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Yıllar içinde zihnimde bir imgeye dönüşecek olan Gugûşçuk kuşu ile ilk kez ilkokul çağlarında 
iken tanıştım. Babam, “Bak gugûşçuk kuşu” demiş, arkasından onunla ilgili bir tekerlemeyi bana 
öğretmişti: “Gugûşçuk ne yersin? Elmacık…. Hani bana? Yok sana…. Kara kedi!.. Pist… Pist…” Bu 
tekerlemenin ne anlamı var? Bir yönden bakarsanız, hiç… Başka bir yönden, bir kültür dağı… Bu 
kuşa ‘gugûşçuk kuşu’ denmesinin çıkardığı ses nedeniyle olduğunu sonradan anlamıştım. O 
zamanlar, her halde yedi sekiz yaşlarındaydım. Guguşçuk kuşu bahçemizin köşesindeki elektrik 
direğinin tepesine konar, uzun uzun öterdi. Ben onun hep aynı kuş olduğunu düşünürdüm. 
Sanki bizim evimize ve bizim bahçemize tahsis edilmiş veya özel olarak görevlendirilmiş bir 
kuştu… 
 
Ondan sonraki yıllarda, gugûşçuk kuşunun ötüşünü belki binlerce defa dinledim. Sesi kulağıma 
çalınıyordu, ama artık duymuyor ve onun ne demek istediğini algılamıyordum. Bir eğitim 
sürecinin içine girmiş, taşradan çıkarak şehre uzanmıştık. Şehirde daha endamlı, çok daha güzel 
öten kuşları tanımaya başlamıştım. Örneğin İstanbul’da kanarya ve bülbülü tanıdım. Cami 
avlularındaki güvercinler ilgimi daha çok çekiyordu. Sonra, güvercin besleyenleri gördüm. 
Güvercin kümesleriyle tanıştım. Kanarya ve bülbüllerin süslü tel kafeslerinin içinde soyulmuş 
elma gagalamalarının seyir hazzını tattım. Kanarya ve bülbüllerin beyaz bezle kaplanmış tel 
kafeslerinin içinde doyumsuz şakımalarıyla büyülendim. Guguşçuğun benim için artık, orada 
burada gözüme çarpan, sıradan herhangi bir kuştan farkı yoktu. İşte uzun seneler böyle geçti. 
Tutkulu bir kuşsever değilim. Hiç bir zaman kuş kafesim olmadı. Herhangi bir kuş beslemedim. 
Babamın öğrettiği tekerlemeyi çoktan unutmuştum. O bir taşralı tekerlemesiydi. Şehirde 
yaşadığım uzun yıllar boyunca o tekerlemeyi hiç duymadım. Şehirde yaşarken, zaman zaman 
gülüşmelere neden olan taşralı aksanımdan kurtulmaya çalışıyordum. Bu kolay bir iş değildi. 
Taşrada öğrendiğim masalları, tekerlemeleri, sesleniş biçimlerini hepsini unutmalıydım. Ancak o 
zaman bir şehirli gibi konuşabilirdim… Sadece İstanbul’da bulunmadım, Anadolu’nun büyük 
şehirlerinin neredeyse hepsini gezdim. Bazılarını çok daha sık ziyaret ettim. Gukuşçuk kuşu, hiç 
gündemime girmedi. Tekerlemesini hiç duymadım. Evet böyle bir kuş vardı ve yaşıyordu, ama 
benim için yok gibiydi. Ta ki, bir gün annemin ve babamın göç ettiği topraklara gidip, orada belli 
bir süre görev alıncaya kadar.  
 
‘Endüstri toplumu’, ‘bilgi toplumu’ deyip kendimizi kandırıyoruz. Öyle bir koşturmaca ve kaçış 
sürecinin içine girmişiz ki çevremizdeki ağaçların, dalların, kuşların, kurtların konuşmalarını, 
seslenişlerini ve tesbihlerini duymaz olmuşuz. Maddi gözümüz yuvasından fırlayacak kadar 
açılmış. Manevi gözümüz ise büzülmüş, daralmış neredeyse kapanacak hale gelmiş…  
 
Bir yaz günü, duraklama yaptığımız benzin istasyonunda iken, çok yakınımızdan uzun uzun öten 
bir kuş sesi geldi kulağıma. Guguuuşçuk, guguuuşçuk, guguuuşçuk….  Birden uyandım. Dış 
dünyanın hay huyundan sanki tabiatın ve lâhûti dünyanın ruh haline  geçtim. Dudaklarımdan 



