu hastalıktan  
 
Bir filci beyit söyler Nil nehri kenarında: 
“Bilmezsen ne haldedir yerde duran karınca 
 
Aynen senin halindir sen bunu bilmiş ol ki 
Bir filin ayağının altındaymışsın gibi” 
 
Kaynak: Sadi, Gülistan 
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Kızılaslan’ın Kalesi 

Kızılaslan adında bir padişah gelmişti 
Sarp bir tepe üstünde bir kale zapt etmişti 
 
Çok yüksek bir kaleydi yüce bir dağdı sanki 
Yolları büklüm büklüm gelin zülfü gibiydi 
 
Burda yaşayanlarda korkudan eser yoktu 
İhtiyaçtan yana da tasa ve keder yoktu 
 
Çünkü kale sağlamdı ele geçmesi zordu 
Her türlü ihtiyacı kendi karşılıyordu 
 
Çok büyük bir bahçenin ortasındaydı yeri 
Belki de yeryüzünde yoktu eşi benzeri 
 
Bir yumurta gibiydi lacivert bir tabakta 
Bulutlar arasında inciydi parlamakta 
 
Bir bilge kişi geldi şah huzuruna bir gün 
Güngörmüş yaş yaşamış çok bilgili ve olgun 
 
Kızılaslan kurumla sordu misafirine 
“Görmüşlüğünüz var mı gezdiğiniz yerlerde 
 
Bunun gibi kuvvetli böyle sağlam bir kale  
Düşünün bir bakalım hatırlayın bir hele” 
 
Konuk gülerek dedi: “gerçekten hoş bir kale 
Lâkin zannetmiyorum pek sağlam değil öyle 
 
Senden önce de pek çok padişah kaldı burda 
Ama hepsi bırakıp kayboldu gitti sonra 
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Senden sonra da gene birileri gelecek 
O ümit ağacından hepsi yemiş yiyecek 
 
Velâkin ne çâre ki onlar da tükenecek 
Zamanı yetişince birer birer gidecek 
 
Hatırla ki baban da sürmedi az saltanat 
Zaman onu eritti bırakmadı kol kanat 
 
Bir köşeye oturttu hükmü geçmez bir pula 
Ne koşma ne yürüme ne çıkabilir yola 
 
Ümidini kesmiştir herkesten ve her şeyden 
Cenab-ı Hakk’ın lûtfu olmuştur tek beklenen 
 
Dünyaya değer vermez gerçeği bilen insan 
Çünkü o hayırsızdır ellere olur mekân" 
 
 
Kaynak: Sadi, Bostan 
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Kaçak Köle 

 
Durumundan usanmış kaçtı gitti bir köle 
Emir çıktı ve asker düştü hemen peşine  
 
Padişah kölesiydi yâni ağırdı suçu 
Aradan çok geçmeden bulundu ve tutuldu 
 
Eli kolu bağlandı getirildi huzura 
Sonra mahkemesine çabucak geldi sıra 
 
Vezirlerden birinin köleye garezi var 
Belki de bu sebepten köle etmişti firar 
 
Vezir dedi: “Sultanım çok büyük bunun suçu 
Kendi hakkınız için affetseniz de onu 
 
Diğer kölelere de kötü örnek olacak 
Affınızı işiten köle hemen kaçacak 
 
Bu sebeple suçlunun idamı icabeder 
Yoksa bu âdet olur sonsuza kadar gider" 
 
“Konuş” denince suçlu başını koydu yere 
Aslında pek bilgili ve akıllıydı köle 
 
Dedi ki “Padişahım, efendimsin sen benim 
Sen ne dersen kabulüm çünkü senin kölenim 
 
Sultanın karşısında ne diyebilir köle 
Elbette ki boynunu büker efendisine 
 
Her ne olursa olsun hükmüne razıyım ben 
Şikâyetim olamaz lûtfettiğin nimetten 
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Yıllardır ekmeğini yiyorum inkârım yok 
Emrinde güvendeyim sırtım pektir karnım tok 
 
Bir şey var ki söylemem lazım gelir gitmeden 
Yedirdiğin ekmeği inkâr edemem ki ben 
 
O ekmek hakkı için seni uyarmalıyım 
Böyle infaz edersen üstünde kalır kanım 
  
Yoksa hesap gününde müşkül olur sualin 
Elin kanlı olunca perişan olur halin 
 
Bundan kaçınmak için kanuna uymak lazım 
Adaletin sesini her zaman duymak lazım” 
 
Bu sözlere padişah hayret etmişti biraz: 
“Nasıl olabilir ki kanuna uygun infaz?” 
 
Diye sordu köleye almak için fikrini; 
Köleyse gayet sakin arz etti teklifini: 
 
“İzin ver öldüreyim ben şu hadsiz veziri 
Sen de kısas uygula ferman eyle katlimi 
 
Böylece öldürülmem uygun olur kanuna 
Kan borcuyla çıkmazsın Allah’ın huzuruna” 
 
Teklif akla yakındı uygulanabilirdi, 
Padişah vezirine dönüp sordu fikrini: 
 
“Sen ne diyorsun buna; olabilir mi sence?" 
Can pazarı veziri getirmişti kendine 
 
İlk sözünden vazgeçti bayrağını indirdi 
Kendi canını nasıl feda edebilirdi: 
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“Padişahım muhterem babanızın kabrinin 
Sadakası olarak bu köleyi affedin 
 
Haramzade olsa da akıllanmıştır biraz 
Bu korku ona yeter eminim tekrarlamaz 
 
Düşünmeden konuştum ettim büyük bir hata 
Bütün kabahat bende ne demişti hükema?  
  
Onlar şöyle dediler: taş atanlara karşı 
Kavgaya girme sakın kaybedersin savaşı  
 
Sonra bir taş da gelir senin kafanı yarar 
Düşünmeden kavgaya atılmak akla zarar 
 
Düşmana ok atarken kendin güvende misin? 
Biraz düşün ki sen de onun hedefindesin” 
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Velinimete vefa 

Padişahın birinin bir defterdarı vardı 
Değerli bir insandı hem güzeldi ahlâkı 
  
Çok da bilge biriydi saklamazdı ilmini 
Görüp tanıyan herkes onu hoca bilirdi 
 
Güler yüzlü hürmetli alçak gönüllü idi 
Hanedana saygılı güvenilir biriydi 
 
Dedikodu yapmazdı halkı çekiştirmezdi 
Ne iftira ne gıybet haset fesat bilmezdi 
 
Bir gün nasıl olduysa bir hareketi birden 
Hoşa gitmez görüldü alındı görevinden 
 
Malı mülkü de dâhil nesi varsa alındı 
İşe yaramaz diye bir de kara çalındı 
 
Zindana hapsettiler bağladılar zincire 
Bir de üstüne üstlük emrolundu işkence 
 
Neyse ki görevliler insaflı adamlardı 
Hepsinin de hocaya minnet borçları vardı 
 
Vaktiyle çok iyilik görmüşlerdi elinden 
Mahpus eza görmedi onların hiçbirinden 
 
Ne bir zora koştular ne ağır konuştular 
Hocaya iyilikte adeta yarıştılar 
 
Ulular demişler ki "seni kötülese de 
Düşmanına hoşça bak hatır gönül incitme 
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Fena dillinin sözü uyar kendi ağzına  
Acı söz istemezsen tatlı konuş sen ona" 
 
