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Meddah 
 

Hüner Şencan 
 
Orta oyuncu... Gülüdürü ve taklit ustası… Geniş hikâye dağarcığıyla insanları eğlendirmeye çalışan 
kişi… Kahvehâne köşelerinde Köroğlu, Leylâ ile Mecnûn gibi halk hikayelerini anlatan mukallit. 
İnsanları komik hareket ve sözleri ile güldüren, güldürürken düşündüren adam…  
 
Derdim, meddahları incelemek değil… Ben, Saruhanlı akıncı lideri Paşa Yiğit Bey ile ilgileniyorum. O 
bir çoban. Bu meslek, bizim bildiğimiz çobanlık değil…  Osmanlının beylikler dönemi… O vakit, kefere 
diyarına arkadaşlarıyla  akınlar düzenleyen liderlere  çoban lakabı veriliyor. Sürüsü, karındaşları… 
Yani, kader ortakları… Paşa Yiğit Bey, Murad Hüdâvendigâr ile Kosava Meydan Muhârebesinde 
bulunmuş…   Haklı olarak Gâzî unvanı ile anılıyor. Vücudu, kılıç yaraları ve izleri ile süslü. Gözünü 
budaktan esirgemeyen, boynu kıldan ince, hükmü kılıçtan keskin Rumeli fâtihlerinden bir er kişi…  
 
Uzunköprüde Paşayiğit Beldesi var. Pâdişah tarafından kendisine “dirlik” olarak verilmiş. Köyün 
girişine, adına bir âbide dikilmiş. Mütevâzi bir vefa borcu edâsı… Fakat yetmez. Edebiyâtçıların 
harekete geçip, bu kutlu savaşçıyı, kutlu yolun yolcularına tanıtması gerek… Oğlu Turahan Bey’in 
mezarı Uzunköprü’nün Kırkkavak köyünde… Torunu  Ömer Bey Yunanistan’ın Mora yarımadasını feth 
etmiş. Pelaponisos’ta bir câmi yaptırmış. Mora yarım adasına imzasını atmış, gitmiş… Bir rüzgâr, sanki 
bir düş gibi… Malkara’da da câmisi ve medresesi var. Dedesi Gâzî Paşa Yiğit’e helâl, torunu Ömer’e 
helâl olsun!  
 
Kutlu komutan Paşa Yiğit; Çorlu, Tekfur Tagı, Velvele Burgas ve Adrinepol’ü dîn-i mübîn ile müşerref 
kılan akıncı beyi… Dünyaya gözlerimi açtığım Alâpiye veya Alpullu da bize onun hediyesi… Saruhan 
ilinin Kozluca kazasında adına Paşayiğit köyü kurulmuş… Târihi çok eski. II. Bâyezîd döneminden 
itibaren adı Osmanlı tapu defterlerinde yer alıyor. Saruhan’dan Üsküb’e; oradan Venedik ve Bosna’ya 
uzanan bir ışık huzmesi… Kuzey yıldızı değil, bir ulvî ışık çekiyor onu … Kuzeye, kuzey doğuya ve kuzey 
batıya…  İleri… İleri… Bu bir slogan değil. Genlere gömülmüş bir içgüdü.  
 
Kosova’da bir alp eren olan hocasıyla birlikte Hüdâvendigâr’ın sağ kolunda savaşmış. Ne yazık ki, 
ordunun zafer sevinci şehâdetle birlikte, onları hüzne boğmuş. Paşa Yiğit, emîrini kaybedince dilinde, 
“O’na döneceğiz” ayeti, gözünde üç damla yaşla üzüntüsünü içine gömmüş. Sonra, babasının yerine 
Yıldırım Bâyezîd sultan olmuş. Evvel emirde komutanlarını toplayıp onlara hitap etmiş. “Beylerim!” 
demiş. “Pederimin emânetisiniz. Bu kutlu sancağı Allah’ın izniyle birlikte taşıyacağız. Sizden itâat ve 
fedâkarlık beklerim. Babam için ne kadar kıymetliyseniz benim için de o kadar değerlisiniz.” 
buyurmuş.  Sonra Paşa’ya dönerek şöyle söylemiş: “Ey! Çoban Paşa Yiğit. Şimdiden gayrı durmak yok-
tur. İlk vazîfen Uskubî Kal’asını almak ve oraya yerleşmektir.  Gazân şimdiden mübârek olsun. Orada 
muhkem dur. Yiğitlerini topla ve eğit. İşimiz zor, yolumuz uzundur. Mevla niyetimizi hâlis, bileğimizi 
kâvî, yüreğimizi pek tutsun.”  
 
