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Âdem'in Kafası
"Sultânım, Âdem’in dört kafası 

vardır. Birincisi Taş Kafa.
 

Laf ona gider gider geri gelir. İkincisi 
Boş Kafa. Laf bir kulaktan girdiği 

gibi öbür kulaktan çıkar gider.

Üçüncüsü Man Kafa. Laf onda durur 
kalır ama onda hâl olmaz.

Dördüncüsü Hoş Kafa. Sultânım, 
Onlar lafı kulaktan alıp kalbe taşır. 

Asıl Âdem odur."

Âşık Kemter Yusuf
(1928 - 2015)
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Yeni Tematik Konumuz SINIR!
Değerli vakıf üyeleri ve katılımcı dostlarımız;
 
İlk tematik bültenimiz olan “Türkiye'de ve Türkçede Felsefe” ile Türkiye'nin 
önde gelen felsefecilerini tanıtmaya ve Türkçede felsefe yapabilme olanaklılık-
larını ortaya koymaya çalıştık. Felsefenin hayattan kopuk, teorilere dayalı akıl 
oyunları olmadığını, hayatın içine nüfuz ettiği oranda samimi ve hayatlarımızı 
dönüştürebildiği oranda gerçek olduğunu göstermeye çalıştık.
 
“Yabancılaşma” konulu tematik bültenimizde ise bu sefer söz kendi düşünürle-
rimizin oldu. Kalemlerimizi elimize alıp “Yabancılaşma”yı kendi düşüncemize 
konu ettik. Onu tüm yönleriyle ele alabilmenin yollarını aradık. Felsefi, psiko-
lojik, edebi, sanatsal, iktisadi, siyasi, sosyolojik, teolojik vb. bakış açılarıyla 
Yabancılaşma teorisini ve bunun etrafında gelişen düşünceleri anlamlandırma-
ya ve yorumlamaya çalıştık.
 
Nitelikli düşünebilmek; düşündüğünü anlamak, anlamlandırmak ve anlamlan-
dırdığını yorumlayabilmek demektir. Bültenimizin adı olan Düşün-ü-yorum is-
minin anlamı ve ilkesi buradan gelmektedir. Bu etkinliğin farkındalığıyla yeni 
tematik konumuzu “Sınır Kavramı” olarak belirledik.
 
Sınır kavramı, en az Yabancılaşma kadar geniş bir kavramsal zemine sahip. 
Bunu ülke sınırlarından psikolojik sınırlara, tasavvufun berzah anlayışından 
sanatta sınır kavramına kadar taşımak mümkündür. Bilimsel tutum ve felse-
fi anlayış çerçevesinden yine zengin bir bülten olacağını umut ederek bir kez 
daha yola çıkıyoruz.

Paylaşımlarınızı en geç 1 Mart 2015 tarihine kadar bülten adresine gönder-
menizi rica ederiz. bulten@anadoluaydinlanma.org

Düşünüyorum Dergisi
Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabil-
mesi adına ricalarımız olacak;
 
1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu Aydınlan-
ma Vakfı'nın varoluş ilkeleri ile çelişmeme-
lidir. Buna göre: "Vakfımızın amacı, dil, din, 
ırk, cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, ay-
dınlanma amaçlı "Sürekli Bilgi Topluluğu" 
oluşturmak, aydınlanmayı "Evrensel İnsan 
Toplumu Ülküsü" doğrultusunda, farklı kül-
türler ile insanlık uygarlığı bağlamında ve 
tarih sürecinde ele almak, incelemek, eleştir-
mek ve yorumlamak, Anadolu kültürel yapısı 
içinde oluşan ve değişen düşünce ve kav-
ramların bütün boyutlarıyla anlaşılmasını, 
diğer kültürlerde yer alan kavramlarla olan 
ilişkilerinin kurulmasını ve böylece düşünce 
yönetiminin ve düşünce aletlerinin tanımlı 
ve işlevsel kılınmasını sağlayarak, bireyin 
ve toplumun kendisini yeniden üretebilme ve 
gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmaktır."
 
2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından 
uygun bulunabilmesi için her bir yazının 
kendine ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü ol-
malıdır. Yazarı ve alıntı bilgisi olmayan ma-
kalelere de yer verilemeyecektir.

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşuyorsa 
bu alıntıların referanslarının verilmesi ge-
rekmektedir. Referans verilmeyen gönder-
meler yazının niteliğine zarar vereceğinden 
bu konunun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım 
için çok önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi 
görüşünü bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler 
referanslı olmalıdır.

4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın so-
rumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan 
olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev 
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşım-
lar belirli bir partinin siyasi propagandasını 
içermemeli ve karşıt görüşleri aşağılamama-
lıdır. Bültende yapılacak paylaşımlarda haka-
ret içerikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin 
kullanılmaması gerekmektedir.

5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir aktarım 
olmaması adına yazıların “Microsoft Word” 
programında hazırlanıp bize iletilmesini rica 
ederiz.

6- Bültenimize gönderilen makaleler başka 
bir dergi veya mecrada yayımlanmış olabilir. 
Bu paylaşımlar yayınlandığı mecranın bilgisi 
ile birlikte paylaşılmalıdır. Makalenin bülte-
nimize gönderilmiş olması, yazarın bu ko-
nudaki taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle 
başkasına ait olduğunun tespit edilememiş 

olması Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. 
Bu gibi paylaşımlar doğrudan yazarın kendi  
sorumluluğu altındadır.
 
7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulu-
nan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın 
kendisinden talep edilecektir.
 
8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmelidir. Ge-
cikmeli olarak ulaşan paylaşımlara tematik 
olmayan ara bültenlerde yer verilecektir.

Bülten Künye

Yayın Adı Düşünüyorum • İmtiyaz Sahibi Şeyma 
Bobaroğlu • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ekrem 

Genç • İdare Adresi Bayar Cad Papatya Apt. 22/11 
Erenköy İstanbul 0216 382 81 73 • Basım Yeri 

Küçük Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. / Maltepe Mah. 
Davudpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sit. 

No:81/170 Zeytinburnu İstanbul Türkiye
Tel.: 0212 565 24 68 • Yayın Süresi Aylık • Dili 
Türkçe • Türü İlmi, Fenni, Edebi • Alanı Yerel

Yazı İşleri Kurulu  Ayşe Doğu, Deniz Tipigil, 
Elif Ersoy, Gülsüm Eren, Gülşen Geniş, 

İzzet Erş, Sadık Acar, Selin Erş
E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org • 

Web www.anadoluaydinlanma.org
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Âşık Kemter Yusuf, Tunceli’nin Ovacık il-
çesinde 1928 yılında dünyaya geldi. Babası 
Süleyman Bey ve eşi Gülsüm Hanım hayat-
larını rençberlik yaparak sürdüren Anadolu 
köylüleriydiler.

1938 yılında Dersim olaylarının ardından 
Âşık Kemter Yusuf’un köyü Balıkesir’e ta-
şındı. Burada dokuz yıl kaldıktan sonra, 1947 
yılında, 17 yaşındayken  babası ailesiyle Er-
zincan’a göç etti.

İki kere evlenen Âşık Kemter Yusuf’un ilk 
hanımından bir erkek bir kız, ilk hanımının 
ölümünden beş sene sonra evlendiği ikinci eşi 
Perihan (Sakine) hanımdan ise iki erkek üç kız 
olmak üzere toplam üç oğlu ve dört kızı vardır.

Âşığın sesi gençliğinde çok güzeldi. Dinle-
yenlerin unutamadıkları bir ahenge sahipti. 
Sesini iki farklı tonda kullanırdı. Biri Davudî 
tokluğunda gür bir ses, öteki ise tiz bir sesti. 
1965 yılında geçirdiği bir soğuk algınlığın-
dan sonra Âşık Kemter bu ses özelliklerinden 
birini kaybetti.

Âşık Kemter 1948 yılında, daha yirmi ya-
şında bir gençken Erzincan’da gördüğü bir 

rüyadan sonra aşk yoluna düştü. Âşık rüya-
sında bir saraya girer. Sarayın kapılarından 
duvarlarına kadar her şeyi yeşil renktedir. 
Bir pencere aralığından kendisine yeşil bir 
tepside, yine yeşil renkte olan fincanlar eş-
liğinde bembeyaz bir süt ikram edilir. Sütü, 
yüzünde yeşil örtü bulunan birisinin elinden 
alır ve içmeden önce kendisine başını yuka-
rı kaldırarak içmesi yönünde bir uyarı gelir. 
Kemter Yusuf fincanı eline alır ve sütü, ken-
disine söylendiği doğrultuda içmek için ağ-
zına götürür ki, süt daha dudaklarına değme-
den, “Allah” diye bağırarak uyanır. Rüyadan 
uyandığındaki ilk nutku şöyle olur:

Âlem-i mânâyı seyrân eyledim 
Al yeşil giyinmiş bir güzel gördüm 

Cihânı bezetmiş kendi nuruna 
Beni mecnun eden bir güzel gördüm

Âşık Kemter Yusuf’un nutukları vakfımızın 
kurucu üyesi Metin Bobaroğlu’nun girişi-
miyle, Prof. Dr. İsmail Güleç tarafından ha-
zırlanmış ve basımı yine vakfımız tarafından 
üstlenilmiştir. (Yâr Elinden Gelen Bâde / 
Âşık Yusuf Kemter’in Nutukları, Anadolu Ay-
dınlanma Vakfı Yayınları, 2001)

Âşık Kemter Yusuf Dede

Cânım
Merhaba

Muhabbettir mürşitlerin kelâmı
Muhabbettir müminlerin irfânı
Muhabbettir erenlerin erkânı

Azizim sultanım cânım merhaba

Muhabbettir âriflerin gülşeni
Muhabbettir âşıkların ruşeni

Muhabbettir müminlerin imanı
Saadetli sevdiğim cânım merhaba

Muhabbet dediğin derya-yı ummandır
Muhabbet dediğin ümmü’l-Kuran’dır
Muhabbet dediğin can içinde candır

