
58 TÜRK DİLİ HAZİRAN 2021

ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

“Türkmen edebiyatında Dede Korkut kadar bilge birisi dünyaya gelmemiş 
ve gelmeyecektir.”  

Bu değerlendirme, Türklüğün büyük eseri Dede Korkut Kitabı’nın 
üçüncü nüshasını 2018 yılında bulan Veli Muhammed Hoca’nın ba-
bası Abdıcan Ahun’a aittir. Mısır’daki el Ezher Medresesinden mezun 
olan Abdıcan Ahun, Stalin’in baskı ve zulümleri neticesinde Türk-
menistan’dan, İran’ın Türkmen Sahra Bölgesi’ne göç etmek zorun-
da kalmış önemli bir kitap koleksiyoneri ve din âlimidir. Türkmen 
aydınının bu ifade biçimi, aynı pınardan beslenen iki çağlayan gibi 
Köprülü’nün o meşhur sözlerini getirir hatıra: “Bütün Türk edebiyatı-
nı terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u öbür gözüne koysanız, yine Dede 
Korkut ağır basar.”

Türkmenlerin diliyle söylemek gerekirse Velimät (Veli Muhammed) 
Hoca, devlet bursuyla Danimarka’da elektrik mühendisliği üzerine 
eğitim almış, Tahran’da 25 yıl kadar muhtelif yerlerde mühendis 
olarak çalışmış, daha sonra üniversitede okutmanlık yapmış, yetmiş 
yaşlarında güler yüzlü bir Türkmen entelektüelidir. Elbette o, Türk-
men Sahra’nın Türkçe yazma eserler derleyicisi vasfının yanı sıra 
Türk kültür araştırmalarına eşsiz bir gönül eserini, 13. destani hikâ-
yeyi (Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi) kazandırmasıyla 
medeniyet tarihimizde hep şükranla hatırlanacaktır.

Tam da bu noktada, yazının kaleme alınması fikrine ilham olan ve 
katkılarıyla ismini ifşa ettiğimiz, günümüzün Ali Emîrî Efendisi de 
denilebilecek birinci kahramanın (Veli Muhammed) kültür yolculu-
ğuna geçilebilir. Abdıcan Ahun, ahir ömründe oğlu Veli Muhammed 
Hoca’ya şunları söyler: “Ey oğlum, ben hayatımda birtakım işleri baş-
lattım; ancak tamamlayamadım. Üniversitede ders verecek okutman da 
bulunur, fabrikada çalışacak elektrik mühendisi de. Lakin benim senden 
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istediğim koleksiyonculuk yapma işini, senden başkası yapamaz. Sen bu işi devam 
ettir.”

Babasının makul talebini görev bilerek, derleyicilik işini yapmaya pekâlâ gö-
nüllü olacaktır. Ancak kahramanın zihninde şimşekler çakan, onu hayret ve 
heyecana sevk eden asıl güç; “Türkmen edebiyatında Dede Korkut kadar bilge bi-
risi dünyaya gelmemiş ve gelmeyecektir.” cümlesinde saklıdır.

Etkisinde kaldığı bu sözler, Veli Muhammed Hoca’yı âdeta yeni bir ruh ve anla-
yışla harekete geçirir, farklı arayışlara götürür. Ne denli aziz talebin ve kültür 
hizmetinin muhatabı olduğunu duyduğu sözlerden idrak eden Veli Muham-
med Hoca’nın şaşkınlık durumunu, Muhammet İkbal’in şu sözleriyle açıkla-
mak sanırım yerinde olur: “Kişi bir deha ile karşılaştığı vakit, kendi sınırlarının 
farkına varır.”

Evet, o deha kuşkusuz ortak Türk bilgeliğinin sembol ismi olan Korkut Ata’dan 
başkası değildir.