Zindanda yaşamaya devam ederken hoca 
Bir mektup gönderildi bu mahkûmun hakkında 
 
Komşu memleketlerden birinin padişahı 
Bu mektubu bir mahrem adamına yolladı 
 
Diyordu ki özetle: “orada bu değerli 
Zatı tanımadılar bilinmedi kıymeti 
 
Hürmetsizlik ettiler bu bize ağır geldi 
Arzu eder de eğer muhterem hocafendi 
 
İltifat gösterirse bizim ilden tarafa 
Son derece riayet ederiz hatırına 
 
Burada seveni çok kıymetini bilen çok 
Onu görmek isteyen büyük insanlar da çok” 
 
Gizli mektup geçince eline defterdarın  
Kaygılandı hâliyle düşündü derin derin 
 
İşin sonu vahimdi bundan kurtulmalıydı 
Başka bela çıkmadan bir çare bulmalıydı 
 
Sonunda kısaca bir cevap yazıp gönderdi 
Birisi bu durumu yukarı haber verdi: 
 
“Sizin şu mahkûmunuz haberleşme yapıyor 
Komşu hükümetlerle gizli mektuplaşıyor” 
 
Padişah bu habere hâliyle öfkelendi   
“Bu iş araştırılsın” diye emirler verdi 
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Mektubu götüreni bulup tevkif ettiler 
Mektubu da çıkarıp huzura ilettiler 
 
Hocafendi yazmış ki: “Büyüklerin hakkımda 
Güzel zanları benim değerimden çok fazla 
 
Şerefler vadedilmiş o tarafa gidersem 
Ne var ki bu daveti asla kabul edemem 
 
Çünkü ben bu devletin nimetiyle beslendim 
Padişahım lûtfetti bu günlerime geldim 
 
Küçük bir gücenmeyle vefasızlık edemem 
Borçluyum ben buraya bırakıp da gidemem” 
 
Hükema demişler ki: “sana ikram edenin 
Küçük bir sitemini büyütmeden mazur gör” 
 
Hocanın bu cevabı padişahı fethetti 
Hiç vakit geçirmeden hemen onu affetti 
 
İkramlarda bulundu bir de özür diledi 
“Kıymetini bilmedim seni incittim” dedi 
 
Hoca cevaben dedi: “Padişahım bu işte  
Gene de yok bir hata âcizane fikrimce 
 
Takdir-i ilâhide kayıtlıydı ki belli 
Bu nâhoş hadiseler benim başıma geldi 
 
Hem de isabet oldu çıkması elinizden 
Fazlasıyla memnunum lûtf-u nimetinizden 
 
Üzerimde çok fazla hüsn-ü ihsanınız var 
Minnettarım size ben kuru söz neye yarar” 
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Üzülme eğer halktan bir zarar erişirse 
Nimet mihnet veremez Hak istemeden kimse 
 
Hakikatte Allah’tan düşmanlık da dostluk da 
Çünkü herkesin kalbi onun tasarrufunda 
 
Atılan bütün oklar yaydan geçer mutlaka 
Kabahat yayda değil yayı tutan insanda 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirazî 
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Konfüçyüs ve Dil 57 

Çin’de doğmuş yaşamış çok meşhur bir düşünür 
Sözleri yazıları hâlâ çokça okunur 
 
Bir bilgedir Konfüçyüs her ülkede tanınır 
Sözlerini dinleyen bizden birisi sanır 
 
Meselâ “gerçek bilgi sınırını bilmektir”, 
“Fazilete ulaşmak ancak bilgi iledir” 
 
“Bir ülkeyi idare etmek için nereden 
Başlardınız?” diyerek sordular ahbap yaren 
 
“Dilden başlardım” diye cevap verdi bu bilge 
“Nasıl olur?” dediler; “mühim işler var önce!” 
 
“Dil her şeyin başıdır, yoktur ondan mühimmi 
Kusurlu dil ifade edemez düşünceyi 
 
Kelimeler yetmezse meramı ifadeye  
Hatâlar bozukluklar üşüşür düşünceye  
   
İyi doğru ve düzgün olmayınca düşünce 
Hakkıyla yapılamaz ne hizmet ne vazife 
 
Hizmetin vazifenin aksadığı yerlerde  
Bozulur kaideler adetler de kültür de 
 
Kaide âdet kültür bozulup dağılınca 
Adalet yoldan çıkar sapar yanlış yollara 
 
Bir şaşarsa adalet yönünü tarafını 
Halk da şaşkına döner göremez etrafını 
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Bilemez bu vaziyet nerelere varacak 
Bu kargaşa keşmekeş nasıl nerde duracak 
 
İşte bunun içindir dilin başta gelişi 
Arkasından sürükler her düzeni her işi 
 
Ülke idaresinin en mühim işi dildir 
Hiçbir iş onun kadar asla mühim değildir 
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Ga Dedim Ekmek Gu Dedim Su 

Çok eski bir zamanda uzak bir memleketin 
Bir hükümdarı varmış gözdesiymiş milletin 
 
Hem cömert hem âdilmiş çok severmiş halkını 
Kimsenin geçirmezmiş başkasına hakkını 
 
Bu sebeple ahali kendini çok severmiş 
Onun sağlığı için daim dua edermiş 
 
Gelgelelim bir derdi varmış bu hükümdarın 
Tasalıymış bu yüzden ahali erkek kadın 
 
Bir geleceği yokmuş onun saltanatının 
Çocuğu hiç olmamış bu büyük hükümdarın 
 
Dışardan ve içerden birçok hekim toplamış 
Ne çare ki hiçbiri bir çare bulamamış  
 
Ararken hekimlerin iyisini hasını 
Bir derviş gelip çalmış sarayın kapısını 
 
Muhafızlar geriye çevirmek istese de 
Hükümdar emredince almışlar içeriye  
 
Padişah sofrasına dervişi kabul etmiş 
Ahbab olmalarına bu kısa sohbet yetmiş 
 
Derviş bir elma vermiş çıkarıp heybesinden 
Demiş “-Bir yarısını afiyetle ye de sen 
 
Öteki yarısını hanım sultanım yesin 
Sonra çekirdekleri arka bahçeye ekin” 
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Siyah bir şey çıkarmış heybeden daha sonra 
“-Bundan bir kılıç yaptır saraydaki ustaya 
 
Bir müddet sende kalsın iyi sakla iyi bak 
O kılıcın sahibi bir gün senden alacak” 
 
Bir şey anlamasa da padişah bu sözlerden 
Anlamış ki bu derviş değil bilinenlerden 
* 
** 
Söylenenleri yapmış aksatmadan sırayla 
Ve zaman hızla akmış hafta sene ve ayla 
 
Peş peşe üç oğulcuk bahşeylemiş Yaradan 
Merasimler törenler kutlamalar sıradan 
 
Sarayda beraberce büyümüş bu üç kardeş 
İyi eğitilmişler olmuşlar birer ateş 
 
Delikanlı olmuşlar her biri birer civan 
Bilgili terbiyeli görenler olur hayran 
 
O elma ağacı da büyümüş ve gelişmiş 
Çınar ağacı gibi yükseklere erişmiş 
 
Zaten hep büyüyormuş ne çiçek ne de meyve 
Başı göğe varacak galiba gide gide 
 
Dervişin bıraktığı o ikinci hediye 
Bir demir külçesiymiş bulunmayan her yerde 
 
Kılıç yapılmış ama pek de beğenilmemiş 
Çünkü dış görünüşü gösterişli değilmiş 
 
Gene de tevekkülle sabrederek hükümdar 
Ses etmemiş ustaya “bunda da bir hayır var” 
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Kendi bilmezmiş ama temiz kalbi diriymiş 
Kılıç yapan usta da gayb ehlinden biriymiş 
 