Azizim sultanım cânım merhaba

Muhabbet bahrine bu gönül daldı
Muhabbet nûru ile Miraç’ta kaldı
Muhabbet ile bütün vahdeti buldu
Saadetli sevdiğim canlar merhaba

Kelâmı hikmettir Miraç yolunda
Muhabbet sırrıdır bahri ummanda

Muhabbet dediğin bir nokta cihânda
Azizim sultanım canlar merhaba

Muhibb-i hanedan olayım dersen
Bu sırr-ı vahdete ereyim dersen

Muhabbet gülünü dereyim dersen
Saadetli sultanım dostum merhaba

Muhabbet ile kevn ü cihân kuruldu
Muhabbet behrinde ol resül doğdu

Muhabbet ile doksan bin kelâmı sordu
Azizim sultanım dostum merhaba

Muhabbet gülünü gönül derenler
Bezm-i hakîkatte ana erenler

Muhabbet destinde cânân içenler
Azizim sultanım cânım merhaba

Gönül seninle muhabbet edelim
Bezm-i hakîkat goncasını derelim
Muhabbet bahrinde Hakk’a erelim
Saadetli sevdiğim cânım merhaba

Muhabbet bahrine hey cânım daldım
Muhabbetle gonca-yı vahdete erdim
Muhabbet bâbında ol Hak’kı buldum

Azizim sultanım cânım merhaba

Kemter Yusuf dertli ey cânım aldı
Muhabbet bağında güllerin derdi
Hakîkat nuru bir noktada gizlendi
Efendim sultanım canlar Merhaba

*Nutuk 77. Yâr Elinden Gelen Bâde,
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları
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“Bismi Şah Allah Allah! Ber cemal-i Mu-
hammed, kemal-i İmam Hasan, Şah Hüseyin, 
Ali’yi pir bilene verelim candan salavat... 
Dünya geçicidir, ahiret yurdu kalıcı. Tanrı'nın 
hükmü yürüdü. Ulu Tanrı seni kutlu bir men-
zile yetirsin. Kabrin ışıklı, mekânın cennet 
olsun. Şah-ı Merdan seni sancağı altında sak-
lasın, beklesin. Gerçeğe Hü!...” 

Muhabbettir mürşitlerin kelâmı
Muhabbettir müminlerin irfanı
Muhabbettir erenlerin erkânı

Azizim sultanım canım merhaba

Kelâmı hikmettir miraç yolunda
Muhabbet sırrıdır bahri ummanda

Muhabbet dediğin bir nokta ummanda
Azizim sulatanım canım merhaba

Kemter Yusuf dertli ey canım aldı
Muhabbet bağrında güllerin derdi
Hakikat nuru bir noktada gizlendi
Efendim sultanım canlar merhaba

Anadolu köy Alevîlerinin yürüttüğü bazı 
Cem erkânlarında erkâna dâhil olacak olan 
dedeler “üç etek” denilen bir entari giyerler. 
Talip olan erkekler ve kadınlar temiz kıya-
fetlerini giydikten sonra kadınlar saçlarının 
örüklerini çözer ve omuzlarının iki yanına 
dökerler. Kadınlı erkekli yalın ayak cem 
erkânına dâhil oldukları an kadın ya da erkek 
değil “can” katarına girip dara dururlar.   

Alevî Cemi’nde dar 4 çeşittir: Dar-ı Mansur, 
Dar-ı Fazlı, Dar-ı Nesimi ve Dar-ı Fatma-tüz 
Zehra.

Dar-ı Mansur: Mansur, “Enel Hakk” dedi, 
Hakk ondan kelâm etti. Hakk’ı bilmeyenler 
Mansur’a darağacı kurdu, şehit edildi. Ta-
lip, eller ve kollar yana salınmış bir kıyamda 
Mansur Darı’nda durur.  

Dar-ı Fazlı: Fazlullah, Cavidan ilminden söz 
etti, Fazlı’yı yüzü üstüne bıçağa bıraktılar, 
hançer ciğerine saplandı. Dede, “Aşk ola!” 
dediğinde talip secdeye varıp Fazlı Darı’na 
durur. 

Dar-ı Nesimi: Nesimi, kendi secdesinden 
doğruldu “Tanrı, insan cemalinde tecelli ey-
ler,” dedi. Nesimi’nin derisini yüzdüler. Ta-
lip secdeden doğrulup oturduğu vakit Nesimi 
Darı’nda durur. 

Dar-ı Fatıma-tüz Zehra: Sırat-ı Müstakim 
Muhammed Mustafa bir su istedi. Hasan 
ile Hüseyin su getirmeye kalktılar, Hüseyin 
hızlı davrandı, koştu ve sol ayak başparmağı 
taşa değdi, kanadı. Suyu, Sırat-ı Müstakim’e 
verirken Hüseyin edep etti, sol ayak başpar-
mağının üzerini sağ ayak başparmağı ile ka-
padı, su içilene kadar o hâlde darda durdu. 
Fatıma-tüz Zerha orada idi. Dar-ı Fatıma-tüz 
Zehra son dar olup ancak ahirette kurulur. 

 Bismi Şah Allah Allah!

Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, 
çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Darlarınız divanlarınız kabul ola. 
Muradlarınız hâsıl ola, dergâhı izzete 
yazılmış ola.
Darına durduk, ya Allah, ya Allah, ya 
Allah
Divanına durduk, ya Muhammed, ya Mu-
hammed, ya Muhammed
Keremine sığındık, ya Ali, ya Ali, ya Ali
İnayet eyleyin ya on iki İmamlar. Yol 
gösterin ya on dört Masum-u Paklar
Yardım edin ya on yedi Kemer Bestler. 
Ceminize alın ya Kırklar.
Bağışlanmak senin yüzün suyu hürmetine 
olsun.
Ya Pirim Hünkâr Hace Bektaşi Veli.
Ya Rabbi, Hallacı Mansur’un, Seyid 
Nesimi’nin, Fazlının,
Fatıma Anamızın darını didarını kabul 
eylediğin gibi bizlerinde darını divanını 
kabul eyle.
Gerçeğe hü! Mümine ya Ali!

Cem erkânı tamam olunca talipler birbirleri-
ne “Miracın kabul olsun,” derler. Bu, hakiki 
miraca gönderme yapan bir ritüeldir. Mirac, 
yaşamın bizzat kendisi olan yolda, insan gö-
zünün toprak ile örtülmeden evvel Sultan-ı 
Âlem Muhammed Mustafa ile Kâbe Kavseyn 
Ev Edna’da harfsiz cümle etmektir.  

“Bakmadan gören var, dinlemeden duyan 
var. Hz. Peygamber, Âdem’in rehberidir. Hz. 
Peygamber 28 Peygamberin rehberidir. Hz 
Peygamber 124 bin Nebinin Sultanıdır. Pey-
gamber, Nur-u Nübüvvettir gölgesi yoktur. 
Peygamber, Nur-u Nübüvvettir ayağının izi 
de yoktur.” (Kemter Dede) 

Kudret kelâmını söyler Cebrail
Rıza lokmasını sunar Mikail
Canı cana ulaştırır Azrail

İsrafil ağzında düğündür Muhabbet.
(Kul Himmet)

Kişi bu dünyada 3 darda durup mirac edip de 
son dara, ahiret denilen âleme, Hakk’a yürür-
ken mübarek masum bedeninin sır edilmesi, 
toprağın mühürlenmesi gerektir. 

Kişinin mübarek bedeninin sırlanacağı ha-
beri önce musahibine verilir. Musahibi, kar-
deşinin masum bedenine hizmet için rehbere 
haber verir. Rehber pir’e, pir mürşide haber 
ulaştırır. Vefat eden kişinin bedeni kadın ise 
Rehber Ana, Pir Ana, Mürşit Ana’ya haber 
verilir. Hakk döşeğinden alınıp “teneşir” 
denilen yıkama yerine götürülen mübarek 
bedeni yıkamaya ancak mürşit, pir, rehber, 
musahip ve evlâtlar girerler. Bedene, Ehl-i 
Beyt yoluna ikrar vermemiş bir kişi asla do-
kunamaz. 

Yıkama işleminden önce bir gülbenk okunur:

“Bismi Şah Allah Allah!

Ey dost! Bu dünyada cümle hizmetlerin ka-
bul ola. Yüzün ak, istediğin Hakk ola. Mu-
radın hâsıl, meydanın açık ola. Hızır yol-
daşın, Hünkâr pirin, Hakk mürşidin ola. 
Bizler seni bu yolculuğa hazırlayacağız. 
Pirimiz Hünkâr Hace Bektaş-ı Veli, Sırrı 
Şah-ı Merdan kabul ede. Gerçeğe hü!”

Yoldan rızalık istendikten sonra Hakk’a yü-
rüyen kişinin bedeninden de rızalık istenir:

“Ey Can! El aldık yolumuzdan, sana hiz-
metle görevlendirildik. Senden, sana hiz-

Alevîlikte
Bedenin Sırlanması
Ayşe Acar
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met için rızalık isteriz. Biz gönülden ikrar 
verdik bu hizmeti yapmaya. Hakk kabul 
ede…”

Salâ verin kasdımıza
Gider olduk dostumuza
Namaz için üstümüze

Duranlara selam olsun
(Yunus Emre)

Rızalık alındıktan sonra önce yüz, ardından 
beden yıkanır. Kendini kendinden doğurdu-
ğu çenesi başıyla birlenir, kolları yan tarafa 
uzatılır, sağ ayak başparmağı sol ayak baş-
parmağının üzerine getirilip dar için mühür-
lenir. Avret yerleri örtülür, su döküp niyaz 
edecek olan yakınları çağırılır. Küçük çocuk-
lar kişinin sağ eline “Allah, Muhammed ya 
Ali!” diyerek niyaz ederlerken, kişinin dost-
ları ellerinden ve alnından üç kez niyaz edip 
su dökerler. Su dökme esnasında gülbenk ve 
Duaz-ı İmamlar okunur.  