“ne güzel ötüyor” ifadesi döküldü. Birlikte yolculuk yaptığımız Türkçe konuşan Arnavut  
yoldaşım beni tasdik etti. Evet dedi. Bizde onun bir de şiiri vardır: “Guguuçe, Mamaaaçe... Hane 
bana? Yok sana... Kara kedi, kışt kışt.” Şaşırmıştım. Birden hafızam canlandı. Bu tekerlemeyi 
belki elli yıldır ne söylemiş, ne de duymuştum. Elli yıl sonra Türkçe Arnavutça karışımlı olarak 
karşıma çıkmıştı. Sanki Alex Halley’in ‘Kökler’ romanındaki gibi Rumeli topraklarında köklerimin 
izini bulmuştum. Ben bu tekerlemeyi bize ait bir köylü yakıştırması gibi algılarken, bu 
topraklarda yaşadığını görünce şaşkınlık içine girmiştim. Yoldaşıma sürekli sorular soruyordum. 
Arnavutçası var mı? Şimdiki çocuklar ve gençler bu tekerlemeyi biliyorlar mı? Mamaaçe ne 
demektir? Lütfen bir daha söyler misiniz. Lütfen yerel ağız ve aksanıyla söyler misiniz… Yoldaşım 
gülüyordu. Benim heyecanım ve abartılı ilgim karşısında şaşırmıştı. Bunu niçin bu kadar 
önemsediniz diye soruyordu. Ona içinde bulunduğum ruh halini nasıl anlatabilirdim. Ben 
şehirlileşmiş bir taşralıydım. Başkalaşmış ve dönüşmüştüm. Bu şiir, bu tekerleme benim 
çocukluğum, kültürüm, nostaljim, rahmetli dedem, rahmetli nenem, dedemlerin satılan eski evi, 
bizim bir zamanlar var olan büyük kavak ağacımız, müteveffa komşumuz İbrahim ağabey, okula 
giderken giydiğim mendeleleli beyaz renkli naylon ayakkabılarım ve elektrik direğinin altında bir 
zamanlar var olan kayısı ağacıydı. Tekerleme, elli yıl öncesindeki hatıralarımı canlandırmıştı.  
 
Bilinç altından bilinç düzeyine çıkan bu tekerleme ile gugûşçuk yeniden gündemime girdi. Bu 
gugûşçuklar Üsküb’de nasıl yaşıyorlardı? Ne çok gugûşçuk vardı… Buranın gugûşçukları bas 
tenör sese mi sahiplerdi? Oysa ben İstanbul’da hiç gugûşçuk sesi duymuyordum. Yoksa 
gugûşçuklar Üsküb’e mi göç etmişlerdi.  
 
Gugûşçuklar artık dikkat alanımın içindeydi. Seslerini duyduğum zaman kulak kabartıyor kaç 
kere öttüklerini, hangi makamı kullandıklarını, bir ötüşün kaç saniye sürdüğünü, genç 
gugûşçukla yaşlı gugûşçukların, erkekle dişi gugûşçukların ses tonları arasında fark olup 
olmadığını anlamaya çalışıyordum.  
 
Gugûşçukları güvercinlerle, kanaryalarla, bülbüllerle, sığırcık kuşlarıyla kıyaslıyor karakter ve 
davranışlarını belirlemek istiyordum. Gugûşçuk kuşlarının bir aile olarak hareket etmeleri 
ilginçti. Genellikle çiftli olarak uçuyorlar ve geziyorlardı. Çoğu zaman 7, 9, 11 kere ötüyorlardı. 
Çift sayılı ötüşleri nadirdi. Başları dik, fakat ehlîleşmemiş bir duruşları vardı.  Onları saf ve asil 
görüyordum. Tüyleri kahve köpüğü renginde idi. Albenili değillerdi. Parlak ve cafcaflı tüyleri 
bulunan kuş türlerine girmiyordu. Bazen yağmurda, soğuk havalarda ve kışta boynunu eğmiş, 
başını kanatlarının arasına sokmaya çalışan ‘garip’ bir halde görürüm onları. Duygulanır, acırım. 
Çünkü insanlardan yana sahipsiz, yalnız kuşlardır. Rızklarını yaratıcılarından uman mütevekkil bir 
tavırları vardır. Yüzssüzlük, arsızlık etmezler. Onları kapı eşiklerinde dil dökerken görmezsiniz. 
Oysa, sığırcıklar sürü haline uçarlar, sürü halinde hareket ederler ve kitle dayanışması içinde 
birbirine destek olurlar. Sığırcıklar müthiş bir iletişim şebekesi kurmuşlardır. Nerede bir yiyecek 
görseler anında birbirlerini haberdar ederek oraya üşüşürler. Sürü halinde konarlar, sürü 
halinde uzaklaşırlar. Bütün bu maharetlerine rağmen sığırcıklar, kendilerini size meftun 
etmezler.  
 