Çocukları toplamış bir gün padişah baba 
Bir de o malûm kılıç duruyormuş ortada 
 
Demiş ki “-Görünüşe bakmayın siz çocuklar 
Bu kılıç çok sevdiğim birisinden yadigâr 
 
Vereceğim ben bunu şimdi de birinize 
Siz karar verin artık vereyim hanginize”  
 
Büyük oğlu demiş ki “-Babacığım saygım var 
Böyle kıymetli şeyi ancak erbabı takar 
 
Ben kendi hesabıma lâyık değilim buna  
Eminim kardeşlerim lâyık benden çok daha” 
  
Ortanca kardeşleri abisine öykünmüş 
“-Ağabeyim tastamam benim gibi düşünmüş” 
 
En küçük kardeşinse farklıymış düşüncesi 
Büyüklerden utanır biraz kısıkmış sesi 
 
“-Baba senin sevdiğin benim de sevdiğimdir 
Sence kıymetli olan benim de kıymetlimdir 
 
Bana ver o kılıcı varsın olmasın süsü 
Benimle ün kazansın anlatılsın öyküsü 
 
Onu gurur duyarak ben belime takarım  
Senin yadigârındır ömür boyu saklarım” 
 
Çok geçmeden kapıda izin istemiş biri 
Koşarak bir nöbetçi gelmiş girmiş içeri 
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“-Sultanım müjde müjde! ağaç var ya bahçede 
Bir çiçek açtı şimdi; artık beklenir meyve”  
 
Haberi getireni gark etmiş ödüllere 
Çok sevinmiş olsa da padişah bu habere 
 
Daha büyük bir sevinç kaplamış benliğini 
Demek o özel kılıç bulmuştu sahibini 
 
Görülmemiş bir şeymiş ağaçta açan çiçek 
Kokusunu duyanlar bayılacak düşecek 
 
Gözler önünde hızla serpilmiş ve büyümüş 
Bir mucize gibiymiş emsalsiz bir büyüymüş 
 
Dökmüş taç yaprakları günü gelmiş erişmiş 
Ortasında beliren meyvenin ilk hâliymiş 
 
Durmamış ilk halinde büyümüş de büyümüş 
Sıradan meyvelerden ileriye yürümüş 
 
Bir gün gelip dursa da bu devamlı büyüme 
Kıymamış kesememiş görevlilerden kimse  
 
“-Bekleyelim az daha” diye koparmamışlar 
“-Acele etmeyelim belki daha vakit var” 
 
Aslında vakit yokmuş bir gün sabah kalkınca 
Bakmışlar ağaç bomboş kaybolmuş koca elma 
 
Önce hayret kaplamış ahaliyi sarayı 
Kimseler çözememiş bu esrarlı olayı 
Herkes pek çok üzülmüş her yeri tutmuş matem 
Kabul edilecekmiş olanlar olmuş madem 
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Günler haftalar geçmiş sene tamam olunca 
Gene sevinçler dolmuş ülkeye ve saraya 
 
Ağaç bir çiçek açmış demek meyve verecek 
O kadar uzun müddet nasıl da beklenecek 
 
Bir mesele daha var bir gün olgunlaşacak 
O zaman bu meyveyi kim nasıl koruyacak 
 
Gönüllüler toplanmış muhafızlar seçilmiş  
Başlarına en büyük şehzade getirilmiş 
 
Günler geceler boyu orda nöbet tutmuşlar 
Ama mühim bir şeyi nedense unutmuşlar 
 
Hırsız veya hırsızlar sıradan değillermiş 
Nitekim bir gün sabah bu hakikat belirmiş 
 
Onca muhafız varken elma gene yok olmuş 
Meğer muhafızları gece bir uyku tutmuş  
 
Gene olanlar olmuş işler de geçmiş işten 
Telâfisi imkânsız böyleymiş olup biten 
 
Ertesi sene gene hadise tekrar etmiş 
Muhafız komutanı ikinci şehzadeymiş 
 
Sonraki sene ise bazı şeyler değişmiş 
Askerlerin başına küçük şehzade geçmiş 
 
O sihirli elmanın büyümesi durunca 
Bir tutam tuz bir bıçak almış gitmiş ağaca 
 
Sonra yerde durmamış çıkmış ağaç başına 
Elmaya yakın bir dal bulup sinmiş ardına 
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Parmağına derin bir kesik yapmış bıçakla 
Ve o tuzu bastırmış o kesiğe yavaşça 
 
Öyle acıyormuş ki asla uyuyamamış 
Biraz sonra herkesi o uyku yakalamış 
 
Çok geçmeden uzaktan derin derin nefesi 
Büyük bir yaratığın yaklaşmış ayak sesi 
 
Kocaman bir karaltı yaklaşınca sinsice 
O elmaya uzanmış koskocaman bir pençe  
 
Ayakları yerdeymiş eli meyve dalında 
Boyu öyle uzunmuş öyle korkunç devâsa 
 
Şehzadenin kılıcı parıldamış bir anda 
Sonra hışımla inmiş koca devin koluna  
 
Sabah olmuş olayı duyan herkes koşuşmuş 
“-Küçük şehzade gece canavarla boğuşmuş” 
 
Bir adam boyundaymış kopup düşen koca kol 
Böylesi bir mahlûku yokmuş gören hiçbir kul 
 
Büyük cengâverliği kahraman şehzadenin 
Ayrı kaynağı olmuş umumî bir hayretin   
 
Hazırlıklar yapılmış techizattan adamdan 
Bir de yol harçlıkları masraftan ihtiyaçtan 
 
Her şey tamam denince hazır olunca kervan  
Hep beraber yollara koyulmuşlar sabahtan 
 
Devin kan izlerini sürerek ince ince 
Dere tepe aşarak gitmişler gündüz gece 
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Kuş uçmaz kervan geçmez çöller dağlardan sonra 
Kan izleri son bulmuş bir kuyunun başında 
 
Besbelli ki burası saklıyormuş o devi 
Sarayı sığınağı onu koruyan evi 
 
Bir taş atıp aşağı sesini beklemişler 
“-Bakalım derinliği ne kadarmış” demişler 
 
Ses gelmemiş geriye çok derinmiş demek ki 
 “-Nice derin olsa da her kuyunun var dibi” 
 
Diye büyük şehzade bir ip sarmış beline 
Diğerleri ucunu almışlar ellerine 
 
Eklemişler uç uca bittikçe birer birer 
Bakalım bu inişin sonu nereye gider 
 
Birden büyük şehzade bağırmış aşağıdan 
“-Yandım yandım ben yandım çekin beni buradan” 
 
Çekmişler çıkarmışlar yukarı aceleyle 
Ortanca bey bağlamış ipi kendi beline 
 
“-Yandım desem de beni dinlemeyin siz sakın 
Ne kadar istesem de yukarı çıkarmayın” 
 
Onu dinleseler de değişmemiş netice 
Sıcak bölgeyi geçmiş gelmiş soğuk bir yere 
 
Başka feryad başlamış “-Dondum kardeşler dondum 
Yukarıya çıkarın ısınayım bir yudum”  
 