Sırtlarında kurt, ayı ve koyun postundan yapılmış giysileri, başlarında sivri uçlu börkleri, bellerinde 
kılıçları, göğüslerinde ok ve yay sadakları ile atlarının üzerinde mağrur, beş bin atlı süvari karlı bir kış 
gününde Las Diyarı olarak bilinen Uskubî’nin yolunu tutmuş.  
 
Küffâr, akıncıların yola koyulduğunu haber almış ve bir durum değerlendirmesi yapmışlar. Gradişte 
adı verilen kalede savunma yapmanın doğru olmayacağını düşünmüşler. Eğer Gradişte’de savaşırlarsa 
şehire zarar geleceğine hükmetmişler. Gradişte yerine yakınındaki Virjin Meryem Tepesi’nde bulunan 
ağaçtan yapılmış palankada yapılacak bir savunma savaşı ile Müslümânları püskürtmenin daha doğru 
olacağına karar vermişler. Buradaki yüksek boylu ağaç kazıklardan yapılan kaleye ve yakınından geçen 
Serava Nehri  bataklıklarına güveniyorlarmış.  
 
Fakat, güvendikleri dağlara kar yağmış. “Eman” tekliflerine olumlu cevap alamayan Müslümân 
süvâriler Allah, Allah nidâları ile öyle bir hücum salmışlar ki, Virjin Palanka’sı üç gün bile 
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dayanamamış. Sonunda teslim bayrağını çekmek zorunda kalmışlar. Müslümânların da şehitleri 
olmuş. Kırk bir yiğit, oklar ve kılıç darbeleriyle şehâdet şerbetini içmişler. Harp diyârını İslâm diyarına 
dönüştüren bu kutlu yiğitler Virjin Tepesi’nin tam üstüne defnedilmişler. Günümüzde ‘saat bayırı’ 
olarak anılan bu yer Üsküb fatihlerinin gazâ şehitliğidir. Paşa Yiğit, Uskubî Kal’asını fethedince buraya 
Üsküb adını vermiş. Şehrin bakımsız ve harâbe halini çocuğu ve torunlarıyla devam edecek olan 60 
yıllık sürede Bağdat’tan daha güzel bir şehir haline getirmişler. Şehitler diyârı olması ve geride kalan 
yetim çocukların baba özlemiyle büyümesine bir anlamda gönderme yaparak bu toprakları  Belde-i 
Rugâye olarak isimlendirmişler.  
 
Tezyîn-i  ziyâd tarzı ile cüdâ hasen eyledi idgâ 
Yerüp zengin tarzı ile bunu kıldı eser Hûşâ  
Bu yolun âlâsı olmak üzere câmi eylemiş inşâ 
Böyle bir Belde-i Rugâyeye câmi eylemiş Hüdâ  
 
Paşa Yiğit, kışı Üsküb’de geçirir, bahar gelip havalar ısındığında akınlara çıkarmış. Kah Arnavutluk ve 
Karadağ’a; kah Bosna ve Venedik’e akınlar salarmış. Bürosunda oturup çubuk tüttüren bir vâli değil, 
sürekli hareket halinde olan bir ordu komutanı imiş. Savaşlar yüzünden şehrin gelişmesi konusuna 
fazla vakit ayıramıyormuş. Çarşı olarak kullanılan pazar yerinin girişine küçük bir mâbet yaptırmış. 
Adına Arasta Mescidi demişler. Yeni Müslümân olan, göç gelen ahâli namazlarını burada eda 
ederlermiş. Yıllar içinde Anadolu’dan gelen Müslümânlar ve İslâmı seçen insanların sayısının 
artmasıyla küçük mescitler insanları almaz olmuş. Halk, sancak beyine başvurup “Beyim. Bize şânına 
layık güzel bir mâbet yap” dileğinde bulunmuşlar.  
 
Bu teklifi uygun bulan Paşa Yiğit bu kez çarşının diğer ucuna büyük bir câmi yaptırmış. O vakitler 
Cuma Namazı sadece tek bir câmide kılındığından bu yapı Cuma Mescidi olarak anılmış. İlk zamanlar 
ibadethâneler hep mescid olarak adlandırılırmış. Yapının büyük bir kubbesi, kırmızı tuğladan yapılmış 
uzun bir minâresi varmış. Şerefesi çapraz döşenen tuğlalarla örülmüş. Müezzin beş vakit minâreye 
çıkıp yanık sesiyle insanları Allah’ın evine davet edermiş.  
 