Gugûşçuklar takdiri İlahi, daha çok doğal yaşam imkanı veren kırsal bölgelerde bulunurlar. 
Betonlaşmış şehirler, gökdelenlerin bulunduğu yerler onlara göre değildir. Şehirlerde tutsak 



kalmış bir avuç çaresiz gugûşçuk kuşundan bana hiç söz etmeyin. Dillerine ferman verilse de, 
size niçin şehirde kalmak zorunda olduklarını anlatsalar… Köyde, küçük yeşil kasabalarda, 
merada veya sayada bulunan meskenleri paylaşmışlardır. Nasıl her evin bir köpeği, kedisi varsa 
her evin de bir gugûşçuk kuşu vardır. Yuvası yüksek bir ağacın, bir elektirik veya telefon direğinin 
üstündedir. Evin damına, kiremitliğine veya bacasına konmazlar. Sosyal mesafe kavrayışına 
sahiptirler. Harime daha fazla yaklaşmazlar. Utangaç ve mahçupturlar. Bahçelerin köşelerindeki 
ağaçlarda, direklerde yaşarlar. Hatta o ağaçlarda bazen yuvası bile belli değildir. Çoğu kez ot ve 
samandan yapılmış bir yuva bile göremezsiniz. Sahi, sıkı bir aile birliği içinde yaşayan 
gugûşçukların ayaklarını uzatıp gerine gerine yatacakları bir yuvaları yok mudur? Çok kere şunu 
gözlemlemişimdir. Gugûşçuk veya gugûşçuk ikilisi günün belli saatlerinde o mâhut ağaca konup 
ötüşlerini yaparlar bir süre beklerler ve uçup giderler. Orada kalıcı  bir yuvaları yoktur. Nereye 
giderler, geceyi nerede geçirirler. Kaç km uzaklaşırlar. Yoksa konuk oldukları başka bir ev vardır 
da, o eve görevlerini ifa etmeye mi giderler, bilinmez. Bildiğimiz günün belli saatlerinde 
gugûşçuğun evimizin köşesindeki elektirk direğinin üstüne konması ve uzun uzun ötmeye 
başlamasıdır. Hep aynı direğe konmaz, kimi zaman yanındaki ağacın yüksek dalları üzerine 
konup öter. Bazen sesi çok yüksek çıkar. İster istemez seslenişine kulak kabartırsınız. Verdiği 
mesajı anlamaya çalışırsınız. Harabî’nin mısralarıyla: 
 

“Bu sözleri sanma her insan anlar 
 Kuş dilidir bu Süleyman anlar 

Bu sırrı ârifan anlar 
Çünkü cahillerden pinhan eyledi.” 

 
Gugûşçuk en güzel seher vaktinde öter. Seher vakti sabah namazından güneş doğuncaya kadar 
olan zamandır.  Guguuşçuk…. Guguuuşçuk… Onbir uzun ötüş. Üzerindeki miskinliği atıp sabah 
namazına kalkma konusunda üşengeçlik ediyorsun değil mi? Gugûşçuk uyarır… Guguuşçuk, 
guguuuşçuk…. Müezzin “Namaz uykudan hayırlıdır” diye uyardı. Duydun ama duymadın. 
Duydun ama anlamadın. Duydun ve anladın ama şeytan ‘yorgunsun uyu’ dedi. Bu tavsiye 
nefsine iyi geldi. ‘Allah durumumu biliyor’ dedin. Fakat gugûşçuk meleki bir nefesle seni tekrar 
uyarır…  Guguuşçuk…. Guguuşçuk…. Bahane üretme… Guguuuşçuk… seni uyutmayacağım….. 
Guguuşçuk… Muhammed İkbal’i hatırla… “İlim ve hikmette istediğin kadar ilerle. Seher vaktinde 
bir iniltin yoksa hiç kıymetin yoktur.”…. Guguuşçuk…. Hâlâ kalkmıyorsun ha! …. Guguuşçuk, 
Guguuşçuk …. Son bir kez daha uyaracağım…. Guguuşçuk…. Ve sonra şiddetli bir kanat çırpma 
sesi duyulur. Gugûşçuk görevini yapmıştır. Şimdi başka bir mekana ve başka bir göreve doğru 
uçuyordur.  
 