Sırasını bekleyen bizim küçük şehzade 
Hemen uzanıp almış ipi sarmış beline 
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“-Beni asla çekmeyin ne yansam ne de donsam 
Ölsem de geri dönmem işim olmadan tamam” 
 
Epeyce bekledikten ve ip saldıktan sonra 
İpin ucu boşalmış demek ki vardı sona 
 
Kuyunun sonu devin sarayıymış gerçekten 
Oda oda hazine en sonunda birinden 
 
Üç güzel genç kız çıkmış boy bos endam her şey var 
Hayret etmiş şehzade “-Bunlar burda ne arar  
 
Bu güzel kızlar devin hangi içine yarar” 
Şehzadeyi görünce bayram etmişler kızlar 
 
Kısaca tanışmışlar sonra şehzade ile 
Hayat hikâyeleri benzermiş birbirine 
 
Bunlar kızları imiş peri padişahının 
Dev bunları kaçırmış bahçesinden sarayın 
 
Maksadı perilerden sihir ilmi almakmış 
Ne kadar öğrense de kızları bırakmamış 
 
Vermişler şehzadeye her biri birer sihir 
“-Bunları iyi sakla neye yarar kim bilir” 
 
Şehzade bir inilti işitmiş yakınlardan 
 “-Beni bekleyin burda” diye ayrılmış ordan 
 
Tahmin ettiği gibi canavar oradaymış 
Şehzadenin kılıcı gene bir parıldamış 
 
 Bu sefer kola değil köküne ensesinin 
Sonu gelmiş böylece o inilti sesinin 
 



 
132 

 

Kuyu dibine dönmüş sonra yiğit şehzade 
Yukarıya yollamış sandık sandık hazine 
 
Sonra da o kızları göndermiş birer birer 
Nasıl olsa en sonda kendi de çıkar gider 
 
Ne çâre ip dönmemiş geri kızlardan sonra 
Şehzade kalakalmış bir başına orada 
 
İhanete uğramak değilmiş onu üzen 
Kardeşlerden görmekmiş şehzadeyi kahreden 
 
Baştan beri kandilde yağ yakmışlar bayağı 
Ve sonunda tükenmiş son kandilin de yağı 
 
Karanlıkta kalınca hatırlamış şehzade 
Kızlar ona vermişti birkaç güzel hediye 
 
Onların bir tanesi eski moda bir çakmak 
Çıkarıp bir çakalım bakalım ne olacak 
 
Tek kıvılcım çıkarmış çalıştırınca çakmak 
İki koç çıkıvermiş biri kara biri ak 
 
“Beyaz da uğur vardır” diye davranmışsa da 
Telâşla ak yerine atlamış kara koça 
 
Yeryüzüne çıkarmış o ak koça binseymiş 
Kara koç onu alıp yer altına götürmüş 
 
Yer altında da varmış her şeyiyle bir dünya 
Gören yaşayan bilir kimse inanmasa da 
 
Bu yabancı şehirde nasıl edecek rahat  
Ne şehzadelik kaldı ne saray ne saltanat 
 



 
133 

 

Rahat iyidir ama önce can emniyeti  
Olmazsa olmaz bir de tabii hürriyeti 
 
Önce kılık değiştir unut tahtı tacını 
Bir güzel kes at hem de sakalını saçını 
 
O devirde erkekler hep silahla gezermiş 
Yalnız köse olanlar sakalını kesermiş 
 
Sokaklarda yürürken yaşlı bir kadın görmüş 
Sırtında bir yük odun zor zoruna yürürmüş 
 
Koşup yanına gitmiş sırtlamış odununu 
Zavallı bir kadınmış kaybetmiş umudunu 
 
Beraber dertleşerek varmışlar evceğize 
Evceğiz falan değil düpedüz bir kulübe 
 
Kadın pek isteksizce içeri etmiş davet 
 “-Pekâlâ, ama bana biraz müsaade et” 
 
Gitmiş ve hemen dönmüş çarşılara bir koşu  
Ellerinde zembiller hepsi yiyecek dolu 
 
Kadıncağız pek şaşkın “-Oğlum sen kimsin böyle 
Hızır mısın acaba Allah aşkına söyle” 
 
“-Bir garip keloğlanım baksana güzel teyze  
Bu kadarcık bir şeyin lâfı mı olur böyle”  
 
Sofrayı kurmuş teyze çarşıdan gelenlerle 
Başlamışlar beraber yemeğe besmeleyle 
 
Sofra tamammış ama bardak ve su eksikmiş 
“Unutmuştur” diyerek şehzademiz istemiş 
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Kadın içeri geçip getirmiş bir bardak su 
Su hayli bulanıkmış kötüymüş de kokusu 
 
“Temiz su yok mu” gibi şehzade bakınınca 
Kadın boynunu bükmüş “-Ah evladım hiç sorma 
 
Şehrimizin başına geldi büyük bir belâ 
Bir dev geldi oturdu suyumuzun başına 
 
Ayda bir kurban gider huzuruna hazretin 
Şehirde bir kargaşa bir savaş başlar çetin 
 
O kurbanı yutarken açılır suyun ağzı 
Bir tek testi su için ölenler olur bazı 
 
Ele geçen çok zaman bu bulanık su olur 
Onu da ancak buna gücü yetenler bulur” 
 
Düşüp kurban götüren kafilenin peşine  
Şehzade de ulaşmış o pınarın başına 
 
Kılıç kınından çıkmış devin kalbine girmiş 
O zalim canavarın hayatı sona ermiş 
 
Şehir bayram yaparken bu büyük zafer için 
Bir yandan da kaynarmış kendince için için 
 
“-Bu kahraman da kim nerden çıktı ansızın 
Keloğlanmış diyorlar acaba kimdir yakın” 
 
Keloğlanı bulmuşlar sonunda muhafızlar 
Sultanın huzuruna almışlar apar topar 
 
“-Sana çokça borçlandık büyük kahramansın sen 
Şimdi dile bakalım bizden neler dilersen” 
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“-Sağlığını dilerim padişahım senin ben 
Belki bir gün dilerim eğer izin verirsen” 
 
Nice ısrar etse de padişah uzun uzun 
Fazla devam etmemiş bu can sıkıcı oyun 
 
Şehzade açıklamış “-Sultanım benim derdim 
Ben buraya yukardan yerin yüzünden geldim 
 
Şimdi tek dileğim var gönderin beni geri 
Ailem ahbaplarım bekler benden haberi” 
  
Padişah surat asmış “-Bu dediğin imkânsız 
Bunun bir çaresi yok ins ve cin bundan aciz 
 
Olsa esirgemezdim sen bu sözüme güven 
Veririm bundan başka her ne olsa istersen” 
 
Veda edip ayrılmış padişahtan keloğlan 
Gene hiçbir şey yokmuş onun elinde kalan 
 
Her sabah saç sakalı kökünden tıraş eder 
Kulübeden çıkarak dağlara vurur gider 
 
Bir gün dağ başlarında gezerken dere tepe 
Acaib bir manzara görmüş karşı tepede 
 
Yalçın bir kayalığın zirvesinde bir yuva 
Bir kuş niye yapar ki yuvasını buraya 
 
İçinde çığlık atan bazı kuş yavruları 
Etraflarında taze yumurta kabukları 
 
Çok olmamış demek ki çıkalı yumurtadan 
Birden yuvaya doğru bir şey görmüş tırmanan 
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Koskocaman bir yılan açılmış koca ağzı  
Kıvrım kıvrım çıkıyor kayalardan yukarı 
 
