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Sevimli ve sevgili hocam 

Andras J E. Bodrogligeti ye 

Klasik çağatayedebiyatının öncülerinden sayılan Mevlana Sekkaki'nİn 

hayatı hakkında yeterli bilgiye ne yazık ki sahip değiliz. Ölüm tarihi ve yeri 
belli olmayan Sekkaki'nin divanında yer alan kasideler -özellikle de Halil 
Sultan, Mirza Ulugbek ve Arslan Hoca Tarhan'a ithaf ettiği kasideler- ile Ali 
Şir Nevayi'nin şairler tezkiresi olan Mecalisü 'n-nefayis adlı eserinde kendisi 
hakkında verdiği bilgiler vasıtasıyla onun XIV. asrın ikincİ çeyreği ile XV. 
asrın ilk yarısında Timurllerin başkenti Semerkand'da yaşayıp edebi faali
yette bulunmuş olduğunu söylemek mümkündür. Bu noktada, Nevayi'nin 
Mecalisü 'n-nefayis'te Sekkaki için kullandığı ifadelerin yorumlanıp doğru 
anlaşılması meselesi üzerinde durmak doğru olacaktır; çünkü· Türkiye'deki 
çağatayedebiyatı araştırmalarında Fuad Köprüıü' den beri onun İntihalci bir 
şair olduğu kanaati yine1ene gelmiştir. Köprülü, Sekkaki için şunları 

kaydeder: "Halil Sultan (140S-1409)'a, Ulug Bey (1409-1440)'e emir-i kebir 
Arslan Hoca Tarhan'a muhtelif kasideler söylemiş olan bu şair hakkında 
eldeki divanı ile Neva'i'nin ona ait müphem ifadelerinden başka bir şey 
bulunmuyor ve onun Maveraünnehrli olup, S emerkand , da büyük bir şöhret 
kazandığını, lakin orada yaptığı araştırmalara rağmen, eserlerinden mühim 
bir şeyelde edemediğini, bazılarının Sekkaki'yi «başkalarının şiirlerini 

aşırmakla» itham ettiklerini, fakat bu iddiaya inanılamayacağını söylüyor 
(bk. Macalis al-nara'is)" (Köprülü 1963: 190/2). Köprülü'nün "Neva'i'nin 
ona ait müphem ifadelerinden başka bir şey bulunmuyor" demesinden 
kendisinin de bir tereddüt içine düşmüş olduğu anlaşılmaktadır. Mevlana 
Sekkaki divanını yayımlayan Kemal Eraslan'ın MecaZis'teki aynı bölümü 
yorumlaması ise şu şekildedir: "Nevayi'nin verdiği bu bilgiden Sekkaki'nin 
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Maverau'n-nehr'li olduğunu, Semerkand'a gelip yerleştiğini ve orada şöhret 
bulduğunu, Semerkand halkı tarafından büyük takdir gördüğünü, kendisinin 
Semerkand'da bulunduğu sıra takdirkarlarından sorup soruşturduğu halde 
gerek kendisi, gerekse şiiri hakkında söylendiği kadar bir şey bulamadığını, 
bazıları onun Lutfi'nİn güzel şiirlerini kendisine malettiğini, bu tür benzeri 
olmayan tatsız olayların o bölgelerde görüldüğünü ve nihayet kabrİnİn de o 
taraflarda olduğunu öğreniyoruz." (Eraslan 1999: 15). Görüldüğü gibi 
Eraslan da metni Köprülü gibi anlamıştır; yani Sekkaki 'aşırmacı' bir şairdir. 
Bununla birlikte,Eraslan zikredilen yayımında "Biz Sekkaki'nin kaside ve 
gazellerindeki başarıya dayanarak, onun başkalarının şiirlerini kendisine 
malettiğine pek ihtimal vermemekte, bunu yersiz bir söylenti olarak 
görmekteyiz." (Eraslan 1999: 40) demekle kendisinin de metni Köprülü gibi 
anladığını bir kez daha bildirir. 