Paşa Yiğit Bey bir gün tefekküre dalmış. Derin derin düşünmüş. Başında kocaman sarığı, sırtında 
cüppesi, gözleri çakmak çakmak, siyah teli kalmamış uzun sakalını sıvazlayarak “artık zamanı geldi” 
demiş. Huzurda bulunan hocası Meddah Baba’ya dönerek “Efendi baba, yaş yetmiş oldu. Gazâlarda 
şehit olmak diledim. Velâkin mukedderât böyleymiş. Bundan gayrı, dünya işlerinden âhiret işlerine 
yönelmem gerek. Hazırlık yapmam lazım.” diye seslenmiş. Meddah Baba boynunu eğmiş: “Beyim, biz 
bilmeyiz. Allah  söyletir.” diye cevap vermiş.  
 
Paşa, Sultanın da onayıyla Üsküb sancak beyliğini oğlu İshak Bey’e bırakmış ve ölümüne kadar on yıl 
sürecek bir uzlete çekilmiş. Bir oğlu Turahan Bey Tesaliya’da, diğer oğlu İshak Bey Üsküb’de sancak 
beyliği yaparken, o  ibâdet ve zikir işleriyle meşgul olmuş. Hocası Meddah Baba’yı yanına almış birlikte 
hacca gitmiş, hac görevini yerine getirmişler. Bundan sonraki hayatında fakirlere aş evi kurmuş, ilim 
sohbetlerine katılmış, kendini hayır ve hasenât işlerine vakfetmiş.  
 
Bir gün üzücü bir haber almış. Zaferlerinde duâsının payı olduğuna inandığı hocası Maddah Baba’nın 
rahat döşeğine alındığı bilgisi kendisine ulaşmış. Kalkmış evine gitmiş. Şuurunu kaybeden ak sakallı 
hocasının bembeyaz yüzüyle yerde hareketsiz yattığını görünce kendisini tutamamış, bir dizi hıçkırık 
boğazında düğümlenmiş. Yanına çökmüş. Hocasının yüzünü sıvazlamış, sakalını okşamış. Rabbinden 
güzel bir ölüm dilemiş. Ertesi gün, hocasının ahirete irtihal ettiği haberini getirmişler kendisine. Bir 
kez daha kahr olmuş.  Cenâzesini yıkayacak hocalara hacdan getirdiği ve özenle sakladığı zemzem 
testisini göndermiş. “Hocamı bu suyla yıkayın.” diye emretmiş. Gassal adı verilen yıkayıcılar onun 
istediği gibi yapmışlar. 
 
Meddah Baba, son nefesini yanında alçak sesle okunun Kuran-ı Kerim tilâvetiyle, bir kuşun âsude bir 
biçimde süzelerek bulutlar arasında kaybolması gibi vermiş. Tertemiz, pampâk, nur beyazlığı içinde 
terk-i diyâr etmiş.  
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İki görevli bu muhterem zâtın bedenini duâlar okuyarak zemzem suyuyla yıkarken, atık sular 
ortasında küçük bir delik bulanan teneşir masasının altından toprağa cam kristal parçaları, renkli 
mücevherler hâlinde düşüyormuş. Olağanüstü bir hikmet ve keramet seansı yaşanıyormuş. 
Yıkayıcıların ayaklarına su zerrecikleri değil, cam mücevher parçaları çarpıyormuş. Durumu 
hissediyorlar, fakat ne gözlerini mevtâdan ayırabiliyorlar ne de ayaklarına çarpan dolu benzeri 
cisimlerin niteliğini anlayabiliyorlarmış. Ulu zâtın vücuduna değen zemzem suyu yere mücevher 
olarak düşüyormuş. Toprak karıncalanmaya, kıpırdamaya başlamış. Zemzem mücevherler o kadar 
ağır, o kadar yoğun ve o kadar yüklü imiş ki, toprak taşıyamıyor onları içine çekiyor ve yutuyormuş. Bu 
halleri sadece şanslı iki görevli yaşamış. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Allah dostu kulun kerâmetine 
hükmetmişler. 
 