Beden kurulandıktan sonra sal ağacı için 
kefenlemeye geçilir. Bunun için “yedi arşın 
bezi” ya da “ihram” denilen 3 ayrı kefen kul-
lanılır. Kefenlerinden biri kırmızı, biri yeşil, 
diğeri ise beyaz renktedir.  

Renklerin manası şöyledir: Beyaz; Dürre-i 
Beyza Muhammed Mustafa’nın rengidir. 
Kırmızı; Ali el Mürteza’nın ve Şehid-i Ker-
belâ İmam Hüseyin’in rengidir. Yeşil; İmam 
Hasan-ı Mücteba’nın rengidir. Siyah ise Fa-
tıma-tüz Zehra’nın rengidir. Hz. Muhammed 
başına cuma günleri yeşil, savaşta siyah, 
diğer günler beyaz imame sarardı. Hz. Ali 
başına, savaşta kırmızı, diğer günler beyaz 
imame sarardı. 

Mübarek masum bedene önce kırmızı kefen 
sarılır, kırmızı kefenin üzerine yeşil kefen sa-
rılır, yeşil kefenin üzerine beyaz kefen sarılır. 
Beyaz kefenin başa bağlanan takke bölümün-
de bezin üzerine işlenmiş Kuran âyetleri bu-
lunmaktadır. İhramlarla sırlanan bedene üç 
yerden kuşak bağlanır. Bir kuşak baştan, bir 
kuşak ayaklardan, bir kuşak göbekten bağla-
nır. Göbeğe kuşağı kişinin musahibi bağlar. 

Ardından bir gülbenk okunur:

Bismi Şah Allah Allah!

Yıkadık canımızı gönül suyumuzla. Yıkayıp 
giydirdik can libasını. Hakk, Muhammed 
Ali, hizmetimizi kabul ede. Biz ona hak-
kımızı helâl ettik ya Hakk. Kendisi hazır 
Hakk yoluna. Dil bizden, nefes Hünkâr 
Hace Bektaşi Veli’den ola. Dem-i Pir, ke-
rem-i evliya, gerçekler erenler demine hü!

Sal ağacı denilen tabuta konulan mübarek 
beden tezkiye için cemaatin huzuruna çıka-
rılır. Dede (mürşit) sorar:

“Canlar! Hakk’a yürüyen bu er’i (ya da ba-
cı’yı) yaşamı süresince nasıl bilirsiniz?” 

Cemaat: “İyi biliriz. Allah rahmet eylesin.” 

Dede: “Bu canımızın Hakk-Muhammed-Ali 
yoluna inanmış, Ehl-i Beyt dostu bir kardeşi-
miz olduğuna tanıklık eder misiniz?” 

Cemaat: “Ederiz.” 

Dede: “Üzerinde eğer hakkınız varsa helâl 
eder misiniz?” (üç kez sorulur)

Cemaat: “Helâl olsun.” 

Dede: “Helâl olsun diyen dillerden Hakk-Mu-
hammed-Ali razı olsun!” der, duaya başlar. 

“Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla, can-ı 
dilden diyelim bir Allah... Allah... Ulu Tanrı 
kitabında buyuruyor ki: Hak’tan geldik, yine 
Hakk’a döneceğiz. Her nefis ölümü tada-
caktır ve sonra bize döndürüleceksiniz... Ey 
yüceler yücesi Tanrım! Yönünü sana çevir-
miş, Hak’tan gelmiş Hakk’a giden, seni Bir 
bilen, Hazret-i Muhammed’i hak peygamber 
ve mürşit, Hazret-i Ali’yi veli ve rehber bilen, 
Ehl-i Beyt’e bağlı olan bu can kulunu İmam 
Hasan, Şah Hüseyin aşkına cehennem narı-
na, kabir azabına uğratma. Yürüyen ruhunu 
şad, mekânını cennet eyle. Bilerek, bilmeye-
rek işlediği kusurlarını affeyle, Ey Tanrım! 
Muhammed Mustafa’nın ve Ehl-i Beyti’nin 
şefaatine eriştir. Allah... Allah... Allah, Mu-
hammed, Ali... Pirim Hünkâr Hace Bektaş-ı 
Veli, Üçler, Beşler, Yediler, Kırklar, On iki 
İmamlar, Hakk’a yürüyen canımızın geride 
kalan yakınlarına, yol kardeşlerine sabret-
me gücü ve sağlıklar vere. Burada bulunan 
bütün canların geçmişlerine rahmet eyleye. 
Hepimiz bu hâlle hâllendiğimizde; Rabbim 
Allah, Peygamberim Hazret-i Muhammed, 
rehberim Aliyyel Mürteza diyerek ömrümüzü 
tamamlamayı nasip eyleye. Hakk’ın huzurun-
da, Ulu divanda, sorgu gününde yardımcımız 
ola. Dem-i Ali, sırr-ı Nebi, Pirimiz Hünkâr 
Hace Bektaş Veli, Kerem-i evliya, gerçekler 
demine hü, mü’mine Ya Ali! Hakk’a yürüyen 
canımızın ruhu için el-Fatiha...” 

Ardından “secdesiz namaz” denilen cenaze 
namazı kılınır. Namazın ardından masum 
beden toprağa götürülür. Toprağa koyulur-
ken “Bismi Şah ve âlâ milleti Resulullah!” 
denilir. Beden toprakla da sırlandıktan sonra 
hizmet gülbenklerle tamamlanır. Alevî gele-
neğinde telkin can bedendeyken kişi dirilsin 
diye verildiği için toprağa sır edilen bedene 
bir telkin verilmez.

Erzincanlı Kemter Dede Anadolu Alevîlerine 
telkin veren kişilerden idi. 

Ali’dir cesetin kendisi yuyan
Yuyup kefeniyle tabuta koyan
Ali’dir devesin kendisi yeden

Hak ile Hak olan Arslan Ali’dir.
(Şah Hatayi)

Kaynaklar: 
Dr. Harun Yıldız, Alevî Geleneğinde Ölüm ve 
Ölüm Sonrası
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Özcan, Hallac-ı Mansur-
Dar (Folklor Edebiyat Dergisi-Sayı:29)
Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu, Alevîlikte Temel 
İnanç Unsurları
Prof. İsmail Güleç, Yâr Elinden Gelen Bâde, Âşık 
Yusuf Kemter’in Nutukları
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Kısacık hayatlarımızda, 
kocaman anılar taşıyoruz...

Kendisini ilk defa vakıf toplantısında uzak-
tan izlemiştim, daha sonra da bir ev sohbe-
tinde yakından tanıma fırsatım oldu. Tarihin 
içinden çıkıp gelen duruşu beni çok çekmişti. 
Görmek için göze ihtiyaç olmadığını anladı-
ğımda henüz yirmili yaşlarımın başındaydım. 
Yaklaşmak, beni onun dünyasına sokmaya 
yetmezdi belli ki. Uzaktan daha heyecan 
vericiydi seyretmek. Yine de ister istemez 
çekiliyordum. Hâlbuki bir duruştan ibaretti 
bendeki hayali. Bir heykel gibiydi, kendini 
yontmuş hassas bir heykeltıraş…

Diğer yandan bu gibi insanların yanında 
olmak beni hep rahatsız etmiştir. Tarif ede-
mediğim bir gerginlik hâli. Hitabı ne kadar 
yumuşak olsa, kendime o kadar kaba gelir-
dim. Söylenecek sözlerimin hepsi ham, aşkla 
kelâma gelen o ruhun yanında bildiğim her 
şey bomboş olurdu. Yanında gergin bir gü-
lümsemeyle oturduğumu fark ederdim. Fark 
edince gevşetirdim yüz kaslarımı. İfadesizlik 
de rahatsız ettiğinden yine o gergin gülüm-
seme otururdu her hâlime. Kimin yanında 
olduğumu bildiğimi hissettirmek için belki 
de gayretkeş bir şekil alırdı vücudum. O ka-
dar sahiciydi ki, bir o kadar yalan olduğumu 
fark ederdim önünde. Hâlbuki âmâydı. Beni 
görmediğini bilmeme rağmen, sanki gözleri 
gören birinden daha dikkatli izlendiğimi his-
sederdim. Bütün vücudu göz gibiydi. Çağır-
dıklarında da yine tüm vücuduyla döner, öyle 
konuşurdu.

İstanbul’a geldiğini öğrenince, yanına gidip 
görmek istedim. Erzincanlıydı. İstanbul’a 
nadiren gelir, geldiğinde de pek kalmak is-
temezdi. Geri dönmek için bulduğu bahane-
lerin ardında bir kaç kez Erzincan’da beklen-
diğini söylemişti. Verilen görevi aşkla eda 
eden bir memur veya mesuliyet sahibi bir 
reis gibiydi. İstanbul’a geldiğinde uğradığı 
bir cemevi vardı. Telefonda orada buluşa-
bileceğimizi söylemişti. Söylediği zamanda 
orada oldum. Bahçede oturuyor, gelenlerin 
selamlarını alıyordu. El uzatıldığını görme-
diğinden, birinin eli eline değdiğinde uzanan 

eli hızlıca kavrayıp, hafifçe de yerinden doğ-
rularak tüm vücuduyla selam veriyordu. Ya-
nına gittim. Beni hemen tanıdı. Selam verip 
karşısına geçmek istedim. Yanına oturtup hâl 
hatır sordu.