Eraslan'ın yayımındanaldığımız söz konusu metin ve kendisine ait çeviri 
şöyledir: 

Mevlana SekkakJ: MaV,erau 'n-nehr' dindür. Semer .kand ehli anga köp 
mu (tekiddürler, be-gayet ta 'r!fin .kılurlar, amma fa.kIr Semer .kand J da 
irkende mu (terijleridin her niçe tefa!J!Juş .kıldım kim anıng netayic-i 
tab (ıdzn bir nime qnglayın, ta (r!! .kııganlarıça nime ?fjhir bolmadı. 
Barçadzn .kalsalar, sözleri budur kim Mevlana Lu t[J'ning barça ya!Jşı 
şi (rleri anıngdur kim ogUrlap söz atıga .kılupdur. OL yirlerde bu nev ( 
omaşı yo.k mezesiz mükabereler gahi valfi ( bolur. Barı ba (zısı ta (r!! 
.kılıp kim o-'furlar, bu 'ma.tla (nı anga isnad .kılurlar kim: 

Ni naz u bu ni şivedür ay cadü közlüg şü!J-ı şeng 
Kebk-i deri fiivüsda yo.k elbette bu reftar u reng 

Kabrı hem-ol sarı o.kdur. (Eraslan 1999: 15) 

"Mevlana Sekkak1: Maverau'n-nehrdendir. Semerkand halkı ona pek 
inanıp överler, fakat fakir Semerkand'da bulunduğum sıra her ne kadar 
hakkında birşey öğreneyim diye araştırdıysam da, övdükleri kadar bir şey 
elde edemedim. çoğu onun Mevlana Lutfi'nin bütün güzel şiirlerini çalıp 

kendisine malettiğini söylerler. O taraflarda buna benzer eşi olmayan tatsız 
iddialar bazen ileri sürülür. Bazıları çok beğenerek okudukları bu matla'ı ona 
İsnat ederler: 
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Ey cadı gözlü neşeli güzel, bu ne naz ve bu ne şivedir: 
Keklik ve tavusta bile elbette bu salınış ve renk yoktur. 

Kabri o taraflardadır." (Eraslan 1999: 15) 

Meselenİn bu şekilde anlaşılmasına yol açan Mevlana Lu !lJ'ning barça 
ya!Jşı şi crleri anzngdur kim ogurlap söz atığa i}ılupdur ifadesidir. Burada İlk 
göz önünde tutulması gereken husus ol zamirinin (gönderenin) temsil ettiği 
unsurun (g6nderilenin)· ne olması gerektiğidir. Bu soruya cevap aranırken 
mantıkça şu gibi seçenekler irdelenmelidir: 

1. Gönderilen ya Lutfi ya S ekldki , dir. 

2. Zamİrİn yerine Lutfi'yi yerleştirdiğimİzde Mevlana LugI'ning barça ya!Jşı 
şi crıeri Mevlana Lu!ıJ'ningdür kim ogurlap söz atığa i}ılupdur, yani 
"Mevlana Lutfi'nin bütün güzel şiirleri Mevlana Lutfi'nİndir ki aşınp 

kendine maletmiştir." ifadesini elde ederİz. Bunun sonucunda da mantıkça 
şöyle bir daHanma meydana gelir: 

a. Cümle kurallıdır, ama mantıklı değildir. 

b. Nevayi gibi bir söz üstadından böyle bir ifade beklenir mi? 

c. Şair kendi şiirlerini mi aşırmıştır? 

d. İfadeyi bir an için doğru kabul edecek olursak, demek ki, Lutfi' 'nin 
bütün güzel şiirleri kendisinindir; ama güzelolmayan şiirleri başka
sından aşırmıştır. 

e. Görülüyor ki, gönderilen Mevlana Lutfi olduğunda bile, Mevlana 
Lutfi'nin şİir aşırdığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

3. Acaba metinde Lutfi'nin önündeki Mevlana lakabı ile Mevlana Sek
kaki'nİn mi kastedildiği zannedilmiştir? Burada mantıkça yine şu dal1anma 
olur: 
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a. Mevlana lakabı aynı zamanda Lutfi'nin de ıakabıydı. Nevayı çeşitli 
eserlerinde onlardan Mevlana Sekkakı ve Mevlana Lutfi diye bahseder 
(bk. ijutbe-i devanın). 

b. Üçüncü maddedeki ihtimali doğru kabul etsek Türkçe cümlenin şöyle 
olması beklenirdi: Mevlana, Lutfl'ning barça ya!Jşı şi (rlerini ogur/ap 
söz atığa lf1lupdur, yani cümlede zamirin yeri olmazdı. 