Meddah Baba’nın naaşı Cuma Mescidi’nin yanına gömülmüş. Vasiyeti dahilinde kendisine sâde bir 
mezar yapmışlar. Çünkü “Çevre duvarları bir karıştan yüksek olmasın” demiş.  Mezara konacak baş 
taşına yazılacak yazıyı bizzat Paşa Yiğit belirlemiş: Üsküb’ün fâtihi Meddah Baba ruhuna Fatiha.”  
 
Defnin ertesi günü mezarını ziyâret etmeye gelen halk kabrin üç dört metre yanında, cenazenin 
yıkandığı yerin tam üstünde fokur fokur kaynayan bir suyun yer yüzüne çıktığını, küçük bir derecik 
oluşturup aktığını fark etmişler. Şaşırmışlar. Herkes birbirine haber vermiş. Duyan koşup gelmiş. 
Büyük bir kalabalık oluşturmuşlar. Ortaya çıkan bu gelişmeyi velî kulun kerâmetine yorumlayıp 
duâlarını artırmışlar. İçlerinden biri merak etmiş. Kaynağı bir çomak vasıtasıyla deşmiş. Su daha çok 
akmaya, yukarı doğru kabarcıklar çıkararak yükselmeye başlamış. Bir başkası, yere uzanıp tadına 
bakmış. “Zemzem gibi” diye seslenmiş. İnsanlar suyun tadına bakmak için sıraya girmişler. 
 
Bir hafta on gün içinde, bu suyu içen hastalar rahatladıklarını, dertlerine deva bulduklarını ve 
iyileştiklerini söylemeye başlamışlar. Onun Meddah Baba’nın hürmetine gönderilen bir “şifâlı su” 
olduğu kanâati halk arasında yaygınlaşmış. Testileriyle, güğümleriyle su taşıyan insanların sayısı 
çoğalmış.  
 
Gelişmeler üzerine Paşa Yiğit, buraya bir pınar yapılmasını ve câminin şadırvanına da su verilmesini 
emretmiş. Câmiye gelenler o tarihten itibaren bu su ile abdest almaya başlamışlar.  Ahâli dertlerine 
şifa olmak üzere evlerinin bir köşesindeki toprak testilerinde, küçük abdest ibriklerinde bu şifâlı sudan 
bulundururlarmış. Kim öksürür, kimin karnı ağırır, gözleri çapaklanır, kimin çocuğu olmazsa  bu sudan 
içirirlermiş. Meddah Baba; sadece Paşa Yiğit Bey’in kalbini ve asâkir-i Muhammediye’nin hürmetini 
kazanmakla kalmamış, Üsküb ahâlisinin manevî rehberi ve halk şifacısı olmuş aynı zamanda.  
 
Paşa Yiğit, hocasının adını ölümsüzleştirmek istemiş. “Cuma Mescidi’nin adı bundan böyle Meddah 
Câmii olacak” demiş. Yanına bir de medrese yaptırmış. Üsküb gençleri dinî ve dünyevî ilimleri bu 
medresede tedrîs etmeye başlamışlar.  
 
Aradan ne kadar zaman geçmiş bilmiyoruz. Belki aylar, belki yıllar… Ak sakallı yorgun Gâzî’ye verilen 
mühlet de tamamlanmış. Hocasının ebedî dergâhına o da vuslât eylemiş. Çocukları İshak ve Turahan 
Bey’ler Cuma Mescidi’nin avlusuna baldaken tarzında altı sütunlu, üzeri kubbeli kenarları açık bir 
türbe yaptırmışlar. Hocası Meddah Baba’nın mezarı ile Paşa Yiğit’in türbesi birbirlerine karşı, 
birbirlerine bakarmış. İnsanların uykuya daldıkları gecelerin sessiz karanlığında lâhuti kefen 
elbiseleriyle ayağa kalkıp, şehri gezerler Müslümân ahâlinin sulh ve selâmeti için birlikte duâ 
ederlermiş.  
 