Bahçede otururken ceme çağırdılar. Bulun-
duğumuz avlu kalabalıktı. Ortalıkta bağıra 
çağıra koşuşturan çocukları uyaran yoktu. 
Uyarmamanın gelenekten geldiği belliydi. 
Bağırmanın yaşı olduğu gibi, susmanın da 
yaşı vardır. O yaşa gelen, bu avluda susma-
sı gerektiğini kendi bilirdi. Kolumu tutarak 
ayağa kalktı, sonra da koluma girdi. Kalaba-
lıkla birlikte içeriye doğru yürüdük. Gözleri 
yere hiç bakmadığından dimdik ve direkt yü-
rürdü. İçeri girdik. İki elimle kollarından tu-
tarak posta oturmasına yardım ettim. Destur 
isteyip yerime geçecektim, yanında kalmamı 
söyledi. Pek bilmezdim geleneği o zamanlar. 
Posta kim oturur, oturana ne denir anlamaz-
dım. Bu ayinler konferans gibi değildir. Ko-
nuşan aşkla konuşur, dinleyen aşkla bakar. 
Aşka gelen sazı alır eline. Yine de bir düzeni 
vardır elbette. Olup olmadık davranılmaz. 
İşretsiz müzik yapılır. Asla dans edilmez, 
semaha durulur cemde. Dans ile semahı bir-
birinden ayıramayan gençler uyarılır. Biri eğ-
lencedir çünkü, diğeri ibadet. 

Posta dede oturur. Bilen bilir, o post Hz. İs-
hak’a rahmet için gönderilen kurbanın postu-
dur. İshak’a rahmet edilmiş, kurbana ise rah-
met edilmemiştir. Yine bilen bilir, o kurban 
Hz. İsa’dır. Dedenin oturduğu kurban postu 
İsevî bir makama işaret eder. Onda ihtiyaçlı-
lara verilecek emanetler örtülür. Dede almaz, 
haramdır. Ama dedenin eliyle verilen helâl-
dir. Dede, helâl ile haramı, hak ile batılı bile-
ne denir. Saçı sakalı ağarana değil.

O zamanlar bu ibadeti bilmediğimden bekle-
yip ne olacağını izledim. Nereye oturtuldu-
ğumu fark ettiğimde de sıkıldım. Ama gör-
düklerim sıkıntıya mani oldu. Meydancı, sü-
pürgeci, çerağcı, zâkir... Çok etkilendim, çok 
heyecanlandım. Cem ibadeti lokma ile biter. 
Lokmayı almak için ibadethaneden dışarı 
meylettik. Yine koluna girdim. Cem görmek 
beni çok mutlu etmişti. Yine de bir âmânın 

önünde olmanın hissiyle olduğumdan daha 
da mutlu olduğumu göstermek istedim. Ku-
lağına yaklaşıp etkilendiğimin anlaşılabile-
ceği bir tonda, çok güzel bir cem olduğunu 
söyledim. Tüm vücuduyla bana döndü. Ru-
huyla gözlerime baktı. Yüksek sesle “Buna 
cem denmez, bu cemin gölgesidir!” dedi. 
Utandım. Herkesin gördüğü bir şeyi göre-
mediğim hissi uyandı. Oraya ait olmadığını 
anlayan bir turist gibiydim. Etrafıma baktım, 
kimsenin benden farkı yoktu. Sıkılmak değil, 
anlamak istedim. Asıl cemin ne olduğunun 
merakındaydım. Bunu hep merak ettim.

Lokma yendi, duası okundu. İbadet böyle 
nihayetlendi. İznini alıp yanından ayrıla-
caktım. Bu sefer o tuttu kolumdan. Önemli 
cümlelere başlamadan önce hep yaptığı gibi 
“Sevdiğim,” dedi ve devam etti: “Tuttuğunuz 
kapı Hakk kapısıdır. Sakın o yoldan ayrılma-
yın. Sizi o yola getireni iyi bilin. Allah yolu-
nuzu asan eylesin. İşlerinizde Halil İbrahim 
bereketi versin.”

Erkânı bilenler “Allah, Allah” dedi, ben alış-
kanlıkla “âmin” dedim. Neden Allah, neden 
âmin bilemedim. Ama diliyle yazdığı mektu-
bu kalbimin üzerine denk gelen cebime koy-
dum. Olur ya, söz kulağımdan uçar gider. İs-
tedim ki kalbimin üzerinde yazılı kalsın. Ye-
niden görüşmek ümidiyle yanından ayrıldım. 
Ümidim gerçek oldu. Vefatına dek birçok kez 
görüşme ve sohbetini dinleme fırsatım oldu. 
Erzincan’a, evine gittik dostlarla. Aslanı yu-
vasında gördük. Hanımı Perihan Ana’nın 
harladığı sobanın yanında da oturduk. Lok-
mamızı da paylaştık. Elinden tutup sofrasına 
oturduk, elimizden tuttu, ayağa kalktık. Nice 
anılarla, nice bilge sözlerle doldu bendeki 
anıları. Vedalaştıktan sonra illa ki bırakılsa 
da eller, öyle anlar oldu ki ne elini bıraktık ne 
bir an gözümüzü ayırdık. 

Nihayet emaneti teslim etti. Sevdiğine uğur-
ladık sevdiğimizi. Desek ki gitti, gitmek yok. 
Desek ki kaldı, kalan yok. Bir ferahlıktı içi-
me Dedem, bir huzur. Uzakta desem aramız-
da uzak yok... Allah, eyvallah. Gerçeğe eren-
lerin demine Hû...

Dedem Yusuf...
İzzet Erş
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Kemter Dede’nin 
Sohbetinden Alıntı
Deşifreyi Yapan ve Özetleyen:
Sadık Acar

Akıl ilimdir, akıl deryadır, akıl arş-ı âlâdır, 
akıl sidret’ül müntehadır, aklın ne kadar ta-
rifini versek imkânını bulamazdık. Akıldır 
insanları her türlü varlığa vasıl eden. Aklın 
karşısında da bir düşman var nefs-i emmare. 
İşte mürşid-i kâmilden, anadan değil, mür-
şid-i kâmilin kelâmından doğduğu zaman, 
işte o evlâ, o aklın aşinası oluyor. Aklın 
mertebesine eriyor. Çünkü Âdem’in bedeni 
nun harfi, şu göbek nun harfidir. Buradan 
aşağı yedi kat yer… Buradan buraya kadar 
(göbekle boyun arasını göstererek) yedi kat 
gök, buradan yukarıya (boyundan yukarısını 
göstererek) arş-ı âlâdır. Cenab-ı Hakk bizzat 
eliyle yapmıştır. Akıl bir ummandır. Akıl hat-
sız hudutsuz bir varlıktır. Akıl, mânâya aşina 
oldun mu, bir noktadır. Çünkü ilimin aslı bir 
noktadır. Küntü kenzullahın aşinası oldun 
mu B’nin altındaki noktayla cem olur. Yüz 
yirmi dört bin ilim onunla kaim olur. İlmin 
hattı hududu yoktur. İlimler kısım kısımdır. 
Bugün bir ilim var atomu yapıyor, ama Allah 
demiyor ki, “Ey kulum aklın, zekân yerinde 
bunu yapıp da benim yarattıklarımı helâk et. 
Bundan faydalan, bundan başka türlü fay-
dalan, insanı öldürme, benim varlığımı yok 
etme,” diyor. Ama insanlar aklı yerinde, fa-
kat nefsin adaletine gidiyor. Nefsi ıslah etmi-
yor. Zalimliğe gidiyor, zulme gidiyor, bakın, 
insanlar birbirini helâk ediyor. Mümin mü-
minin kardeşidir, mümin müminin ruhudur. 
Mümin müminin kıblesidir. Onun için hat-
tı hududu yoktur ki tarifi olsun. Akıl hatsız 
hudutsuz bir makamdır. Onun için Cenab-ı 
Resulullah diyor ki: “Ene Medinetü’l- İlmi, 
Ali’yyun-Bâb’u-ha.” Ey benim ümmetim di-
yor, bana iman etmeniz için Ali’nin veliliği-

ne ikrar edin ki bana iman edesiniz, Ali ilmin 
kapısıdır ben ilmin şehriyim. Şimdi bakın 
aklımız mantığımız yerinde olsa, ilmin şeh-
ri olan, ama bu mânâ âleminde, ilmin şehri 
olan bir varlık Cebrail’e ne ihtiyacı var, Allah 
gökte midir? Cebrail gitsin gökten vahiy ge-
tirsin peygambere. Burada bir rumuz etmiş. 
Tur-u Sina, Musa kelâmullah bakmış, dağda 
ışık yanıyor dağa gitmiş, e be birader hangi 
dağa gitmiş bu, Allah dağda mı duruyor! 

“Men aref sırına ereyim dersen ahdine sadık 
ol divane gönül
Hakikat babına gireyim dersen arama ciha-
nın künhü sendedir.” 

Senin bedenin bir kâinattır. Aklın bir um-
mandır, hatsız ve hudutsuz bir deryadır. Ce-
nab-ı Ali kerem Allahu veçhe hu diyor ki, 
hakikatte bana bir kelime öğretenin kulu ve 
kölesiyim. Dünya kadar ilmin olacağına zer-
re kadar irfanın olsaydı, diyor. İrfansız ilim 
insanları delalete, zulme götürüyor. Ama 
mürşitten doğan bir ilim insanları hidayet ka-
pısına götürüyor, doğru yola götürüyor, Al-
lah’tan gelmiş yine Allah’a götürüyor. Nok-
sanî Baba: 

Hakkın katında gizli sırıdım
Âdemin beline indirdin beni

Atamın beline madene geldim
Türlü renklere boyadın beni

Anamın karnında ben neler gördüm
Dokuz deryayı geçip ummana daldım
Dokuz aylık yoldan kazadan geldim

Bir kapısız hana indirdin beni

Geldiğim…………[1]* ben de bilirdim
Tuzlanıp çaputlara belendim

Bir zamanda beşiklerde sallandım
Anamın südüne kandırdın beni

[1] * Kelime kayıtta tam olarak anlaşılamamıştır.