4. Zamirİn yerine ikinci gönderilen olabilecek Mevlana Sekkakl'yi yerle ş
tirdiğimizde Mevlana Lu tfl'ning barça ya!Jşı şi (r/eri Mevlana Sek
kakl'ningdür kim ogurlap söz atığa lf1lupdur, yani "Mevlana Lutfi'nin bütün 
güzel şiirleri Mevlana Sekkakl'nindir ki aşırıp kendine maletmiştir." 

5. İkinci gönderilen ihtimali olan Sekkakı zamirin yerine konduğunda sonuç 
yine değişmemektedir; yani Sekkaki aşırmacı olamaz. 

6. Sekkaki, Lutfi'nin şiirlerini aşırmış olsaydı, Nevayi "Mevlana Lu!fi'ning 
barça ya!Jşz şi (r/eri anıngdur derken anıngdur sözüyle niye Sekkakı 

maddesi içinde bir başkasını kasdetmiş olsun? Sözde kimden bahsediliyorsa 
zamir onu temsil eder. 

7. Madem ki Maveraü'n-nehr ahalisi S ekkaki 'yi çok seviyorlar ve ona 
. gönülden bağlılar, hakkında bir şey sorulduğunda niçin söyledikleri ortak 
şeyonun hırsızlığı olsun? 

Bütün bunlardan sonra, ki'li bir bildirme cümlesi olan cümlenin tahlili, 
mantıkça ulaşılan sonucun gramerce de uyuşumlu olup olmadığının sağla
masını yapmak bakımından gerekli olur. Ki bağlacıyla oluşturulan cümleler 
aslen Hint-Avrupa dillerinin söz dizimleridir ve Türkçe'nin söz dizimine 
aykırıdır. Ki' den sonraki kısım yardımcı cümledir ve esas cümlenin bir un
surunu teşkil eder. Ki'yi atıp ters çevirirsek: 

ogurlap söz atığa lf1lupdur Mevlana Lutfl'ning barça ya!Jşz şi (rleri 
anıngdur'u elde ederiz. 

Cümle unsurlarını düzenlemeye devam ederek şu şekli verebiliriz: 
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Mevlana Lugi'ning ogurlap söz atzga kzlupdur barça ya!Jşz şi crleri 
anzngdur. 

Buradan yardımcı cümlenin, esas cümlede sıfat görevini üstlenmesi lazım 
geldiğini anlarız; yani günümüz Türkçesine aktarılmış biçimiyle cümle şöyle 
olur: 

Mevlana Lutfi'nin aşırarak kendine malettiği bütün güzel şiirleri onundur. 

"Aşırarak kendine malettiği" yan cümlesi esas cümledeki "bütün" sıfatının 

önüne yine bir sıfat olarak gelerek ikisi birden "güzel şiirler"in sıfatları 

olurlar. "aşırarak kendi adına malettiği bütün güzel şiirler" sıfat tamlaması 
bir tamlayan isim unsuruyla (Mevlana Sekldkı) ilgi eki yoluyla bağlanır ve 
bir belirtili isim tamlaması oluşturarak özneyi ifade eder. "onundur" yük
lemdir ve Mevlana S ekldld , den bahsedilen bir metinde "O" Mevlana Sekka
kı'dir. 