Şehzade yan taraftan hızla çıkmış yuvaya 
Katil yılan hazırken yavruları yutmaya 
 
Kılıç gene parlamış o ağzı açık başı 
Ayırmış gövdesinden yuvarlamış aşağı 
 
Terk etmek üzereyken şehzade kayalığı  
Koyu bir gölge gelmiş kaplamış her tarafı  
 
Zümrüdü Anka imiş yavruların annesi 
Kuşların en büyüğü meşhurmuş efsanesi 
 
Denilse de o yaşar Kaf dağının ardında  
Bu masalda aitmiş yeraltı dünyasına  
 
Uzaktan farkedince yuvasındaki kanı 
Ve yanında şehzade elinde kılıç kanlı  
 
Zannetmiş âdemoğlu kastetmiş yavrulara 
Hışımla geliyormuş şehzadenin kasdına 
 
Yavru kuşlar farkedip bağırışmışlar neyse 
“-Aşağıya bak anne aşağıya bak anne!” 
 
O zaman anne Anka ölü yılanı görmüş 
Meğerse bu mesele görünenin tersiymiş 
 
Yalınkılıç bu adam dostuymuş kendisinin 
İntikam da alınmış geçmiş senelerinin 
 
Senede bir yumurtlar kuşların her türlüsü 
Senelerdir sürermiş kuşun acı türküsü 
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Yavrular doğduğu gün anne gidince ava 
İşte o hain yılan süzülürmüş yuvaya 
 
Böylece Anka kuşu dost olmuş şehzadeyle 
“-Neye ihtiyacın var haydi bekleme söyle” 
 
Kem küm etmiş şehzade onun ihtiyacı tek 
Ama bu koca kuştan ümidi olamaz pek 
 
Ne kadar küçük olsa ümit ümittir işte 
Söylemiş isteğini yani ihtiyacı ne 
 
Anka biraz düşünüp özetlemiş durumu 
“-Benim yiğit şehzadem bunun sözü olur mu? 
 
Gideriz elbet ama yola nevale lazım 
Orası kırk günlük yol ben biraz acıkırım” 
 
“-Kuvvetli dostlarım var orasını dert etme  
Bakma bu kel kafama yeter ki hemen söyle” 
 
“-Bir gün için bir koyun bir tulum da su yeter 
Koyunlar pişmiş olsun deme kuştur çiğ de yer” 
 
Şehzade hemen koşmuş padişahın yanına 
Ertelenmiş dileği hemen arz etmiş ona 
 
Koyunlar ve tulumlar hazırlanmış tezelden 
İyi hazırlanmalı elbette yola giden 
 
Bir kanada koyunlar tulumlar diğerine 
İstiflenip bağlanmış hazırlarmış sefere 
 
Şehzade çıkıp binmiş o dev kuşun sırtına 
Anka önce bir cümle söylemiş yolcusuna 
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“-Ga deyince bir koyun gu deyince de su” 
Sonra havalanarak güzelce tutmuş yolu 
 
Otuz dokuzunca gün sona ermiş koyunlar 
Demek biri çalınmış her yerde eşkıya var 
 
Yapacak başka şey yok hiç fazla beklemeden 
Koca bir dilim kesmiş hemen kaba etinden 
 
Koca kuş “-Ga” deyine atıvermiş ağzına 
Böylece ulaşmışlar yolculuğun sonuna 
 
Şehzade kuştan inip secde etmiş Rabbine 
Sonra toprağı öpmüş yaş dolmuş gözlerine 
 
Anka’yla helalleşmiş uğurlamış sonra da  
“-Önce sen yürü” demiş yola çıkmamış Anka 
 
İki adım atmadan foya çıkmış meydana 
“-Niye topallıyorsun” diye sormuş adama  
 
Şehzade “-uyuşmuştur şu bacağım” diyerek 
Uydurmaya kalkınca kocaman kuş gülerek 
 
Ağzından parça eti çıkarıvermiş şöyle  
Yapıştırmış yerine şifa veren diliyle  
 
Anlamış elbette ki o son et insan eti 
Hem pişmemiş hem tuzsuz ucuz değil diyeti   
 
Geriye dönüş kolay çünkü iniş aşağı 
Kanat çırpmak gerekmez süzülür gider gayrı 
 
Şehzade tekrar hayran sanatına Anka’nın 
Burası başşehriymiş aynen ana vatanın 
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Gene de açıklamak olmazmış kimliğini 
Önce açık etmeli kardeş ihanetini 
 
Kısa bir dolaşmayla halkının arasında 
Öğrenmiş neler olmuş kendinin yokluğunda 
 
İki büyük birader kızlar ve hazineyle 
Dönünce anlatmışlar çok makul bir hikâye 
 
“Meğer küçük kardeşi parçalamış canavar 
Abiler gecikmeden intikamı almışlar 
 
Hazineyi kızları toplamışlar sonra da 
Dönmüşler hep beraber yurtlarına saraya 
 
Şimdi düğün kurulmuş en büyük kız babaya 
Ortanca kız abiye küçüğü ortancaya 
 
Nikâhlanacak artık münasibi böyleymiş 
Başka türlü olurmuş en küçük ölmeyeymiş” 
 
Şimdi nasıl etmeli nasıl çözüm bulmalı 
Bu işin neticesi nasıl hayır olmalı 
 
Gene bir yaşlı teyze bulmuş da bir kenarda 
Keloğlan kılığında misafir olmuş orda 
 
Derken bir tellal çıkmış haber varmış saraydan 
Hediye gerekiyor düğün için kolaydan 
 
Bir tek ceviz lâzımmış nasip almış sihirden 
Bir şeyler çıkacakmış kırılınca içinden  
 
Bir gümüş tepsi çıksın bir tavşan bir de tazı 
Peş peşe koşacaklar tepside fırdolayı 
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Hemen yaşlı teyzeyle haber salmış oradan 
Bir çuval ceviz varsa bulunurmuş aranan 
 
Akşama çuval gelmiş sabaha gitmiş ceviz  
Bir haber daha gelmiş “bir şey daha isteriz 
 
Bu sefer fındık olsun kırılınca içinden  
Çıkıversin nadide bir elbise ipekten” 
 
Evet, bir fındık imiş en sonuncu hediye 
Varmış demek içinde ipekten bir elbise 
 
Fındık da gönderilmiş aynı minval üzere  
Kızlar da emin olmuş dönüp geldi şehzade 
 
Düğün törenlerinde cirit de gelenekmiş 
Şehzade bu işte de emsalsiz yetenekmiş 
 
Bir at tedarik etmiş ve bir cirit mızrağı 
Bir de yüzü de dâhil başı örten bir atkı 
 
Sabah meydan açılmış davullara vurulmuş 
Sultanın ekâbirin çadırları kurulmuş 
 
Önce çocuklar çıkmış sonra gençler meydana 
Acemiler de gelmiş çarpışmış kıyasıya 
 
Sınıflar güreş gibi orta başaltı ve baş 
Elemeler yapılmış usulünce ve yavaş 
 
Yeni geldi diyerek hem de uzak ellerden 
Şehzade başlatılmış en alt kademelerden 
 
Ama basamakları çıkmış hep kolaylıkla 
En üst gruba çıkmış afiyetle sağlıkla 
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En iyi ciritçiler yer alır bu grupta 
Usta cengâverler de şehzadeler de hattâ 
 