Beş yaşımda aklım geldi başıma
On yaşımda gider oldum işime

Varıp girince on beş yaşıma
Bir kuru sevdaya giydirdin beni

On beşinden yirmisine yol oldu
Otuzunda çevre yanım çöl oldu

Kırk yaşımda hayrı şerimi bildim 
Hayrı şerimi bildirdin bana

Ellisinde ömrüm yarıyı geçti
Atmışımda yolum yokuşa düştü

Yetmişimde canan tedbirimi saçtı
Basamak basamak indirdin beni

Seksenimde beratlarım yazıldı
Doksanımda kan damarlarım süzüldü

Yüz yaşımda azalarım çözüldü
Bir masum-u paka dönderdin beni

Noksanîyim aşk oduna yandırdın
Ecel şerbetini verip kandırdın
Emreyleyip Azrail’i gönderdin

Gelmemiş gitmemişe dönderdin beni

İşte dava burada aklın mânâsına aşina olmak 
için nehir olup akıp deryaya kavuşmak, katre 
olup yine devriyeti kazanıp gelmektir. Çün-
kü katre ummandan, umman katreden ayrı 
değildir. Emin olun ki canım kardeşlerim bu 
yolda hem giden var hem gelen var. Allah’ın 
işi yok ki her gün otursun ruhu yaratsın. Ruh 
bakidir. Bu beden emanettir. Bu bir elbisedir. 
Bu elbiseye hayat veren bu elbisenin içinde 
can vardır. İşte o canı lekelemezsek, o canı 
güzel daima öyle temiz tutarsak aklın ne ol-
duğunu o zaman anlarız. 



8 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren muh-
telif etkenler vesilesiyle devlet ve toplum 
nezdinde başlayan değişim ve dönüşüm, ha-
liyle âşıklık geleneğinin ve âşıkların da deği-
şip dönüşmesini kaçınılmaz kılmıştır. Dola-
yısıyla pek çok unsurun terk edildiğini fakat 
birçok yeniliğin de geleneğe eklendiğini söy-
lemek mümkündür. Sözgelimi bağlamanın 
elektro bağlamaya yaklaştığını, usta çırak 
ilişkisinin doğal ortamından çıkıp plak, kaset 
gibi araçlar aracılığıyla örtülü çırak ilişkisine 
dönüştüğünü bu vesileyle dinleyici kitlesinin 
daha fazla genişlediğini, kahvehane gibi dar 
mekânlardan daha geniş mekânların olduğu 
organizasyonlara geçildiğini, icranın maddi 
unsurlarla anlam kazandığını, rüya görerek 
âşık olmanın çağdaş düşünce sisteminde eri-
diğini, tarikatlara bağlılık açısından dinî hü-
viyetin azaldığını sıralayabiliriz[1]. 

Geleneğin içinde yaşanan bu denli değişimin 
arasında kendisini bir Hakk âşığı olarak ta-
nımlayan Âşık Kemter Yusuf’u bulabilmek, 
görebilmek onunla konuşabilmek bir yana 
dursun, varlığından haberdar olabilmek bir 
nevi imkânsız. Çünkü Hakk âşığı olmanın 
getirdiği bazı sınırlılıklar, Kemter Yusuf’un 
hayatı ve sanatını büyük ölçüde etkilemiş, 
dolayısıyla onun ilkin dar bir çevre tarafın-
dan tanınmasına sebep olmuştur. Sözgelimi 
Kemter Yusuf gibi Alevî kültür ve inanç dün-
yasının söz sağlayıcılığını üstlenen ve aktif 
bir şekilde cem yürüten dedeler, inanç içinde 
oluşturdukları dinamizmin benzerini âşıklık 

[1] Geniş ayrıntı için bak.: Çobanoğlu, Özkul, Elektro-
nik Kültür Ortamında Âşık Tarzı Şiir Geleneği Bağlamın-
da Çukurova Âşıkları Üzerine Tespitler, III. Uluslararası 
Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu), 
Adana, 1999, 249; Kaya Doğan, Âşıklık Geleneğinin 
Geleceğiyle İlgili Düşünceler Ve Yapılması Gerekenler, 
Milli Folklor Dergisi, S. 52, Kış 2001, s. 87-92.

geleneğinde ortaya çıkarmakta güçlük çek-
mişlerdir. Bu yüzden kimisi dinî tasavvuf ya 
da âşıklık geleneği alanlarından birini tercih 
ederken kimisi ise dinî tasavvuf ile âşıklık 
geleneği arasında sıkışıp kalmıştır. Kemter 
Yusuf’un da bu iki alan arasında kaldığını, 
fakat şiirlerinin muhtevâsı yönüyle dinî ta-
savvuf alanına daha yakın olduğunu söyleye-
biliriz. Yanı sıra âmâ olması, okuma yazma 
bilmemesi, maddi imkânsızlıklar yaşaması, 
Alevî inancı gereği dedelik kimliğinin daha 
baskın çıkması sebeplerinden ötürü de hiçbir 
zaman kapı komşusu Âşık Dâimî, yakın dos-
tu Ali İzzet Özkan, sohbetine hayran olduğu 
Âşık Veysel ve Davut Sulari kadar popüler 
olamamıştır.

Gerçek kişiliği ve hayatı hakkında bilgi sa-
hibi olmadığım Kemter Yusuf’u tanımamı 
sağlayan ilk adım mahlasını merak etmem ile 
başladı. Öncesinde sıradan bir tanıma içgü-
düsünden ibaret olan bu duygu, gitgide farklı 
bir boyut kazandı ve beni, Kemter Yusuf’u 
anlamaktan anlatmaya varan bir yolculuğa 
taşıdı. Kendisi ve hayatı hakkında bilgi sahi-
bi olmak için hakkında yapılmış çalışmaları 
araştırdım. Nihayet İsmail Güleç Hoca’nın 
editörlüğünde, Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Yayınları’ndan çıkarılan Yâr Elinden Gelen 
Bâde isimli kitabına ulaştım. Açıkçası böy-
le bir başlık, geleneğin içinde yok olmaya 
yüz tutmuş rüya motifine gönderme yapma-
sı bakımından dikkat çekici özelliğe sahipti. 
Günümüz şartları açısından bakıldığında da 
yaşayan âşıklar arasında bu motife rastlamak 
samanlıkta iğne aramakla eşdeğerdi. Nitekim 
böyle bir motife sahip bir âşığı tanıtan kitap-
ta daha nelerin beni karşılayacağı merakıy-
la kitabın içeriğini incelemeye başladım. Ve 
sayfaları karıştırdığım vakit  gözüme çarpan 
ilk dize:

Gönül seninle gel seyrân edelim
Hakîkat içinde noktayı gördüm

Meylimi ezelden men sana verdim
Beni bu sevdaya elbet salan var.[2]

Nereden bilebilirim ki araştırma konusu için 
gittiğim bir kütüphanede beni sevdasına or-
tak eden bir âşığın kervanına katılacağımı? 
Bu kervan öylesine heterojen ki içinde vakıf 
başkanları, akademisyenler, siyasiler, orman 
mühendisleri, otel sahipleri, gençler, yaşlılar, 
kısacası kendisini Kemter Yusuf’un muhab-
betine kaptıran herkesi barındırıyormuş.

Âşığın hakkında edindiğim bilgiler, onun 
halk edebiyatı antoloji çalışmalarında yerini 
almasını destekler nitelikteydi. Fakat antoloji 
çalışmalarında isminin yer almaması ve ken-
disi hakkında henüz tamamlanmış bir akade-
mik çalışmanın olmaması sebebiyle değerli 
hocam Yard. Doç Dr. Selma Sol’a Âşık Kem-
ter Yusuf’un hayatı, sanatı ve şiirleri hakkın-
da tez çalışması teklifini sundum. Kendisi de 
bu teklifimi olumlu karşılayarak çalışmanın 
hiçbir aşamasında desteğini esirgemedi. Ge-
rekli hazırlıklara başlamak üzere Âşık Kem-
ter Yusuf’u yakından tanıyan vakıf, dernek 
ve şahıslarla iletişime geçtim. 

Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın verdiği ileti-
şim bilgileriyle âşığın yaşadığı şehre, Erzin-
can’a –daha önce hiç bu kadar anlamlı gel-
meyen memleketime– doğru yola koyuldum. 
Yolculuk esnasında âşık hakkında edindiğim 
bilgileri gözden geçirip onunla ilgili videola-
rı seyrettim. Kendisini ziyaret edeceğimden 
birkaç saat evvel haberi olan âşığı, tek katlı 

[2] İsmail Güleç, Yâr Elinden Gelen Bâde Âşık Yusuf 
Kemter’in Nutukları, Âşık Kemter Yusuf, Anadolu 
Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2001:34.

Ȃşık Kemter Yusuf’un
Hayatından Kalemime Düşenler[1]

Mahir Cankaya[2]*

[1] Bu yazı, Âşık Kemter Yusuf’un Hayatı, Sanatı ve Şiirleri adlı tez çalışmasından  esas alınarak yazılmıştır.
[2] **Trakya Üniv., Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi,mahircankaya@windowslive.com.
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müstakil evinin bahçesinde oturur vaziyette 
buldum. “Merhaba” diye seslenişime kar-
şılık: “Ooo, merhaba güzel dost,” diyen bu 
sesin sahibi beni tanıdı ve sesimin geldiği 
yöne doğru gitmek istedi. Böylesine sami-
mi bir hava ile karşılanmanın bir ayrıcalık 
olmadığını, sohbet sırasında âşığın bahçeye 
uğrayan komşularını aynı edâ ve heyecan-
la ağırlamasından anladım. Çünkü Kemter 
Yusuf muhabbet âşığıydı. Araya mesafeler 
koymadan aradaki perdeyi kaldırarak gönül 
gönüle, cemal cemale muhabbet etmeyi se-
ven bir âşıktı. Öyle ki muhabbet âşığı ortağı-
na “Sevdiğim” ya da “Güzel dost” diye hitap 
etmesi de içtenliğinin somut bir örneğiydi.