Gugûşçuk günbatımı hariç günün diğer vakitlerinde de öter. Nasıl ki saban ezanının makamı ayrı 
ise diğer vakitlerdeki ötüşlerinin de makamı ayrıdır. Seher vaktinde canlı ve tiz öter. Onu hemen 
kulağımın yanında ötüyormuş gibi hissederim. Günün diğer vakitlerinde sanki yorgun bir sese 
sahiptir. Veya sıradan ve normal bir ses tonu ile öter. Gündüz ötüşleri kesiklidir. Ses sanki biraz 
ötelerden veya uzaklardan geliyormuş gibi olur. Nasıl gündüz vakti ezanları okunduğunda farklı 
camilerden gelen ezan sesleri birbirine karışırsa gugûşçukların da sesleri birbirine karışır. Ezan 
sesleriyle gugûşçuk sesleri arasında bir eşzamanlılık; yoktur. Eşzamanlılık gugûşçuk seslerinin 
kendi aralarındadır. Bizim evin guguşçuğu ötüşünü bitirmiştir ki komşumuzun guguşçuğu başlar. 



Ses biraz daha derinden gelir. O bitirir bir başkası başlar. Bazen derinden ve uzaktan gelen 
gugûşçuk sesleri birbirine karışarak bir armoni, bir senfoni oluşturur.  
 
İnancımıza göre tüm mevcudat, şanı yüce olan Allah’ı zikreder. Belki tüm kuşların ötüşü bir 
zikirdir. Gugûşçukların ötüşü zikirden öte bir tesbihat, bir hatırlatma gibidir. Veya kendileri için 
bir zikir, bizim için bir hatırlatma...  Eskiler gugûşçuk kuşu için, “Ya Kuddüs’ü zikreden kuş” 
demişler. Kuddüs, Şanı yüce olan Allah’ın bir sıfatı. “Bütün eksikliklerden arınmış, ter temiz, hiç 
bir lekesi olmayan” demek. Saidi Nursi ona ‘Kuddüs kuşu’ adını vermiş. İrfan ehli, bu kuşun her 
ötüşünde “Ya Kuddûs” diyerek Allah’ın bu ismini tesbih ettiğini bildirmiş. Bakın Yunus Emre ne 
diyor: “Bu kuşlar hoş âvaz ile, ol padişahı zikreder.” “Ol kumru bülbüller ile, Hakkı seven kullar 
ile çağırayım mevlam seni.”  
 
Görünen dış dünyanın ve dış çevrenin arka planına, içine girmek için size sunulan araçları ve 
imkanları sezerseniz, algılarsınız. Bunun için duyargaları açmak ve hazırlamak gerekiyor. 
Guguuşçuk sesi tefekküre dalmak için  bir davet… Hz. Süleyman, tahta geçip peygamberlik 
makamına çıktığında ilk sözü “Ey insanlar, bize kuş mantığı ve kuş dili öğretildi.” olmuştur. 
Elmalılı Hamdi Yazır’a göre, Hz. Süleyman bu sayede kuşlar arasındaki münasebetleri ve kuşların 
hislerini  sezebiliyordu. Hz. Süleyman’a uzaklardaki en küçük şeylere nüfuz edebilecek bir idrâk 
verilmiş ve kendisine ‘uçma’ ilmi öğretilmişti. 
 