Önce birkaç savaşçı vurup indirmiş attan 
Serilmişler yerlere düşmüş gibi üç kattan 
 
Sonra büyük abinin düşmüşse de peşine 
Biraz ağırdan almış yaklaşsın öteki de 
 
Sonunda küçük abi yapınca atışını 
Yana kaçıp havada yakalamış mızrağı  
 
Aynı mızrakla vurmuş önde giden abiyi 
Sonra da ustalıkla dönmüş gerisin geri 
 
Küçüğünü de vurmuş ve uzatmış yerlere 
Düşenin vücudunda yığınla yara bere 
 
O zamanlar her işte edep önde gelirmiş 
Herkes haddi hududu gayet iyi bilirmiş 
 
Dokunulmaz gibiymiş her yerde şehzadeler 
Ama korkudan değil saygıdanmış bu haller 
 
Bir yabancı gelip de aşınca bu hududu 
Cengâverliği kadar dikkat çekmiş bu konu 
 
Sultan da meraktaymış aynen ahali gibi 
Hükümdar mahfiline çağırtmış misafiri 
 
Beğenip tebrik etmiş muzaffer cengâveri 
Her zaman takdir eder böyle büyük zaferi 
 
Merak ettiklerini sorsa da teker teker 
Bir cevap alamamış iş görür eme geçer 
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“-Hele şu atkıyı aç bakalım yiğidim 
Merakta kalmayalım gül yüzünü görelim” 
 
“-Padişahım emriniz canla başla kabulüm 
Başka türlü olamaz yoksul garip bir kulum 
 
Yalnız bu atkım değil her şeyim emrinizde 
Çok küçük bir ricam var sunarım izninizle 
 
Kuyudan çıkarılan peri kızları var ya 
Çağırtın da gelsinler onlar geldikten sonra 
 
Hemen çıkaracağım atkımı da burada 
Eminim merakınız geçip gidecek sonra” 
 
Merak artmış sultanda çağırttırmış kızları 
Şehzade de o zaman çıkarmış atkısını 
 
Kızlar koşup boynuna sarılmış şehzadenin 
“Dönmüştün biliyorduk” diye sevinçlerinden 
 
Karşısına çıkınca öldü bildiği oğlu 
Sultan kalkmış tahtından ve kucaklamış onu 
 
Dünyalar onun olur ama merak da artar 
Kızlar olup biteni anlatıncaya kadar 
 
Anlaşılmıştır artık hikâye gayet iyi 
Padişah hüküm verip kapatır meseleyi 
 
Büyük şehzadeleri bekliyor uzak eller 
Küçük şehzadeyi de veliaht ilân eder 
 
Onlar ermiş murada nedir ki düşen bize  
Belki küçük bir ibret belki değil o bile  
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Eski Vezir 

Bir vezir her nedense görevinden atıldı 
Kaftanını çıkardı dervişlere katıldı 
 
Dergâh hayatı ona yeni ufuklar açtı 
Sohbet muhabbet zikir ruhuna ışık saçtı 
 
Bir müddet sonra hünkâr geriye davet etti 
Eski vazifesini iade edecekti 
  
Eski vezir teklife hiç tenezzül etmedi 
“Eskisinden iyidir şimdiki halim” dedi 
 
Rahatı arayanlar onu uzlette bulur 
Ahaliye karışan elbet rahatsız olur 
 
Ne hükümette çalış ne orada dolaş dur 
Sorumluluk alırsan işler senden sorulur 
 
Padişah ısrar etti “memleket işlerini 
İdare etmek için lâzım akıllı biri” 
 
Vezir cevap gönderdi “akıllı olan insan 
O işlere yanaşmaz uzak durur bunlardan” 
 
Canlılar gıdalanır ufacık bir katıktan 
Hüma kuşu bu yüzden oldu kuşlara sultan 
 
Uzaktan gören biri sorar Karakulağa  
“-Nasıl oldu da böyle dost oldunuz aslanla 
 
Hep beraber gezersin bunun sebebi nedir” 
“Artığıyla doyarım” diyerek cevap verir 
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“Onun heybetiyle de düşmandan korunurum 
Ben zayıfım güçsüzüm böyle emin olurum” 
 
“-Öyleyse neden böyle hep geriden gidersin 
Yanına sokulup da aziz dostu olmazsın?” 
 
“-Çünkü aynı zamanda ben ondan çok korkarım  
Güçlüye yakın olsam tehlikede olurum” 
 
Bir mecûsi yıllarca mabette ateş yaksa 
Bir gün içine düşse küle döner o anda 
 
Olursan eğer sen de hükümdarlara yakın 
Ya bol altın alırsın ya gidiverir başın 
  
Onların mizacının değişmesinden sakın 
Selam verene kızar sonra bir gün bakarsın  
 
Bak ki söven birini mükâfata gark eder 
Ders almak isteyene bunları bilmek yeter 
 
Çok zarafet nedim’e sayılsa da meziyet 
Kendini bilen için hem kusur kabahat 
 
Ciddi ve vakur davran kendine ol mukayyet 
Tabasbus ancak olur nedimliğe delâlet 
 
Kaynak: Gülistan; Şeyh Sadi Şirazî 
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Anne Duası 

Musa aleyhisselam ulu bir hak peygamber 
“Kelimullah” namıyla hep anılır beraber 
 
Buna sebep: çıkınca o kutsal Tur dağına 
Rabbiyle konuşurdu bakmadan etrafına 
 
Bir gün sual etti ki: “Yâ Rabbi, söyler misin? 
“Merakımı bağışla gaybı bir sen bilirsin 
 
Benim komşum ahrette kim olacak acaba?” 
Bir isim ve bir adres verince Hak taalâ  
 
Tebdil kıyafet edip Peygamber düştü yola  
Zaten ismi bilinir pek tanınmazdı Musa 
 
Adrese ulaşınca buldu aradığını  
Gördü ki o komşusu fakirce bir kasaptı  
 
Epeyce sohbet etti gizli kalmıştı kimlik 
Öğrenmek istiyordu acaba ne özellik 
 
Nasıl kazandırmıştı bu payeyi Kasap’a 
Bir ipucu çıkmadı vakit erdi akşama 
 
Hazreti Musa kalkıp ordan ayrılmayınca 
Evine davet düştü o edepli Kasap’a 
 
Almıştı dükkânından et koyup bir pakete 
“Sen biraz dinlen” dedi ulaşınca evine 
 
Misafir göz ucuyla onu seyrediyordu 
Dükkândan getirdiği eti ateşe koydu 
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Duvardan bir zembili itinayla indirdi 
İçinden çıkan şeye Musa çok hayret etti 
 
Yaşlılıktan küçülmüş bir kadıncağız mıydı? 
Ağzında pıtır pıtır sürekli bir mırıltı  
  
Kasap ise devamlı ona konuşuyordu 
“Tamam anne” diyerek elini öpüyordu 
 
Kasap önce kadının yaptı temizliğini  
Sonra kaynayan etin suyundan az içirdi 
 
Annesinin ağzını silip temizleyince 
Gene bin itinayla yerleştirdi zembile 
 
Kadıncağız devamlı mırıltılar içinde 
O ise “tamam annem, âmin annem” demede 
 
Yerleştirip yerine aynı ihtimam ile  
Zembili alıp astı duvardaki yerine 
 
Sonra misafirinin yanına döndü kasap  
Musa’da ise biraz karışmış idi hesap 
 
Geçen birkaç saati olmuştu az yorucu 
Bir şeyler öğrenmişti velâkin asıl soru  
 
Cevapsız bekliyordu hem yeni sorularla 
Neyse ki kasap ona yaptı az açıklama: 
 