Kendisini ziyaret etme amacımı açıkladıktan 
sonra âşığın yüzündeki mütevazı mutluluğu 
gördüm. Bu mutluluk kısa bir süre beni etkisi 
altına aldı ve âdeta orada bulunma nedenimin 
bir gerekçesi hâline geldi. Ortamın sessizli-
ğine kapıldığımız bir anda Kemter Yusuf’un 
eşi Sakine Hanım’ın getirdiği çaylar içimizi 
öylesine ısıttı ki kaldığımız yerden sohbeti-
mize devam ettik. “Birgün geniş kitleler ta-
rafından tanınanacağınız hiç aklınıza gelir 
miydi?” sorusunu sorduğumda ise aldığım 
cevap Kemter Yusuf’un iç dünyasına ışık tu-
tar nitelikteydi:

“Yok, tanınacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama 
Cenâb-ı Hakk’ın kudret kuvveti var. Eee 
hamd ü senâlar olsun. Verdigine şükür. Bir 
kapıyı kapatırsa bir kapı açıktır. O, kulunu 
daraltmaz. Aşkın yeli esti mi, o deniz dalga-
lanır.”[1]

Yaşlılığından dolayı hafızası zayıflamış olsa 
da  bu, Kemter Yusuf’un sizi kendisine hay-
ran bırakacak dörtlükler okumasına engel 
değildi.Üstelik okuduğu dörtlüklerin birço-
ğu kendisinden önce yaşamış ozanlara aitti. 
Genellikle bir konuya istaneden ansızın söz-
cüklere can verirdi. Örneğin güzel ahlâk ve 
güzel hâl konusuna değindiği sırada ansızın 
Noksani’nin bir şiirinden aşağıdaki dizeleri 
okumaya başladığında anlıyorsunuz ki Kem-
ter Yusuf’taki aşkın yeli hâlâ esmeye devam 
ediyordu:

Konuş akranınla haddini tanı
Sadık kalb oluben gözlegil nânı

Hakk yoluna kurban ver şirin anı
Sermâye gerektir eli boş olmaz.[2]

Onda rastladığım en ilginç yön, söyledikle-
rinin ardından karşı tarafı düşündürebiliyor 
olması idi. Bunu en çok da Alevîliğin tasav-
vufî ve batınî yönüne temas eden konularına 
değindiğinde anlamak mümkün. Ancak nasıl 

[1] Kemter Yusuf ile 27.07.2013 tarihinde yüz yüze 
yapılan görüşme kaydından alınmıştır.
[2] Kemter Yusuf ile 27.07.2013 tarihinde yüz yüze 
yapılan görüşme kaydından alınmıştır.

olur da bir âşık, âmâlığının okuma yazma 
özelliğini işlevsiz bırakmasına rağmen bir 
hatip edasıyla konuşabilirdi? Esasen bu, kıs-
men de olsa âşığın sözlü kültür geleneğinin 
merkezinde yer almasıyla açıklanabilir. Çün-
kü Alevî inancına has birçok özellik, inanca 
bağlı kişiler tarafından ve onlarla özdeşleşen 
bağlama aracılığıyla gelecek kuşağa aktarı-
lır. Aktarıma kaynak oluşturan sözlü kültür 
potasındaki bilgiler ise Kemter Yusuf gibi 
düzgün ve temiz bir konuşma Türkçesine ve 
özgün özelliklere sahip âşıklarda farklı boyut 
kazanır.

Âşığın hayat hikâyesindeki en önemli detay, 
babasını hastahaneye yatırdıktan sonra Erzu-
rum’a gidip Âşık Reyhanî ile karşılaşması-
dır. Bu an, kendisinin övünç kaynağı olmakla 
birlikte tanınmasını hızlandıran ilk somut 
olaydır. Ancak bu olaydan evvel Kemter Yu-
suf, gelenek içinde kendine uygun bir konum 
kazanmak için[3] mahlas edinmiştir. Âşık 
Kemter Yusuf’un “Kemter” mahlası geçmiş-
te olduğu gibi günümüzde de âşıklar arasında 
oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Nok-
san, eksik ve aciz kul anlamlarına[4] gelmesi 
vesilesiyle de âşıkların yaşam tarzı, dünya 
görüşü yahut fiziksel görüntülerine gönder-
me yaptıkları bilinmektedir. Nitekim Kemter 
Yusuf’un da gözlerinin görmemesi ve hayatı 
boyunca zorluklar yaşaması bu mahlasın bi-
linçli olarak kullandığına işarettir. Yanı sıra 
âşığın mahlas edinme serüveni, Umay Gü-
nay’ın âşıklık geleneğindeki kompleks rüya 
motifinin planına uyan benzerlikleri ile tez 
çalışmasında detaylandırılmışır.

Ȃşık Kemter Yusuf, hayatı boyunca iyiyi, 
doğruyu ve güzeli savunmuş, Mutlak Âşık’a 
ulaşmanın umudunu taşımış, “İlimle delâetin 
içinde kalmayın” nasihatıyla kalplere rehber 
olmuş bir Hakk âşığıdır. Onun Hakk’a yürü-
düğü haberini aldığımda ise derin bir üzüntü 
duyarak sohbetten aklıma kazınan şu sözlerin 
mânâsına yolculuk ettim:

Aldanma dünyaya gafletten uyan
Konup göçenlerden ibret al gönül.  

Ayrıca gerek tez çalışmamda gerekse bu ya-
zının ortaya çıkmasında önayak olan Anado-
lu Aydınlanma Vafkı yönetici ve çalışanları-
na şükranlarımı sunarım.

[3] Kemter Yusuf ile yüz yüze yaptığımız 
görüşmelerde kendisinin de “Mahlas olmadan 
şiir olmaz,” düşüncesinin bu ifade ile uyuştuğunu 
söyleyebiliriz.
[4] Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik 
Lügat, Aydın Kitabevi Yayınları, (24. Baskı), 2004:507.

Gönülden
Devrâna
Geldim*
Gönülden devrâna geldim
Gonca güllerin dermeye
Sînemdeki dost yaraları

Gonca gülleri dermeye geldim

Ol tabip yaramı sarar
Âşıklar ma´şûkun arar
Gönül eylemiştir karar

Gonca gülleri dermeye geldim

Dost gülünü hem derdiler
Ârifleri haber verdiler
Ol irfâna dost erdiler

Gonca gülleri dermeye geldim

Dost elinde kızıl güller
Ârifler her zaman söyler
Enginlerde cevelân eyler

Gülleri hem dermeye geldim

Ol güzel gülü derdiler
Haberini hem verdiler
Birlikte cânân erdiler

Ol gülleri dermeye geldim

Kızıl güllerin hem kokar
Cevahir alıp cânân satar
Gönüllere vahdet katar

Gonca gülleri dermeye geldim

Gonca güllerin derdiler
Ahd u peymânım verdiler

Ol vahdete hem erdiler
Gonca güllerin dermeye geldim

Bezm-i hakîkat gülşeni
Âriflerin dost seyrânı
Sınık yaraları saranı

Gonca güllerin dermeye geldim

Kemter Yusuf güller derdim
Dostsan ben ikrâr verdim
Bülbül gibi zâra geldim

Gonca güllerin dermeye geldim

*Nutuk 45. Yâr Elinden Gelen Bâde,
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları
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Manevî yolun hakiki anlatımı öyle bir anla-
tımdır ki hiçbir masala sığmaz; ama sevda-
lısını bulup sevdalanarak anlatılırsa bütün 
masallara konu olabilir. Masallardaki sev-
danın içindeyse sürekli bir gizem vardır. Bu 
gizemin işareti ise insanda saklıdır. İnsansa 
saklı olanı açığa çıkarmak için bizatihi kendi 
yaşadığı manevî âlemlerini deneyimlemek 
durumundadır. Deneyimde hem anlam hem 
de anlayış vardır. Bu da insanı bazen hüzün-
lendirebilir bazen de coşturabilir. Bu yaşanan 
hâllerin tanık kılınmasıysa insanın kendi bil-
geliğine doğru yol almaya başladığını gös-
terir. Bilgelik yolunda yürüyen insanda bir 
doluluk hâli oluşur. Bir müddet sonra da bu 
doluluk gönülden taşmaya başlar. Taşan hâ-
lin ifadesiyse insanın kendi yaşadığı manevi 
âlemleriyle alakalıdır. Bu manevi âlemleri 
açığa çıkarmak için bir anlatım dili kullanıl-
mak durumundadır. Bu dil de bilgenin kendi 
meselleri, misalleri, masallarıdır. Böylelikle 
insan kendi bilgeliğine erişmiş olur. Bu hâlle-
rinin tesiri insanın kendi kaynağına ulaşma-
sıyla alakalıdır. İşte bundan dolayıdır ki insan 
öz kaynağındaki manevî âlemlerini deneyim-
leyerek ve bunları da masalsı, sembolik bir 
dile çevirip kendi hakiki anılarını zikrederek 
(anımsayarak) anlatılanın varlığı (özü) ol-
mak durumundadır.  

Anılar o kadar tesirlidir ki geçmiş ile gelece-
ği bugüne getirerek kendisini mit gibi dirimli 
kılar. İşte bu yaşanılan manevî anılardan biri 
de Âşık Kemter Yusuf Dede ile yaşadığım 
masalsı anılardır.

Erenlerim ile Tanışmamız:
Merdivenköy’de bulunan Şahkulu Sultan 
Dergâhı’nı hemen hemen her pazar ziyaret 
ederdim. Dergâhın gizemi ve sohbet ettiğim 
gönül dostlarımın sevgisi beni sürekli oraya 
çekerdi.