Üsküb’de kışları çok kar yağarmış. Derinliği neredeyse bir metre olurmuş. Kışları, kışlar izlemiş. 
Yazların kavurucu sıcakları insanları bunaltmış. Bahar yağmurlarının getirdiği seller şehri basmış, 
köprüleri yıkmış. Şiddetli depremler olmuş. Yangınlar çıkmış. Neler… Neler… Savaşlarda nice yiğitler 
baş vermişler. Anneler ağlamış. Çocuklar kimi zaman öksüz, kimi zaman yetim kalmış. Başları kesilip 
saklanan isimsiz yiğitlerimizi “kesik baş türbelerine” defnetmişiz. Acı ve ızdırap günlerini sevinç ve 
ümit günleri izlemiş. İşte böyle… Meddah Baba ve Meddah Medresesi herşeye rağmen varlığını 
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sürdürmüş. Meddah Baba’nın kabri ve Paşa Yiğit’in türbesi hep orada, yerinde kalmış. İnsanlar yoldan 
geçerken, vakit namazlarını eda etmeye geldiklerinde önce onlara bir selam verirler, “Selâmün 
aleyküm ya Paşa Yiğit, Selâmün aleyküm ya Meddah Baba” deyip bir Fâtiha okurlar, rahmet ve 
günahları için Allah’tan af dileğinde bulunurlar sonra namaza geçerler veya işlerine koyulurlarmış. 
İnsanlar o vakit, “mukedderât” ruh hali ile yaşarlarmış.  
 
Osmanlının çekilmesi, işgaller, rejim değişiklikleri. Komünist rejimin gelmesi… Türkçenin yasaklanma-
sı. Çarşafın, peçenin yasaklanması. Müslümânların tâkibe alınması, bazılarının idâm edilmeleri… Yurt 
dışına kaçışlar, sonra geri gelişler. Sıkıntılar, dram, geçinme ve ayakta kalma derdi….  
 
İnsanlar bir sabah kalktıklarında Dünya Savaşı denen bir heyûla ile yüzyüze gelmişler. Dünya Savaşı, 
etrafı toz duman etmiş. Ne câmi, ne medrese, ne türbe bırakmış. Uçaktan bir bomba câmiye, bir 
bomba Paşa Yiğit’in türbesine atmışlar. Böylece içlerindeki kini söndürmeye çalışmışlar. Meddah 
Baba’nın basit mezarı isâbet almamış. Ahâli, onun mezarının üzerinde nurdan bir zırhın var olduğuna 
inanmış.  
 
Dünya Savaşlarını beşyüz yılda bir tekrarlanan büyük Üsküb Depremi izlemiş. Binaların büyük bir kısmı 
yıkılmış. Binlerce insan ölmüş, diğer binlercesi evsiz ve barksız kalmış. Şehir harabe yığını haline 
gelmiş. Molozların kaldırılması, tahribatın giderilmesi onlarca yıl sürmüş. İnsanlar boş, sahipsiz 
buldukları yerleri işgal etmişler. Bir karmaşa, kuralsızlık ve yoksulluk hali yaşanmış. Her yerde ayakta 
kalma ve yaşamı sürdürme kavgası verilmiş.  
 
Paşa Yiğit Bey’in türbesi ve Meddah Baba’nın mezarı kaybolmuş. Kendi derdine düşen halk onları 
unutmuş… Aradan onlarca yıl geçmiş. İkibinli yıllarla birlikte yeniden demokrasi ve özgürlük ışığı 
parlamaya başlayınca insanlar şunu tartışıyorlarmış: Üsküb’ü Meddah Baba mı feth etti, yoksa Paşa 
Yiğit mi? Bazıları “Bu ikisi aynı kişidir” derken, diğerleri “Ne alâkası var, canım. Meddah Baba 
Üsküb’ün manevî fâtihidir. İkisi aynı kişi değildir.” diyorlarmış. Onların kayıp türbe ve mezarlarını 
aramaya çıkmışlar. Seksenlik yaşlıları o semte getirip nerede olduğunu soruyorlarmış. Sonra çarşı 
çıkışında, bir evin içinde mezar bulunduğu haberini almışlar. Ev sahibine varıp kendisinden mezarı 
görmek için izin istemişler. Evin içinden geçerek arkada küçük bir bahçecik içinde bir mezar olduğunu 
görmüşler. Bu Meddah Baba’nın kabri imiş. Burayı keşfedenler kimseye söylememeye karar 
vermişler. Zaten ev sahibi de bu keşiften rahatsız olmuş. Meddah Baba’nın mezarı bulunmuş ama, 
Paşa Yiğit’in mezarının nerede olduğu bilinmiyormuş. Ev sahibi Zâim Tsemoviç’in evinin yanında bir 
marangozhânesi varmış. Yöreye getirilen yaşlı İdris Efendi marangozhâneye işaret etmiş. Fakat artık, 
çevre çok değiştiğinden tam da emin olamıyormuş.   
 