Sonuç olarak, Nevayı'nin sözlerine dayandırılarak Sekkaki'nin 'aşırmacı' 
olduğu sonucu çıkarılamaz. Nevayı'nin söylediği tam tersidir ama kendi 
kanaati değildir", Belki de saray şairliği mertebesine ulaşmış Sekkaki'yi ve 
şiirlerini çok seven Semerkand ahalisini böyle konuşturan tarafgirlik ve 
duygusallıktı. Ancak Nevayı de bunları aslı olmayan tatsız "mükabereler" 
olarak değerlendirıniştir. Ancak, burada bu düzeltmeyi yaparak Mevlana 
Sekkaki'nİn hakkını teslim ettiğimize inanıyoruz, Fuad Köprülü'den beri 
tekrar edile gelen bu bilgi, gerçeği yansıtmamaktadır. Tarihı metinlerin 
anlaşılması, her şeyden önce mantıkça ve gramerce çözümlemedir. Bulanık 
görülen yerleri netleştirmenin biricik araçları bunlardır. Dikkatsiz ve sabırsız 
olduğumuz her yerde ayağımız sürçecektir, 

Sekkakı'ye dair ilave etmek istediğimiz birkaç söze geçmeden, biraz ön
ce ele almış olduğumuz metnin Eraslan tarafından yapılan çeviriyazı ve 
çevirisindeki göze takılan bir iki nokta üzerinde durmak istiyoruz. Metinde 
geçen mu Cterif sözü mu carrif olarak düzeltilmelidir. muterif aynı kökten 
gelse bile anlamca olumsuzluk bildiren bir kelime olup kontekst ile uyuş
maz. ta crif kzl-, 'anlatmak; bahsetmek' yerine 'övmek' ile karşılanmıştır. 

falfIr, 'ben'in yerini tutmasına rağmen çeviri de aynen yinelenip "Semer-
l~and"ın sıfatı gibi de anlaşılacak halde kalmıştır. Barçadın lfalsalar 
çevirideki gibi 'çoğu' değil, 'hepsi bir yana, her şey bir tarafa' anlamında 
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kullanılmıştır. barı çeviri de atlanmıştır. oJ:ışaşı yolf ile 'eşi olmayan'dan çok 
'desteklenmesi mümkün olmayan' kastedilmiş gibi gözükmektedir. 

Demek ki, Nevayı, tezkiresinde Sekkakı için şunları söylemektedir: 

"Mevlana Sekkaki: Maveraünnehir'lidir. Semerkand ahalisi ona çok bağlıdır, 
ondan pek çok bahsederler; ama ben Semerkand'da iken, ondan bahseden
lerden nasıl birisi olduğuna dair bilgi sahibi olmak için ne kadar sorup 
soruşturduysam da anlattıkları yeterli olmadı. Her şey bir yana, söyledikleri 
şudur: 'Mevlana Lutfi'nin aşırarak kendine malettiği bütün güzel şiirleri 

onundur.' Oralarda desteklenmesi mümkün olmayan halk avcılıklarına za
man zaman rastlanır. Hülasa, kimileri ondan bahsederken kendisine dayan
dırdıkları şu matlaı okurlar: (bk. yukarıda geçen beyit)."Mezarı da oradadır." 

Sekkakı'nin mevcut bütün şiirlerini okumuş bir klasik edebiyat tutkunu 
olarak onun coşkun ve heyecanlı bir şair olduğunu söylemek umarım yanlış 
değildir. Şiirlerinde aşk, muhabbet, dünya zevklerinden nasip alma, tabiatın 
insan ruhundaki yansımaları gibi temaları sade ve akıcı bir üslupla kaleme 
almıştır. (bk. Mugtarov, Sanal5.ulov: 106) Söz sanatlarına bütünüyle hakim 
olan Sekkaki"nin teşbihlerinde bolca hayvan (özellikle kuş) ve çiçek isimleri 
kullanması, halı dokumacılığına telmihte bulunması, yer yer günlük dile ait 
şekil, söz ve deyimlere yer vermesi bir yandan dilinin zenginliğini gös
terirken diğer yandan canlı Orta Asya kültürünü nazma taşımış olduğunun en 
güzel delilleri sayılmalıdır: 