1992 yılının Mayıs ayı, yine günlerden bir 
pazar;  o gün de Şahkulu Sultan Dergâhı’nı 

ziyaretim farz olmuştu. O gün de cezbeyle 
dergâhın bahçesinde hâl-i istiğrak içinde do-
laşırken erenlerimin kokusunu duydum. O 
koku beni kendisine doğru yakınlaştırdı. İşte 
o gün, vakti gelen gülümüzün açıldığı gündü. 
Erenlerim gönül dostları ile sohbet ediyordu. 
Sohbeti bozmamak için yanına usulen otur-
dum. Kendisi bana hitaben “Sevdiğim hoş 
geldiniz, sedanızda sizin gibi hoş olsa gerek, 
işitelim,” dedi. Sedamızdan sonra yerimiz-
den kalkarak rûberû (yüz yüze) olduk, son-
rasında ise lübbül lüb (özün özü) şarabımızın 
dudaklarını birbirine değdirdik. Bu hâlden 
sonra erenlerimle gönülden birbirimize bağ-
landık ve manevî masalsı maceramız başla-
mış oldu. Yolumuz bir oldu, gönlümüz bir 
oldu, ruhumuz bir oldu…

Kadim dost erenlerimle sürekli beraber gez-
meye başladık. Manevî hizmetimiz bereke-
tiyle o kadar çoğaldı ki dost meclislerinden 
sürekli davet alır olduk. Dost erenlerim, soh-
bete başlamadan önce bana dönerek “Erenle-
rim bir kapı aç da muhabbet bağına girelim,” 
derdi. Sonrası ise zevk-i âlem… Kendisi hâl 
ehliydi, hâlinin cezbesi o kadar tesirli olurdu 
ki gelip karşısında oturan dostlar ona doğru 
çekilirdi. Sohbet başladıktan belli bir süre 
sonra herkes kendi varlığını unuturdu. Konu-
şurken ufacık bedeni heybetinden büyümeye, 
yanında olan herkes ise küçülmeye başlardı, 
sureti bebekleşirdi. Sohbetlerinde ise daha 
çok huruf (harf), remiz (sembol) anlatım tar-
zı kullanırdı. Sorulan suallere de çoğunlukla 
kendi doğuşlarıyla karşılık verirdi. Ve tabii ki 
aşka gelince de telli kuran ile (sazıyla) söyle-
diği deyişleriyle dinleyenleri coştururdu. 

Erenlerimle yaşadığım pek çok anım oldu. 
Bunlardan birkaç masalsı anımı siz sevgili 
dostlarımla da paylaşmak isterim:

Erenlerimle Şahkulu’na beraber gittiğimiz 
bir gün oradaki mihman dostlarımız Anka-
ra’dan bir zatı muhteremin geldiğini, kendi-

sinin Şahkulu’nun konuk evinde olduğunu 
söylediler. Erenlerimle birlikte konuk evine 
gidip tanışmak istedik. Konuk evine girdiği-
mizde büyük bir kalabalık zatı muhteremin 
celalli olan konuşmalarını dinliyordu. İçeri-
ye girdiğimizi görünce bizim yüzümüze ba-
karak Ankara’dan buraya teftişe geldiğini, 
büyük bir zat olduğunu ve isterse İstanbul’u 
sarsıp yerle bir edeceğini dile getirdi. Eren-
lerim ise çok sakince kendisine bir soru yö-
neltti: “Senin İstanbul’u yıkman bizim için 
önemli değil, asıl sen önce benim soruma 
cevap verebilir misin? Sen erkek misin, dişi 
misin?” Zatı muhterem bu soru karşısında 
asabi bir şekilde erenlerime, “ “Görmüyor 
musun, erkeğim,” dedi. Erenlerim ise “Sen 
erkek olmuşsun ama dişi olamamışsın. Dişi 
olamadıktan ve kendi gönlünün tahtını yıka-
madıktan sonra istediğin kadar korkutucu 
konuş, bunlar bizim için geçersiz,” dedi. Zatı 
muhterem bu söz karşısında sustu ve verecek 
cevap bulamadı. Sonrasında erenlerim bana 
döndü ve  “Sevdiğim kalk gidelim, bizi yolu-
muzdan böyleleri alıkoymasın,” dedi. 

Erenlerim o mecliste hem zatı muhtereme 
hem de onu dinlemek için oraya gelenlere 
büyük bir kemalât dersi vermişti...

Erenlerim ile birebir yaşadıklarımın yanı 
sıra can dostlarından da dinlediğim anılar da 
oldu:

2004 yılıydı, ailemle hizmet için Hace Bek-
taş’a gitmeye niyetlenmiştim. Gitmeden ev-
vel de kendisini ziyaret ettim ve “Erenlerim 
niyazını Hünkâr’a götürüyorum,” dedim. 
Tebessüm ederek “Dost, dost niyazımızı ta-
nıştığın tüm dostlara götür,” dedi. Nasip 
oldu, Hünkâr’ı ziyaret ettik. İkinci gün ise 
çarşıda dolaşırken hediyelik eşya satan bir 
zatı muhtereme rast geldim. Kendisiyle ko-
nuşurken o anda yüzüne bakıp “Sana Âşık 
Kemter Yusuf’un kokusunu getirdim,” de-
dim.  Heyecanla yerinden kalktı ve bana sa-
rıldı, ağlamaya başladı, “Erenlerimin koku-
sunu getirene ne mutlu,” dedi. Dükkânı ka-
pattı ve bizi evinde misafir etmek istediğini 
söyledi. Erenlerimle olan anılarını dinlemek 
ve aşk-ı muhabbet etmek için evine mihman 
(konuk) olduk. 

Sohbetimizde, adının Ali olduğunu, erenle-
rimle aynı memleketten olduklarını ve aynı 
zamanda kamberi (hizmetkârı) olduğunu, 
uzun yıllar ona hizmet ettikten sonra onun da 
rızasıyla Hace Bektaş’a yerleştiğini söyledi.

Ali kamberinin ağlayarak anlattığı yaşanmış 
hakiki masalsı hikâyelerden birisi şöyleydi:

“Erzincan’ın Kemah kazasına gidiyorduk, 
hava çok sıcaktı ve susamıştım, dedeme: 
‘Çok susadım, şu yakındaki köye uğrayıp bir 
bardak su içebilir miyiz?’ dedim. Dedem ise 
birden durdu ve bana: ‘Bu köyün tarlasının 
başaklarının içi boş ve çiğ,’ dedi. Ama ben 

Âşık Kemter Yusuf ile Masalsı Anılar
Mansur Yalçın
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anlamadım. Ben su içmekte tekrar ısrar edin-
ce beni kırmadı, köye gittik.

Köy çok sessizdi. Köyün girişinde bulunan 
kahvehanede oturduk, su ve ayran istedik. 
Bir süre sonra insanlar yavaş yavaş yanımıza 
yaklaştılar ve kahvehane bir anda kalabalık-
laştı. Ama insanların bakışlarında rahatsız 
edici bir alaycılık vardı. Müsaade isteyerek 
yerimizden kalkmak istedik fakat köylüler 
bizi engelleyerek ‘Sizin görünüşünüzden 
ne olduğunuz belli durun bakalım,’ dediler. 
Kemter Dede’yi işaret ederek: ‘Bu kör ada-
mın neden sakalları bu kadar uzun, yoksa 
ermiş mi? İspat etsin yoksa sizi bırakmayız,’ 
dediler. Dedem ise böyle bir sual karşısında 
heybetinden nar gibi kızarmıştı. O anda yanı-
mızdan bir kız çocuğu geçiyordu ve elindeki 
sepetin içinde de yumurtalar vardı. Nasıl ol-
duysa her şey bir anda oldu. Dedem büyük 
bir çeviklikle yumurtalardan birisini avucuna 
alarak bütün gücüyle masaya vurdu. Masa 
neredeyse ortadan ikiye ayrılıyordu. Dedem 
avucunu kaldırdığında yumurta kırılmadan 
dikilerek hızlıca dönmeye başladı ve uzun 
müddet döndü. Bunu gören köylüler şaşkın-
lıklarından hemen dedenin eline sarılmaya 
başladılar. Kemter Dedem yerinden kalktı 
ve bana dönerek: ‘Köyden hemen çıkalım,’ 
dedi.”

Dede ile yaşadığı daha başka birçok masa-
lımsı anısını anlattı. Her bir anısında da o 
anı bizatihi yaşıyordu. Bu, hâline yansıyor 
ve zangır zangır titriyordu. Erenlerimin kam-
berinin evinde bulunduğumuz muhabbetli 
akşamdan sonra hizmetimizi de yaparak İs-
tanbul’a döndük.

İstanbul’a geldiğimde gönül dostum erenle-
rimin yanına mihman oldum. Ona “Seninle 
çok cilvelerimiz oldu, bir cilven de yumurta-
yı döndürmekmiş,” deyince kendisi gülerek 
bana, “Erenlerim yumurtayı ben döndürme-
dim, döndüren Hakk idi,” dedi. Bu sözün 
sonrasındaysa zevklenerek muhabbetle nice 
âlemlere beraber gittik. Ârifler yaşarken 
mânâyı yaşatanlardır. Bilmeyenler mânâyı 
mucize olarak görüp aldanır. Bilmeye ta-
lip olanlar ise mucizenin hikmetini mânâya 
ulaştırır. Erenlerin mânâsını anlamayana çok 
anlatmak anlamsız gelir. Anlayana ise az an-
latmak bazen makul gelir.  

En büyük masalsı mucize, insanı anlamaktır. 
Bu anlayışın sonunda da insan ölümsüzleşir. 
Erenlerimi anlamak, anlayışını gönülde taşı-
maktır. 