Öykü belki masalımsı… Ama gerçek… Gel zaman, git zaman… Meddah Baba’nın mezarının bulunduğu 
bilgisi halk arasında yaygınlaşmış. Giderek daha çok kişi burayı ziyaret etmek istemiş. Fakat ev sahibi 
bu insanların evinin salonundan geçerek arka bahçeye geçmelerine izin vermiyormuş. Kapısına kızgın 
bir çoban köpeği bağlamış. Bu tedbir işe yaramış. İnsanlar onun ters tutumu ve köpeğin ısırma 
korkusundan bu meraklarını ertelemişler. Fakat Tsemoviç Türkiye’den gelen hatırlı misafirlerin 
ricalarını kırmıyor, Meddah Babayı ziyaret etmelerine izin veriyormuş.  
 
Konuyu dertlenen insanlar bu arada boş durmamışlar. Ne yapabiliriz diye araştırmışlar. Sonuçta evi ve 
yanındaki marangozhâneyi satın alıp Meddah Baba’nın mezarını ve Gâzî Paşa Yiğit’in türbesinin yerini 
açığa çıkarmaya karar vermişler. Ev sahibini çağırıp konuşmuşlar. Ona tarihî  olayları ve bu şahısların 
önemini anlatmışlar. Günlünü almışlar.  
 
Taşınmayı mütakip hızlı bir yıkım ve moloz tahliyesi yapılmış. Kamyonların biri gitmiş, diğeri gelmiş. 
Marangozhânenin içinde tahta kalasların arkasında Yiğit Paşa Bey’in türbesinin izlerini bulmuşlar. 
Hepsinin gözleri dolmuş, Allah’a şükretmişler. İşte böylece bu mekan Üsküb halkının serbest 
ziyaretine açılmış. Sonra yaşlılardan biri “Burada bir de pınar olması gerekir” demiş. Aramışlar, onun 
da tuğla kemerlerini ve giriş kapağını bulmuşlar. İçi toprak ve çamurla dolu imiş. Söyledikleri doğru 
ise, iki kamyon toprak çıkarmışlar ve üzerine demir saçtan dörtköşe bir kapak yaptırmışlar. Şimdilerde 
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bu kuyu, içinde var olan iki karış derinliğindeki su birikintisi ile 600 yıl öncesinin hatırasını yaşatıyor. 
Paşa Yiğit ve Meddah Baba’nın kabirleri Türkiye’den giden turistlerin birinci ziyaret yeri… Sadece 
turisteler değil, tüm Üsküblüler  bu mekanı ziyaret ediyor ve bu muhterem zâtlara duâlar ediyorlar.  
 
Üsküblüler ermiş murâdına, biz gelelim kerevitine…  
 
Meddah Baba Üsküb beyi tarafından bir alp eren, bir mânevî yol gösterici olarak kabul edildi ise, boş 
bir kişi olmamalıdır.  Meddah Baba’nın bir adı yok mudur? “Meddah” sözcüğü her halde lakâbı 
olmalıdır. Sevilen hürmet gösterilen bu zâta acaba niçin meddah denmiştir? O kadar araştırdım, oku-
dum, fakat ne yazık hakkında daha fazla bilgi bulamadım. Ne gerçek adını, mesleğini, ne de memle-
ketini… Paşa Yiğit meddahlarla kendisini eğlendirecek bir kişi değil. Gazâ, ibâdet ve hayır işlerine 
kendisini vakfetmiş... Oğlu dindâr, torunu dindâr. Hatta torunu İsa Bey “velî komutan” olarak anılıyor. 
 
Özgün müziği severim. Onda, yaratıcılık ve yenilik vardır. Özellikle  dinlendirici, duygulandırcı 
olanlarını… Bu tür müzikler bizi lâhûti bir dünyaya taşır. Tesadüfen açtığım bir televizyon kanalında 
müzisyen enstrümental özgün müzik icra ediyordu. Biraz dalgın, biraz yorgun onu izledim. Spiker 
icracıya övücü sözler söyledi. İcracı memnun olmuştu. “Size şimdi bir nohe çalacağım” dedi. Hem 
spikerin hem de benim ilgimi çekmişti. Bu kelimeyi ilk defa duyuyordum. İcracı “bir tür ağıt müziği” 
olduğunu söyledi. Hakikaten ilginçti. Fakat, işim vardı televizyonu kapattım. Kendi kendime bir ara bu 
“nohe”yi araştırayım dedim. Aylar geçti, unuttum. 
 