Kiyikning o glalfz lfalsa yazıda, c adıZngdın 

Eginge kötrüp anesinge yetkürür tay gam 

* 
Havada lfzrguy eger tutsa lfarça balasını 
Yana ev üstine eltip lfayar, tegürmes elem 

* 
~uyan, tülkü, kiyik, ar gar sening c adlıngda uşbu kün 
Peleng, bars u böri, arslannz kac urup, sürüp lfavlar 

* 
.{fatı sünbül, IJadı susen, en]i i ale, men]i hindu 
Boyı serv ü sözi ferd ü köiigül pUllid, özi mermer 
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* 
Saçıngçimnga geh geh şane ursang 
Çıkar bir t!iriyüz ming çin içinde 

Bazen gazelleri adeta halk türküleri karakterini taşır: 

Kim körse amng yüzini, ay tur 
Ne turfa erür bu Türk balası 
Türkane ır ırlagunça amng 
Küydürdi meni yalay-bulası 

Bazen de Orta Asya coğrafyasında bulunmayan, ama Hindistan'da mevcut 
bir tropikal ağaç ismiyle çıkıverir karşımıza: 

Boy u yüz ü lacı, irn ü bat u kaddzna tuş yok 
Serv ü gül ü mül, nesteren ü yasemen içre 

"Mül" guava ağacı ve arınut şekilli meyvesidir. (Eraslan şarap anlamıyla 
değerlendirıniştir. (bk. Eraslan ı 999: 2 ı 7). 

* 

Söz oyunları 'çiçek dürbünü'nü, eski adıyla 'hoş hayalnüma'yı andıran Sek
ıcak! bundan sonra da üzerinde çalışmaya devam edilesi bir şair olduğunu 
sanırım divanındaki şu beyit1e fazlasıyla hak eder: 

Küydürdi ol cüd teg üze cammm canber teg meiiging 
Sim teg saka.ktıfi güyiya amng işin bam eyledi 

Beyit Eraslan'ın yayımında şu şekilde çevrilmiştir: 

"O anber gibi (siyah ve güzel kokan) benin öd üzerindeymiş gibi canımı 
yandırdı; sanki gümüş gibi (beyaz) olan çenen onun işini kıvnm kıvrım 

kıldı." (Eraslan 1999: 247). 

Metin ve çevirilerinin hemen ardından gelen notlar bölümünde ise: 
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(590) Köydürdi ol cüd tig üze cammm canber tig meng-;,ng 
Sim tig saJ.calfzn[g] güyiya amng işin bam eyledi 

beytinde bilhassa birinci mısrada ifade düşüklüğü bulunmaktadır." (Eraslan 
1999: 381) notu kaydedilmesine rağmen beytİn birinci mısraı günümüz 
Türkçesi'ne yukarıdaki gibi aktarılmıştır. Buna göre; Q amber gibi benin = 
özne; öd üzerindeymis gibi = zarf; canımı = nesne ve yandırdı = yüklem' dir; 
yani amber gibi ben, öd;ün üzerindedir. 

Burada şu sorular akla gelmektedir: 

1. Öd, yakıcı bir madde midir? 
2. Amber, ateşin üstüne atılır mıydı? 
3. Cümle yandzr- fiiliyle bittiğine göre, ateşi temsil eden kelime hangisidir? 

Birinci mısra'ın çevirisinde bu soruların cevabı açıkta kalmaktadır. İkinci 
mısra'ın çevirisi okunduğunda ise akla şu soru gelmektedir: Gümüş gibi 
(beyaz) olan çene, birisinİn işini nasıl kıvrım kıvrım eder? Dolayısıyla bam 
kelimesinin çevirisinde bir problem vardır. Farsça' da 'kıvrım kıvrım' 

anlamına gelen kelime kısa okunan "bam"dır. Açıkça bir zühul eseri olarak 
çeviriyazıda doğru okunan kelime, çeviride bam ile karıştırılmıştır. işin bam 
eyle-, çeviri de 'işini boşa çıkarmak'la karşılanmalıdır. 