Bu âlemdeydin, başka bir âleme çekildin. 
Ölüm yok sana...
Erenlerim selam olsun sana...
Sevdiceğim selam olsun sana...

mansur_yalcin@hotmail.com

Sakın meyil verme fânî dünyaya
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Aldanma sakın ağyârın hâline
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Nice Süleymanlar konup göçtüler
Ecel şarabını canlar içtiler

Nice kimseler bu hep benim dediler
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Bakmaz mısın çarh-ı gerdûn hâline
Kimse dayanmaz ol feleğin zârına

Yanarsın sonra nefsinin nârına
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül
Bu vefâsız çarh-ı gerdûn dönüyor

Nice kimseler de ana kanıyor
Bu aşkın âlemi özde yanıyor

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

On sekiz bin âlemin habibi ne oldu
Bu dünya yedi kere boşalıp doldu

Yüz yirmi dört bin nebi ahir mevt oldu
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül
Elli yedi bin âşık canlar geçtiler

Nice kimseler felek pençesine düştüler

Kimi nârda kimi nûrda göçtüler
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Bu fânî dünyaya bir nazar eyle
Ârif ol kelâm-ı hikmeti dinle

Çarh-ı gerdûn dönmüş bir nazar eyle
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Çarh-ı gerdûn vefâsızdır hem döner
Aldananlar cehennem nârında yanar

Vefâsız kimseler dünyaya yanar
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Bu dünya fânîdir vefâsız dedi
Kimine libas kimine hicrân verdi
Sâdıklar dünyaya meyil vermedi

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Kemter Yusuf dertli sakın aldanma
Dünyaya meyil verip eğlenip kalma

Ol nefsin ateşine âkıbet yanma
Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

*Nutuk 38. Yâr Elinden Gelen Bâde,
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları

Âşık Kemter Yusuf Dede ile ilgili 
daha fazla bilgi edinmek için:

www.kemteryusuf.com

https://www.facebook.com/Asik 
Kemter Yusuf Dede

Yâr Elinden Gelen Bâde
Âşık Yusuf Kemter’in 
Nutukları  
Hazırlayan: Prof. Dr. İsmail Güleç 

Yayınevi: Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları  
272 sayfa

Bu eserin sayfalarını çevirmeye başladığınız zaman sadece bir kitabın kapağını açmış 
olmayacaksınız. Aynı zamanda bu topraklarda gelişen ve yaşayan bir kültür hazinesinin 
kapısını da aralayacaksınız. Sizlere sunmaya çalıştığımız bu hazine, günümüzde 
kaybolmaya başlayan ve artık benzerlerine pek rastlayamadığımız bir Anadolu ereninin 
nefeslerinde görülen Alevî kültür ve inanç dünyasıdır. 
 
Bir Hakk âşığı olduğu kadar bir Anadolu ozanı da olan Âşık Kemter’in nutuklarından 
oluşan bu kitap, ozanımızı topluma ve gelecek kuşaklara tanıtmak, böylece bir değerin 
ortadan kaybolmasına izin vermemek adına hazırlandı. Âşık Kemter’in nutuklarında 
geçen, konuya aşinalığı olmayan kimseler için anlaşılmaz olacağını düşündüğümüz 
kişi, olay ve kavramların anlamları kaynak eserlerden yararlanılarak, Âşık Kemter’den 
sorularak karşılarına yazıldı. Böylece kitabın arkasında, nutukların bir terim sözlüğü de 
ortaya çıkmış oldu.

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Ayşe Doğu

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül 



12 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

Osman Çoban’nın 
Kemter Dede ile 
Tanışması
Söyleşiyi Yapan ve Düzenleyen: 
Eraydın Erdoğan

Nasıl anlatılır bilmem ki... Kemter Dede ile 
1969-1970 yıllarında rehberim vasıtası ile ta-
nıştık. Terzi kalfası olarak çalıştığım yıllarda 
müstakil dükkân açmaya karar verdim. Dük-
kânı tuttuğum çarşıdaki esnafın hepsini tanı-
yorduk ama çok yakın değildik. Karşımdaki 
komşum da içine kapanık, kendi hâlinde, çok 
da dışarı ile alâkası olmayan, biraz da celâlî 
meşrepli bir zattı. Dükkânına gidip “Abi de-
dim, karşıdaki dükkânı ben tuttum, biz gerçi 
bir senedir bu mahalledeyiz ama sizinle ta-
nışmak nasip olmadı, kusura bakmayın, geç 
oldu,” dedim. O da: “Kardeşim, ne bundan 
evvel sen buraya gelebilirdin ne de şimdi gel-
meyebilirdin,” diye cevap verdi. Bu cevaptan 
çok etkilendim ve bu zat ile zamanla yakın 
arkadaş olduk. Sık sık sohbet etmeye, din-
den imandan bahsetmeye başladık. Cenâb-ı 
Mevlânâ’dan bahsederken, “Bizi kara top-
rakların altında aramayınız. Biz, bizi seven-
lerin gönüllerindeyiz. Bizim söylediklerimizi 
size kim  tekrar ederse biz ordayız,” sözlerini 
okumuştu. Daha evvel de Konya’ya yolum 
düşmüştü. Cenâb-ı Mevlânâ’nın türbesini 
ziyaret etmiştim. Hava soğuk ve karanlıktı, 
türbenin içi de soğuk ve karanlıktı, yanımda-
ki kişi de soğuk, ben de soğuk. O dostumuz: 
“Beni kara toprakların altında aramayın. 
Biz, bizi sevenlerin gönlündeyiz. Bizim söyle-
diklerimizi size kim tekrar eder ise biz orada-

yız,” deyince; haaaa! (dizine sertçe vurarak) 
Konya’ya ziyaretine gittiğim Konya’da de-
ğilmiş, dedim. Esas adresi O’nu seven, O’nu 
anlayan, O’nun söylediklerini tekrar eden ki-
şiymiş. O’nun esas kabri... Oh be, ne güzel...

Rehberim gömlekçiydi. O zamanlar Soma’da 
Tercanlı madenci nüfusu yoğunluktaydı. 
Rehberim de madencilere gömlek diktiği 
için hepsini tanırdı. Kemter Dede de Tercan-
lı’ydı ve  sık sık babası ile Soma’ya gelirdi. 
Rehberim de ehl-i beyt muhibbi olduğu için 
madenciler Kemter Dede ile tanıştırmışlar. O 
zamanlar Kemter Dede kırklı yaşlarındaydı, 
ben ise yirmi dokuz yaşındaydım. İlk karşı-
laşmamız rehberimin dükkânında olmuştu. 
Yanında babası vardı, saz çalıp coşmuştu. 
Kemter Dede sürekli hânedân-ı ehl-i beyt-
ten bahsederdi. İlk karşılaşmamızda hemen 
kanım kaynamıştı Kemter Dede’ye. Hatta 
mürşidime intisab etmeden önce Kemter De-
de’ye intisab etmeyi düşünmüştüm. İkinci 
karşılaşmamızda kendisini babası ile evimiz-
de misafir etme şerefeni nail olduk.

Mürşidim ile zahiren tanışmasak da rehbe-
rim vasıtası ile haberdardık birbirimizden. 
Rehberim öyle muhabbetle bahsetmişti ki, 
görmeden sırılsıklam âşık olmuştum, hem 
kendisine hem ailesine. Dükkânlarımız karşı 
karşıya olduğu için her gelene “Acaba o mu 
geldi? Leyla mı geldi?”  diye bakardım.

Sonra rehberim evini, dükkânını satıp İstan-
bul’a taşındı büyük bir aşk ile. Sanki birisi 
gelip eliyle ağzımı burnumu kapatmış, nefes 
alamıyorum. O gidince ben de duramadım ve 
gayrı ihtiyari burada buldum kendimi. Taşra-

dan İstanbul’a göçmek kolay değil. Ekono-
mik olarak müthiş bir fark var. O zamanlar 
insanlar akın akın Almanya’ya çalışmaya 
gidiyorlardı. Türkiye’nin fakirlikten, işsiz-
likten kıvrandığı zamanlardı. Onların işi çok 
daha zordu. Eşlerini, çocuklarını bırakıp hiç 
bilmedikleri yerlere çok zor şartlar altında, 
dil bilmeden, horlanarak darlanarak çalışma-
ya gittiler. Onların işi çok daha zordu.

Daha sonraki karşılaşmamız “Adil Ali, Vakti 
Dolu” diye bir kitapçıda olmuştu. Irene Me-
likoff ‘un “Uyur İdik Uyardılar” adlı kitabı-
nı aramaya gitmiştik. Irene Melikoff, Azerî 
Türkü bir baba ve Rus Çarlarının ailesinden 
gelme bir annenin kızı olarak Bolşevik ih-
tilâlinden sonra Fransa’ya gidip Türkoloji 
okumuş. Daha sonra İstanbul’a gelerek Şah 
Kulu Dergâhı’na yolu düşmüş ve bütün Bal-
kanlar’ı dolaşarak Alevî toplulukları ile ilgili 
araştırmalarını bu kitapta toplamış. Bir ga-
zetede görmüştüm Irene Melikoff’u ve Âşık 
Veysel’den şu dizeleri söylemişti:

Şu âlemi yaratan bir,
O dur külli şey’e kadir.
Alevîlik sünnîlik nedir?
Menfaattir varvarası.

Veysel sapma sağa sola, 
Sen Allah’tan birlik dile.  

İkilikten gelir belâ, 
Dava insanlık davası.

İsmail Güleç’in “Yâr Elinden Gelen Bâde, 
Âşık Yusuf Kemter Dede’nin Nutukları” isim-
li kitabı çıkmış o sırada. Kemter Dede ile bu 
kitapçıda da karşılaşıp muhabbet etmek nasip 
olmuştu.

Yirmi beş sene sonra dostlarla Şahkulu Sul-
tan Dergâhı’nı ziyarete gitmiştik. Dergâh’ın 
bahçesinde dolaşırken bir de baktım, Kem-
ter Dede orada. Dostlardan müsaade isteyip 
yanına gittim. Selam verip “Ben Soma’dan 
Terzi Osman, hatırladın mı?” dedim. O da 
“Unutmadım ki canım… Unutmadım ki,” 
dedi. Sonra birkaç kez daha karşılaştık.

Bir de baktık ki Anadolu Aydınlanma Vak-
fı’nda da Kemter Dede...