“Benim annem çok yaşlı hem de muhtaç bakıma 
Ben onun layıkıyla bakayım bakımına 
 
Diyerek evlenmedim; gelecek olan kadın 
Ona iyi bakamaz belki incitir diye 
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Gene aynı sebeple hizmetçi de tutmadım 
Hayatımdan memnunum; o yüce Yaradanım 
 
Şu küçücük hizmetten beni geri koymaya” 
“Peki, niye zembil ve duvar?” deyince Musa  
 
Cevap net ve makuldü: “Fareler ve kediler” 
Mesele ne kadar da böyle basitmiş meğer 
 
Kalmıştı ama elde son bir anahtar soru: 
“- Annen sana devamlı bir şeyler söylüyordu; 
 
Söyleyebilir misin, ne diyordu acaba?" 
“- Mühim bir şey değildi her zaman aynı dua” 
 
“- Nasıl bir dua idi hele tekrarla, söyle” 
“- Anaların her zaman dediği şeyler işte” 
 
“- Nasıl bir duadır o; söyler misin acaba?” 
“– Canım hiç olmayacak öylesine bir dua” 
 
“– Yâni neler söylüyor, haydi nazlanma söyle; 
Beni meraklandırma haydi durma da söyle!” 
 
“– Diyor ki ‘Mevla’m seni ahrette komşu etsin 
Cennette ağırlasın Hazreti Musa ile...’”  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
148 

 

İbrahim Edhem ve Fırıncı 

Edhem oğlu İbrahim sahib-i saltanattı 
Belh şehrinde atadan vardı sarayı tahtı 
 
Adaletle hükmeder ahaliye zulmetmez 
Halkı da onu sever saygıda kusur etmez 
 
Düşmezdi dudağından asla şöyle bir dua: 
“Yârabbi beni de kat sevdiğin kullarına” 
 
Bir gün gece geç vakit yatağında uyurken 
Bazı sesler duyarak uyandı istemeden 
 
O duyulan gürültü çatıdan geliyordu 
Sanki damda birisi koşturup duruyordu 
 
Adamlarını saldı o seslerin peşine  
Bakalım o hadsizin bu saatte derdi ne 
 
Tutuldu getirildi o suçlu yaka paça 
Dedi “develerimi arıyordum ben orda” 
 
Sordu “-benim çatıma nasıl çıktın birader, 
Daha da önemlisi damda deve ne gezer?” 
 
“- Muhabbet ararken sen kuştüyü yatağında 
Ben niye aramayım develerimi damda?” 
 
Kaynar sular döküldü İbrahim’in başından 
Tacı tahtı terk etti ayrıldı sarayından 
 
Garip bir derviş oldu durmadan yol yürüdü 
Hicaz Şam Anadolu birçok yerleri gördü 
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Nice seneden sonra yol düştü ülkesine 
Hani sultan olduğu şu meşhur Belh şehrine 
 
Öyle değişmişti ki kimseler tanımadı 
Yatsı vakti gelmişti camide namaz kıldı 
 
Bu camiyi vaktiyle kendisi yaptırmıştı 
Cemaat dağılırken bir köşeye kıvrıldı 
 
Sabah vaktine kadar yatmayı kurdu burda 
Yoldan gelmiş yorgundu dalacakken uykuya 
 
Kuvvetli bir tekmeyle sıçradı birdenbire 
Caminin bekçisiydi vuruyordu habire 
 
“İbrahim bu camiyi senin gibi çulsuzlar 
Yatsın diye yapmadı!” diyerek apar topar 
 
Sürükledi dışarı ayağından tutarak 
Başını merdivenin taşlarına vurarak 
 
Atıverdi caminin bahçesinden dışarı 
Dayanılmaz ağrılar sarmıştı her yanını 
 
Sürüyüp ayağını uzaklaştı camiden 
Bir ışık gördü sonra sokak üstü bir yerden 
 
Bir fırındı burası fırıncı çalışmada 
Isınıp dinlenmeyi ümit ederek orda 
 
Selam verdi ve girdi kapısından içeri 
İşini bırakmadan fırıncı yer gösterdi 
 
Saatler sonra dönüp “hoş geldin ey misafir! 
Diye sorar fırıncı “halin yolun nicedir?” 
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İbrahim hayret etti “- epeydir susuyordun 
Merak etmedin beni şimdi mi ediyorsun?” 
 
Fırıncı gayet sakin “- işçiyim ben burada 
Sana vakit ayırsam helal olmazdı bana 
 
Nafakamın üstüne inerdi büyük vebal 
Şimdiyse işim bitti artık hasbıhal helal” 
 
“- Sen ne temiz bir kulsun her ne istesen bir bir 
Cenab-ı Hak mutlaka geciktirmeden verir” 
 
“- Çok haklısın o KerÎm veriyor ne istesem 
Bir tek dileğim vardı ne zaman verir bilmem” 
 
“- Neydi ki o dileğin?” diye sordu İbrahim 
“- İbrahim Edhem ile karşılaşmak istedim” 
 
“-İbrahim’in başını taşlara vura vura  
Merak etme fırıncı, getirir de karşına    
 
Kimse bilmez bundaki hikmet ve hakikat ne 
Ne sen onu tanırsın İbrahim Edhem diye 
 
Ne o sana tanıtır İbrahim benim diye” 
Dedi yollara düştü İbrahim Edhem yine 
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Ahmak İhtiyar 

Musa aleyhisselam giderken Tur dağına  
Bir ihtiyar çıkarak peygamberin yoluna  
 
Dedi “Musa dur biraz; bir hacetim var senden 
O mukaddes makama selam götür de benden 
 
Hele bir sor bakalım nicedir benim sonum 
Cennet mi Cehennem mi bir öğren ne olursun” 
 
Musa içinden dedi “gene bulduk bir ahmak 
Şimdi mümkün olsa da buradan uzaklaşsak” 
 
Bir zamanlar kaçarken bir ahmaktan koşarak 
Ümmetinden birisi sormuştu edip merak  
 
“-Beni izle” demişti durup da beklemeden 
Peşimde bir ahmak var ondan kaçıyorum ben” 
 
Tur dağına varınca Rabbil Âlemîn sordu: 
“-Yâ Musa biri sana ısmarladı bir soru?” 
 