Bir gün aklıma geldi. İnternet’e bağlı idim. “Sizin televizyonunuz” sitesine girip “nohe” yazdım, anında 
bir jeton makinesinden dökülür gibi bütün noheler “sanal masam”ın üzerine düştü. İncelemeye 
başladım. İran kökenli idi. Hz. Hüseyine yakılan ağıtlara nohe adının verildiğini öğrendim. Sonra 
nohelerin Azerîcesiyle, Urducasıyla, Arapçasıyla karşılaştım.  Başka dillerde söylenenleri de vardı. 
İlgimi çekmişti. Bir süre onları dinledim. Sözlerin anlamlarını bilmiyordum. Bunun için Azeri 
Türkçesiyle söylenen başka bir nohe seçtim ve izlemeye başladım. Uzun sürüyordu. Azerîler nohe 
yerine sînezen kelimesini kullanıyorlardı. Bu kelime yürek yakan anlamına geliyordu. Sînezen Hazreti 
Hüseyin’in katledilmesi konusunda söylenen ağıtlar anlamındaydı. Biz bunlara mersiye diyorduk. 
İranlıların nohesi ve Âzerîlerin sînezeni bizim mersiyemizdi. Âzerîler mersiye söyleyen bu kişileri 
“meddah” olarak tanıtıyorlardı. Meddah, yani meth eden, öven… İnternet’ten rastgele bir sînezen 
beyti seçtim: 
 
her yeri Huseyn sene eza tutar görürem 
alemi mateminde gara geymiş görürem  
 
Hüseyn  Bah  Bah  Bah 
 
“Sizin televizyonunuz” isimli siteden genç bir Âzerî meddahı seçtim. Onun dile getirdiği sînezeni 
dikkatle izlemeye başladım. Düz ara mersiye okumuyordu. Bir ara mersiye okuyor, bir ara 
dinleyicileriyle konuşuyor, iki eliyle göğsünü dövüyor, bazen katıla katıla ağlıyor, bazen dinleyicilerini 
“siz niçin ağlamıyorsunuz” diye paylıyor, göz yaşlarını siliyor ve tekrar mersiye okumaya dönüyordu. 
Acıklı ve hüzünlü bir teatral icra ile karşı karşıya idim. Bu olay bir şarkı okuma değildi. Şiir dinletisi 
olarak değerlendirilemezdi. Toplu icrâ edilen bir yâd etme töreni, hüzünlenme, tarihî bir olayı hep 
birlikte yaşayarak o psikolojinin içine girme hâdisesi idi. Zihnimde ilk defa, “meddah” kelimesi 
kendisine anlamlı bir yer buluyordu. Meddah kelimesi, Âzerî kökenli idi. Biz bu kelimeyi almış bir 
dönem kendi ilinekleri içinde kullanmış, sonra dönüştürmüş, anlamını ve uygulamasını bozmuştuk.  
Meddah Baba’yı ve işlevini artık daha iyi anlamaya başlamıştım.  
 
Şifre kelimeler, artık “meddah” ve “Âzerî” kelimeleri idi. Bunları ipuçları olarak görüyordum. Hani, 
yolda yürürken ayağımız bir tümseğe çarpar da sendeleriz ya. Öyle bir şey… Bir tümsek, bir kaya 
sandığımız o şeyin,  sonradan aslında bir hazine sandığının köşe demiri olduğunu fark ederiz. 
Bekliyordum. Böyle bir şey karşıma çıkmalıydı… Evet, bir şeyler buldum, ama hâlâ kesin sonuca 
ulaştığım söylenemez.  
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İnternet  taraması sonucunda Yusuf Meddah ile tanıştım. Yazarlar uzun uzun onu anlatıyorlardı. Bir 
yazının ilk cümlesi şöyle başlıyordu:  “Azerbaycan edebiyât tarihinde Verka ve Gülşâh, Maktel-i 
Hüseyin adlı mesnevilerin yazarı olarak tanınan Yusuf Meddah'ın hayatı hakkında elimizde kesin 
bilgiler yoktur.” Daha ilk cümlede hayal kırıklığı… Fakat yılmıyorum. Şiirlerinden onu tanımaya ve 
anlamaya çalışıyorum. Meddah denen kişi ne düşünür, ne söyler diye…  
 
Ey Tanrım, verdiklerine şükürler olsun.  
Resulün Hz. Muhammed'in aşkına can fedâ olsun.  
Her an bütün mahlûkatın Tanrısısın. Hz. Muhammed Mustafa'nın ruhuna yüz bin selâm olsun.  
O bütün peygamberlerin başıdır. Ümmetinin sevinci, yeryüzünün peygamberidir.  
Bir salâvat getir de, bir destan söyleyeyim.  
Âlemin övülmüşü Hz. Muhammed'in mucizeleri nelerdir, söyleyeyim. 
  