Beyitteki birincİ asıl problem gramerin kurulabilmesinde yatmaktadır. 
Burada dikkatin ilk yoğunlaştırılması gereken kelime üze olmalıdır, çünkü 
edat olarak değerlendirildiğinde cümlede ifade düşüklüğü meydana 
gelmektedir. O haJde, ikinci ihtimal üze'nin bir cümle unsuru olarak farkhca 
değerlendirilmesidir. O da, üz- fiil köküne -A zarf-fiil ekinin getirilmesidir. 
Bu durumda cümle kendi kelimeleriyle ve cümle unsurları hiyerarşisine 
uyarak şu biçimde kurulabilir: 

OL (anber teg mefiging, (üd teg, cammm üze küydürdi. 

Bu durumda cümlede ifade düşüklüğü kalmaz ve üze cümlenin zarfı olur. 
üz-, Doğu Türkçesi'nde Anadolu diyalektlerinde de aynı anlamıyla yaşadığı 
gibi 'yırtmak, parçalamak' demektir. (bk. Fazılov 1983: 276). O halde, 
birin, i mısraı şöylece çevirebiliriz: 
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"O amberi andıran benin, (ateşin) öd (ü yaktığı) gibi, canımı parça parça 
ederek yaktl." 

Hakikaten de közün üzerindeki öd bir taraftan tüterken, bir taraftan da 
çıtırdayarak yavaş yavaş parçalanıp yok olur. Yanİ canın yanışı ateşin üs
tündeki ödün yanışma benzetilmiştir. 

İkinci mısra için sorulması gereken soru şudur: Gümüş gibi olan çene aşığın 
canını yakmakta olan benin işini nasıl boşa çıkarmıştır? Bu sorudan ise şu 
sorular akla gelmektedir: 

1. Buradaki benzetmenin gerçek hayatla bir ilgisi olabilir mi? 

2. Gerçek hayatla ilgisi varsa, acaba gümüş madeninin soğutma özelliği mi 
var? 

İşte bu iki sorunun cevabını ararken bulduğumuz gerçeklik: 

° CO = 273 Kelvin 
Erime 
Bakır 1357Co 

Demir 18IICo 

Gümüş 1234Co 

Isı İletim Katsayıları 

Kaynama 
2845 Co 
3136 Co 
2435 Co 

Bakır 100 K için 0,254l5..L(kilojür) 
kgk (kilokelvin) 

Demir 100 K için 0,21619-
kgk 

Gümüş 100 K için 0,187 -kİ-
kgk 

SONUC 
Gümüş -+ çabuk ısınır -+ çabuk soğur 
Gümüş -+ çabuk ısıtır -+ çabuk soğutur 
Gümüş -+ erime sıcaklığı düşüktür -+ daha çabuk şekil alır. 
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(Bu bilgileri aldığım yüksek kimya mühendisi sevgili yeğenim Selcen Melek 
Öksüz-Çelebi 'ye buradan teşekkürlerimi sunarım). 

Sekkaki'nin demek istediği tam olarak şuydu: 

"O amberi andıran benin (ateşin) öd (ü yaktığı) gibi canımı parça parça 
ederek yakmaya başladı, ama gümüşe benzer çenen onun yapmakta olduğu 
işi boşa çıkardı." 

Gümüş madeni çabuk ısınıp çabuk soğuma özelliğine sahip olduğundan 
aşığın canı bir yandan yanarken bir yandan da soğutulmaktadır, yani ölüm
den kurtarılmaktadır. Buna göre, beyitte çağrışım eksenlerine göre eşleşen 
çiftler şunlardır: yakma ekseninde amber=ben; yanma ekseninde öd=can; 
soğutma ekseninde gümüş=çene; yakan nesne ekseninde ben=kömür; yanma 
tarzı ekseninde öd=can; yakma tarzı ekseninde yakmak=siyah ben=kömür. 