“-Rabbim benim halimi benden çok iyi bilir...” 
“-Yâ Musa git haber ver o kulum cennetliktir” 
 
Musa geri dönerken ihtiyar bekliyordu 
“-Ne dedi, ne söyledi?” diye merakla sordu 
 
Dağda gelen cevabı tekrarlayınca Musa 
Adam itiraz etti: “-Bir yanlışlık var bunda 
 
Benim çok günahım var “ve başladı saymaya 
“-Ben bilemem kardeşim” dedi Hazreti Musa 
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“Ne dendiyse aktardım işte sen de duydun ya" 
Ve gene uzaklaştı o ahmaktan hızlıca 
 
Bir dahaki çıkışta Musa o Tur dağına 
Rabbil Âlemîn dedi: “-Haber ver o kuluma 
 
Onun ebedî yeri artık cehennemdedir 
Yaşlılara rahmetim gençlerden ziyadedir 
 
O yaşlıya etmişti tecelli Settar ismim 
Saydığı günahları örtmüştüm gizlemiştim 
 
Öyle sayıp dökünce seni de şahit etti 
Günahların üstünden o örtü uçtu gitti” 
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Körün Taşı 

Uzun yoldan gelmişti bir deveci kervanı 
Bir hana yerleşildi yükler yere yıkıldı 
 
Eşyanın sahipleri orada sıradaydı 
Ücretleri ödendi mallar teslim alındı 
 
Tüccarlar mallarını dükkânlara taşıdı 
Kervancıysa mutluydu tahsilatı tamamdı 
 
Ayakçıları gördü dinlenmeye yolladı 
Kendi de yemek yiyip yatıp biraz dinlendi 
 
Sonra dışarı çıktı çarşıyı dolaşmaya  
Eşi dostu görmeye yeni iş bağlamaya 
 
Yoluna bir kör çıktı yalvar yakar dilenir 
Eh tabii sadaka zenginlerden istenir 
 
Besbelli oralarda kendini bekliyordu 
Kervanın gelişini beklemiş ve duymuştu 
 
Kervancı kuşağından kesesini çıkardı 
Ufak para bulmaya avucuna boşalttı 
 
Aynı anda dilenci hızla keseyi kaptı 
“-Yetişin ey ahali” diye feryat başladı 
 
“Biri paramı çaldı boşaltmıştım kesemden 
Gözü görmez bir körüm bir yardım edin lütfen” 
 
Kervancı apar topar oradan uzaklaştı 
Tabii her şeyi de o köre bırakmıştı 
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Ama niyeti yoktu bu işten el çekmeye 
Kimseye sezdirmeden düştü körün peşine 
 
Şehrin dışına çıktı kör yürüye yürüye 
Uzaktan takip eden kervancı da peşinde 
 
Terkedilmiş bir bina bir dağ evi göründü 
Kör binaya girince kervancı da süzüldü 
 
İçerde sesler vardı kulak verince duydu  
İki kör sohbetteydi günü konuşuyordu 
 
Az daha yaklaşınca aradığını gördü 
Soyguncu kör sevinçten keseyi havalara 
 
Atıp atıp tutarak sevinç gösteriyordu 
Öteki imrenerek hep onu dinliyordu 
 
Kervancı yaklaştı ve kaptı keseciğini 
Soyguncu körü hayret sonra öfke kapladı 
 
Değneğini kaptı ve diğer köre girişti 
Kervancı da kapıdan geri döndü sıvıştı 
 
Keseyi geri almak deveciye yetmedi 
Bir kenara sinerek malûm körü bekledi 
 
Kör uzaktan görünüp biraz da yaklaşınca 
Başladı üst perdeden feryat ile figana: 
 
“Ben zavallı bir körüm kimdir bana yaklaşan? 
Paramı sayıyorum hadi geçin uzaktan!” 
 
Para lafını duyan kör dikti kulağını 
“Telaşlanma arkadaş kaderlerimiz aynı 
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Ben de körüm sana bir zarar uğramaz benden 
İzin ver de yanına geleyim dertleşelim” 
 
Böyle tatlı sözlerle yaklaştı deveciye 
Kolayca ulaştılar karşılıklı güvene 
 
Deveci ona dedi “elinle tart bakalım  
Ne kadar dünyalık var garibin kesesinde” 
 
Beklenen şeyler oldu kör keseyi alınca 
Tam gaz yola koyuldu yol kenarı boyunca 
 
Fazla ilerlemeden deveci sazı aldı:  
“Yetişin ey ahali biri paramı çaldı!" 
 
"Yarabbi şu kör kulun taşını sen rast getir” 
Diyerek bir taş attı o körün arkasından 
 
Ensesinin köküne o kör yiyince taşı 
Toprağa kapaklandı yarıldı gözü kaşı 
 
Ama duraksamadı toparlandı çabucak 
Gene yola koyuldu bu kadar olur ancak 
 
Ve sahne tekrarlandı deveciden bir dua 
Arkasından yetişen kuvvetli bir taş daha 
 
Bir kere daha körü yüzü üstü kapaklar 
Üçüncüde pes etti soyguncu kör çar naçar 
 
Dedi “bilmem kimsin sen değilsin kör de belli 
Kesin kör taşı değil taş atışından belli  
 
Her taşın ciğerimden birer parça kopardı 
Böyle zalim atacak fırlatacak ne vardı?   
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Sana helal hoş olsun al da bütün paramı  
Kuş canımı bağışla bırak benim yakamı” 
 
Diyerek çözdü attı kuşağını yerlere 
Çeşit çeşit keseler dağıldı ayrı yere   
 
Deveci söz dinledi körü serbest bıraktı 
Bütün servetini de muhtaçlara dağıttı 
 
Hayınlık hilebazlık helal kazanmak değil 
İnsanları aldatmak akıllı olmak değil 
 
Hikâye merhameti kötüye kullanarak  
Menfaat temin eden birini anlatarak 
 
Bize dersler veriyor hem komik hem de acı 
İçinde ki mizah da olmasın aldatıcı 
 
Ne her engelli kişi hayındır hilecidir 
Ne de bunlar var diye merhamet ölmelidir 
 
İnsanı insan yapan bir haslettir merhamet 
Ama dikkat etmeli maraz olmasın diyet 
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Ne kadar toprak lâzım?  

Fakir bir köylü vardı kıt kanaat geçinir 
Toprağı çok olana gizli gizli imrenir 
 
Bir gün duyar bir ağa isteyene bedava 
Toprak dağıtıyormuş koşar gider yanına 
 
Derdini söyleyince huzura çıkarırlar 
O da bir bir anlatır kendi gönlünde ne var 
 
Ağa der ki “bak benim var çok fazla toprağım 
Ne kadar istiyorsan o kadar bağışlarım 
 
Sabah erken yola çık sen belirle hisseni 
Adamlarım atlarla takip edecek seni 
 
Gün batmadan burda ol gidebildiğin kadar 
Toprak senin olacak artık senindir karar 
 
Gün doğarken yollara düşer o fakir köylü 
İçinde bir heyecan ve hayaller bin türlü 
 
Koşar adım giderken hedefine azimle 
Planını yapmıştır “öğlen dönerim” diye 
 
“Şu tarlaya hububat şuna da kavun karpuz 
Şu bahçeye zerzevat şuna da çilek ve muz” 
 
Hayalleriyle koşar epeyce bir yol alır 
Yorgunluktan bitkindir kan ter içinde kalır 
 
Vakit öğle olunca “daha hızlı dönüşte 
Yol alırım nasılsa, az daha yürü hele”  
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Diye diye zamanı bir hayli harcamıştır 
Dönüş yoluna artık dermanı kalmamıştır 
 
Gene de can havliyle koşmaya çalışsa da 
Vakit epey geçmiştir güneş batmıştır çoktan 
 
Son noktaya varınca ne ayakta duracak 
Gücü kalmıştır artık ve ne de konuşacak 
 
Burnundan kan boşanır ve can verir orada 
Bir mezar hazırlanır tam kendinin boyunda 
 
Ağa der ki: “gördünüz bunu bilmez insanlar 
Lüzumlu toprak budur tam kendi boyu kadar” 
 
* 
 
 