Gruug, gruug, gruug güvercinlerin sesi. Her halde onlar da zikrediyordur. Mevlam daha iyi bilir. 
Fakat ben nedense bu seste bir gurur ve kibir hissediyorum. Allah affetsin, gruug sesinin insan 
sesinde yankı bulması nedeniyle olsa gerek bende böyle bir izlenim doğuyor. Bu seste bir 
büyüklenme, kendini ağırdan satma var. Sonra güvercinin yürümesi  de bir başka. Daha kibirli. 
Başı yükseklerde, endamlı ve alımlı yürüyor. Gugûşçuk kuşu gibi asil olmaktan ziyade soylu. 
Gugûşçuk köylü iken, güvercin şehirli. Elbiseleri de ona göre. Pahalı kumaştan yapılmış, simli ve 
aksesurlarla süslenmiş. Tepeli, paçalı görünümleriyle bir padişah gibi. Gugûşçuk sade, basit ve 
ucuz  köylü elbisesi giyiyor. Güvercin grand tuvalet, kravatlı, pahalı takım elbise ile geziyor.  
İnsanlar güvercinin etrafında halka olmuşlar onun gruug, gruug  sesleriyle alımlı yürüyüşünü 
hayranlıkla seyrediyorlar. Güvercin takla atıyor, insanların koluna konuyor, elinden yem yiyor. 
İnsancıl ve sosyal. Gugûşçuk, bir ölçüde asosyal. İnsanlarla arasında hep mesafe bırakıyor. 
Güvercinin geçinme derdi yok, çünkü soylu bir aileden geliyor. Onlara bütün kapılar açılıyor. 
İnsanlar onların beslenmesi için yemlikler yapmışlar. Belediyeler, kışın karda aç kalmasın diye 
dağlara taşlara yem atıyor.  Ülkemizde güvercinlere buğday atmayan yoktur. İnsanlar şöyle 
düşünür: Bu soylu kuşa buğday atar, onu beslersem şanı yüce Allah da benim bu iyiliğimi 
dergahı izzetinde mükafatlandırır. Güvercinler ile insanlar arasında bir ünsiyet gelişmiş. 
Güvercin mâsivayı, yani şanı yüce Allah’tan gayrı her şeyi temsil eder. Gugûşçuk önceden 
‘kaydedilmiş’ kainat bilgilerinin saklandığı Yüce Sabit Diske (Levh-ı Mahuz’a) işaret eder.  
Güvercin, çok önemli kutsal görevler ifa etmiş olmasına karşılık, bizi tefekkür denizine götürmez. 
Gugûşçuk, eğer gitmek isterseniz sizi alır  götürür. Unutulmuş, farkedilmeyen kimliği ve 
görüntüsüyle derin bir kuştur. Elinize konmaz, ayaklarınızın dibinde dolaşmaz. Buğday 
beklemez. Şikayet etmez.  
 



Bülbül ve kanarya kuşları da güzel öten kuşlar arasındadır. Onların bir çağlayanın su şırıltısını 
andıran şakımaları bizi mest eder ve kendimizden geçirir. Özellikle bülbülün iç yakan şakımaları 
deruni bir dünyaya geçmek için yeterlidir. Bülbül, en güzel şakımasını sabah seher vaktinde 
gerçekleştirir. Bülbüle evimizi gözetlemesi ve bize göz kulak olması için bir görev verilmemiştir. 
O bir misafirdir. Bazen uğrar. Diyeceğini der ve gider. Sesin müzik tınısı o kadar cezbedicidir ki, 
çoğu kişi perdedeki yansımayla büyülenip arkasında yer alan lahuti dünyanın güzelliğini 
farkedemez. Bülbül kendi ruhani aleminin kuşudur. Ne içimizdedir, ne de dışımızda… İnsanların 
onu kafese kapatıp “Bak, seni besliyorum, hadi benim için öt” demeleri ne büyük insafsızlıktır. 
Gugûşçuk şanslıdır. Bülbül gibi ne rengareng alımlı bir elbisesi, ne de şıkır şıkır su gibi akan bir 
sesi vardır. Bu yüzden insanlar onu yakalama ve besleme gereği duymazlar. İnsanlar gugûşçuk 
kuşuna karşı bir yükümlülük hissetmezler. İnsanlara göre gugûşçuk yabanıl bir kuştur. Evcil 
değildir, medenileşmemiştir. Çünkü kendilerine yüz vermez. İnsanlara nadiren yaklaşır. Tersine 
tekdüze seslenişiyle onları rahatsız eder. Hatırlatır. Hatırlatıcı bir kuştur. Kendisine görev 
verilmiştir.  
 
Gugûşçuk kuşları için derler ki “eşine çok sadıktır, sürekli birlikte uçarlar. Kısa süreli ve sık uçuş 
yaparlar.” Bu yüzden sevgililere ve yeni evlilere ‘kumrular gibisiniz’ yakıştırması yapılır. Kim nasıl 
ölçtü, nasıl biçti bilinmez ama gugûşçukların hayatları boyunca sadece bir kuşa âşık oldukları 
söylenir. Hatta bu bağlılık o denli kuvvetli imiş ki guguşçuğun eşi öldüğünde uzun süre yanından 
ayrılmadığı ve başka eş bulmaya çalışmadığı söylenir. Biz evimizin direğinde veya ağacın 
tepesinde gördüğümüz guguşçuğun hep aynı kuş olduğunu zannediyoruz. Kimbilir belki de, 
kendisine verilen görevi eşiyle birlikte yerine getiriyordur. Birisi ötüşünü bitirince diğeri başlıyor 
olabilir.    
 