Kolayca anlaşıldığı üzere, beyitte gümüş bir buhurdan/tütsü kabı tarif edil
mektedir. Sevgilinin çenesi gümüş bir buhurdanın, çenesindeki ben 
buhurdanın içindeki kömürün, kömürün üstünde bulunan aşığın canı da öd 
kabuğunun yerini tutar. Buhurdan, gümüş yerine demir veya bakır olsaydı, 
ısı çarçabuk yayı1ır, elimizi yakardı; yani rahatça sallayarak elimizde 
dolaştıramazdık. Zaten gümüş madeninin bu özelliğini keşfeden insanoğlu 
onu günlük hayatına sokup kullanmamış mıdır da? Eskiden kalburüstü 
sınıfın kaşık ve kaplarının gümüşten, çay ve fincan takımlarının da içine 
oturtulduğu, "simkarı"nin en güzel numuneleri olan ve adına "zarf' denilen 
bardak kılıf1arını kullanması, bir zenginlik gösterisinden ziyade, gümüşü 
anılan özelliğinden ötürü günlük hayatlarına sokabilecek miktarda varlıklı 
olduklarını gösteriyor olmalı; çünkü bu oldukça yaygın bir bilgiydi: 

Sunduğu kahve değil bir kara sudur billiih 
Kahvecibaşımızın zarfina mazrü!una yu! CC Ayni) 

Klasik nazırnda sevgilinin, başlıbaşına güzellik ve letafetin ulaşılamaz bir 
doruğu oluşu yanında, onun güzelliğini meydana getiren/bütünleyen bede
ninin her bir bölümü de en az kendisi kadar övgü ve imrenilmeye !tiyıktır, 
fakat bu hayranlık mertebesinde; kavuşmakla ayrılık, sevinçle keder, huzurla 
gönül harabiyeti, gıptayla dehşet, iltifatla umursamazlık, merhametle iş

kence, hasılı varlıkla yokluk karşı karşıyadır. Mesela, bütün dayanılmaz 
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avcı; gamze=ok, seri yanak=ateş; 

ben=cadı gözü, fitne, karasinek'tir. Sevgilinin güzelliğini 
eden unsurlardan hangisine gözü düşse, aşığın canı ordadır ve bu 

çatışmadan ötürü canı yanar. Sekldki'nİn de canı, sevgilisinin çenesindeki 
olağanüstü güzellikteki benine yapışmıştır, ama köz üstüne konmuş öd 
kabuğu misali yanıp tütmeye, eriyip yok olmaya başlamıştır. Sevgilinin bir 
parçası olsa da, bu duruma dayanamayıp insafa gelen çene gümüşten oldu
ğundan benin işini bozmuştur. 

Edebiyatımızda çene çukurunun saf gümüşe benzetildiğine rast gelinmez 
değildir: 

Sfm-i sefid-i ha!ise befizer çeh-i zekan 
(Aynile şehr-i Edrine 'nin Akpınarıdır (Sabit) 

Ancak Sekldki'nin oluşturduğu hayal bambaşkadır ve tek bu kurduğu imaj 
dahi onun ne denli yaratıcı bir şair olduğunu göstenneye kafi gelir. Yazı
mızın başında da belirttiğimiz gibi klasik Çağatayedebiyatının teşekkülünde 
mühim rolü olduğu tartışma götünneyecek kadar açık olan Sekldki ve edebi 
mirası, hala üzerinde hem dil hem de edebiyat incelemeleri yapılmayı 
fazlasıyla hak etmektedir. 

Çok gecikmiş de olsa, Sekldki'nin 'intihalci' yaftasıyla azaplanan ruhu
nun artık huzura erdiğini düşünüyor, bizlere bıraktığı çok kıymetli edebi 
miras için kendisine şükranlarımızı bildirerek hatırası önünde saygıyla 

eğiliyor ve sözü onun vecize hükmündeki bir beytiyle bitinnek istiyoruz: 

Besimecrüf:ı bolur könglümfelekning tetrü işidin 
Ulaşı cayş etip nadan, müdam mif:ınet körer dana 

"(Şu) feleğin çarpık işine canım fena sıkılır, 
Cahil her dem yer içer, alim durmadan eziyet çeker". 
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