Allah’a hamd ve peygambere salavat ile başlayan Verka ve Gülşâh şiiri, devamında mesnevi tarzında 
düzenlenen bir aşk hikayesini dile getiriyordu. Fakat sonucu yine Hz. Peygambere ve sahabelere 
yapılan duâ ile bitiyordu.  
 
Kaynaklar gençliğini Azerbaycan’da geçirdiğini, sonra Konya’ya gelip mevleviliğe intisap ettiğini, bir 
süre Ankara ve Sivas’ta bulunduğunu daha sonra Kastamonu’ya gelip yerleştiğini belirtir. 1369 yılında 
Kastamonu’da Maktel-i Hüseyin mersiyesini yazmış. Bulunduğu yerlerde Meddah Baba diye tanınmış. 
Ne doğduğu, ne de öldüğü yeri biliyoruz. Kastamonudan sonra kaybolmuş. Nereye gitmiş, ne yapmış 
hiçbir bilgi yok. 
 
Kosova Meydan Muharebesi 1389 yılında olmuş. Bu savaştan bir yıl sonra 1390 yılının Ocak ayında 
karlı bir günde Üsküb feth edilmiş. Maktel-i Hüseyin mersiyesinin yazılmasıyla Üsküb’ün feth edilmesi 
arasında 20 yıl var. Kosava savaşına katılmış olma ihtimali yüksek… Üsküb’e yerleşme ihtimali de… O 
dönemde meşhur olmuş ve bir beye rehberlik etme mevkiine yükselmiş başka bir meddah yok. Bu 
meddah, kahvehâne köşelerinde halka gerçek dışı hikayeler anlatan sıradan bir insan değil. Dergah 
ehli, derin ve kitapları olan bir kişi… 
 
Üsküb’de Taftalıca ilçesine giderken Kozle semtinden geçersiniz. Arada aklıma takılır. Acaba neden bu 
mahalleye Kozlu adı verilmiştir diye. Gâzi Paşa Yiğit’in Saruhan’ın Kozlu ilçesinden geldiğini öğrenince 
şifreler çözüldü. Bu koz’un cevizle ilgisi yok. Bu Kozle, sılayı gurbete taşıyor. Bağlantı kurmak için 
söyleyeyim. Eski çarşıda, öğlen yemeklerimi hep Destan Köftecisi’nde yemişimdir. Sık sık gözüm 
tabelaya takılırdı: Destan Köftecisi… Bir şubesi de Bunyakovets semtinde bulunuyordu. Destan… 
Destan mı yazmışlar, destan mı yazılıyormuş. Kim yazmış? II. Murat Kosava’da, Varna’da destan mı 
yazmış? Yahya Kemal’in “şanlı üç harbin…” diye bahsettiği üçüncü savaşın kahramanı Gâzi Giray Han 
mı yoksa o destânın sahibi. Belki hiç biri değil… Sadece Meddah Baba’nın “Maktel-i Hüseyin” destanı 
veya “Verka ve Gülşah”… Kimbilir belki hepsi… Türkiye’de Destan adı ile başlayan bir ticarethâne 
hatırlamıyorum. Belki vardır. Ama, iddiâ ederim, hiç biri Üsküb’deki bu kebapçının adı kadar anlamlı 
olamaz. Kozle sözcüğü bizi Saruhan’ın Kozlu ilçesine taşırken, Destan Kebapçısı’ndaki “destan” 
kelimesinin Maktel-i Hüseyin, Verka ve Gülşâh destanlarından uzak olduğunu düşünebilir miyiz?  
 
Saruhan’dan kalkan cihat çizgisi ile Azerbaycan’dan kalkan hikmet çizgisini Üsküb’de buluşturan lütuf 
ve kerem sahibi adına; hislenerek diyelim ya Hû.     
 