Fatih semtinde Kumrulu Mescid Camii var. Mescidin köşesindeki çeşmenin ayna taşında bir çift 
kabartma kumru bulunduğundan bu camiye 'kumrulu mescid' adı verilmiş. Herhalde 
gugûşçuklar bir zamanlar su içmek için buraya çokça konduğundan bu kabartma yapılmış olmalı. 
Serçeli Mescid, Güvercinli Mescid, Bübül Mescidi adlandırmasını duydunuz mu? O kuşlar her 
gün o çevrede uçmasına karşılık böyle bir isimlendirme yok. Gugûşçuk kuşu özel. Hazara Türkleri 
gugûşçuk kuşunun cennetten çıktığını ve kutsal olduğunu kabul ederler. Ona vuranın veya taş 
atanın Allah tarafından cezalandırılacağına inanırlar.    
 
Bizim gugûşçuk kuşumuz bazı yörelerde Yusufçuk kuşu olarak biliniyor. Rivayete göre, Yusuf 
Aleyhisselam kardeşleri tarafından kuyuya atılırken gugûşçuk kuşu, yüreği kanayarak, bu olaya 
şahit olmuş. Guguşçuk aslında her seslenişinde bu acıyı dile getirmekte ve Yusuufçuk 
demektedir. Vah zavallı Yusuf, vah zavallı Yusufçuk…   Yusuufçuk.  
 
Yusufçuk - gugûşçuk kuşunun efsanesini de hatırlamamız gerekiyor. Üvey anne Yusufçuğu 
ablasıyla birlikte koyunları otlatmağa gönderir. Abla kardeş kırda bayırda bir taraftan koyunları 
otlatır diğer taraftan saklambaç oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamazlar. Hava kararmaya 
başlamıştır. Birden koyunların ortada gözükmediğini farkederler. Koyunlar kaybolmuştur. Öteye 
beriye koşuştururlar, fakat koyunları göremezler. Üvey annelerinin hışmından korkmaktadırlar. 
‘Allahım koyunları bulamazsak bizi ya taş et, ya kuş’ diye dua ederler. Bu arada abla kardeş de 
birbirlerini kaybetmişlerdir. Arama sabaha kadar devam eder. Sabah olduğunda ablası Yusuf’un 



dağ başında taş haline gelmiş olduğunu görür. Çok üzülür. Üzüntüsünden dönüşür ve kuş olur. 
Kuş hüviyetiyle uçarak seslenmeye devam eder: “Yusuufçuk, koyunları buldun muuu?”  
 
Gugûşçuk evimizin bekçisi. Ruhumuzun, gönlümüzün selâmet kuşu. ‘Ya Kuddüs’ Lafza-i Celalini 
zikrettiği iddiası bizim yakıştırmamız bile olsa, bunda ne sakınca var... Ötüşüyle ‘Yâ Kuddüs’ zikri 
arasında benzerlik kurulması bile güzel... Gugûşçuk, Yusufçuk… O bir şâhit… Süleyman 
Peygamberin yoldaşı, sırdaşı… Namaz hatırlatıcısı… Tevâzu  ve tevekkül örneği… Fil dişi 
kulesinde Rabbiyle hem hal… O, uzun servi ağaçlarıyla ve yüksekliklerle anılıyor. Yerlerde ve 
ayak altında dolaşan değil…  
 
İbni Arabi’nin gugûşçuk kuşu tasviriyle çarpılmaz mısınız…  “Yerde yatan kuşu düşünmem ben. 
Acıyla havalanan âşık kuşun kalbine dalarım. Avcılar dişi guguşçuğu vurunca, bunu gören erkek 
gugûşçuk kendi etrafında fır dönerek havaya iyice yükselir, gözden kaybolurmuş. En yükseğe 
varınca kanatlarını kapatır, başını yere çevirir ve çığlıklar atarak kendini yere bırakır, sonra yerde 
paramparça olurmuş. Ey âşık. Bu bir kuşun yaptığıdır. Peki Allah aşkı uğruna senin tavrın 
nicedir? Bu olayda mâşuk Hakk'a, âşık Aşk'a yürümüştür.”   
 
Bütün kuşlar güzel, hepsi mübarek. Ama, aşkın düşünce ufuklarında gezdirmesi nedeniyle  
gönlümün mahbûb-u  mihmânı  gugûşçuk. 