Etkilendiği sözün ardına düşerek samimiyetle yürüyen ve pek az kimsele-
re nasip olabilecek bahtiyarlıktan habersiz, kendisine yardım eden talihinin 
takipçisi Veli Muhammed Hoca’yı bu süreçte babası da yalnız bırakmaz. Oğ-
lundan yazma nüshalar toplamasını istemeden önce, elinde var olan 35 ka-
dar yazma nüshayla birlikte bizzat kaleme aldığı aile şeceresini, yeni sahibine 
devreder. Türkiye’ye yanında getirdiği yarlıklarda geçen “Bu aile fertleri, Hoca 
boyuna mensup kimselerdir, seyitlerdendir. Onları her türlü vergiden muaf tutun.” 
ifadelerinden de anlaşılacağı üzere saygın bir ailenin vârisleridirler. 

Bahsedilen emanetleri kabul ettiğinde Veli Muhammed Hoca, henüz 45 ya-
şındadır. Pek çok Türkmen ailesi gibi, Abdıcan ailesi de bütün mal varlıklarını 
bırakıp Türkmenistan’dan İran’a göç etmek mecburiyetinde kalmıştır. An-
cak içlerinden çok az kimse, beraberinde kitap gibi değerli hazineleri getirme 
imkânı bulmuştur. Ne var ki; Stalin zulmünden ötürü canını ve yakınlarını 
kurtarabilmenin telaşesine bir de farklı yerlerde yeniden hayat kurabilme ça-
baları eklenince, yüzlerce eser tozlu raflarda kendi kaderlerine terk edilmiş-
tir. Aslında tozlu raflarda keşfedilmeyi beklemek bir eser için en büyük paye 
olmuştur. Esas korkulan, eserlerin çeşitli felaketlerle yok edilmesidir. Eserler 
yeter ki bir yerlerde beklesin. 

Bugün olmazsa belki yarın, Şeyhzade Abdürrezak Bahşı’nın vaktiyle Tokat’tan 
getirdiği Herat nüshasını İstanbul’da gün yüzüne çıkaracak bir Hammer bulu-
nur nasılsa… Tıpkı Ahmet Zeki Velidi Togan’ın kaybettiği Fergana nüshasını, 
Abdürraûf Fıtrat’ın yeniden bulacağı gibi. 

Henüz görmeden âşık olduğu ve ismini o güne kadar belki de sadece Keş-
fü’z-Zünun’dan öğrendiği Dîvânu Lugâti’t-Türk gibi bir cevheri elde etme fırsatı 
yakalamışken; “eserin başına aman bir hâl gelmesin” diye endişe eden ve para-
sı çıkışmadığında içinden çaresizce “Allah’ım ne olur beni bu kitaptan ayırma!” 
duasıyla yüreği çarpan Ali Emîrî Efendiler bulunacaktır elbet.
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Yeter ki yazma eserler kaderine terk edilmiş olsun, keşfedilmeyi beklesin! Zi-
yanı yok. Nasıl olsa Veli Muhammed Hoca gibi kitapsever mümtaz insanlar, bir 
vesileyle onları gün yüzüne çıkarıp gönül ehline ulaştıracaktır.

Bulunan her yeni nüsha; Türk dünyasını sevince, heyecana, dirilişe sevk edi-
yor. Öte yandan Türklerin bir zamanlar elden ele dolaştırdıkları Ulu Han Ata 
Bitig, Oğuznâme, Kitâbu Cevâhirü’n-Nahv fi Lugati’t-Türk gibi hâlâ gizemini ko-
ruyan kayıp eserlerimiz için de işaret taşları oluyor.

Dolayısıyla eserin başına gelebilecek en büyük felaket; kaderine terk edilme-
si yahut kâşiflerini beklemesi değil, yağmalanması veya tabii afetlerle orta-
dan kaldırılmasıdır. Bu durum, Mahtumkulu’nun “Reyhan Eyledi” şiirindeki 
şu mısraları çağrıştırdı: “Bäş yılda bir kitap eden işimiz, Gızılbaşlar alıp viran 
eyledi.” Aynı şiirin bir başka yerinde diyecektir ki: “Yazan kitaplarım sile (sele) 
aldırıp, Gözlerim ızından (ardından) giryan eyledi.”

Teknolojik kazalarla istemeden silinen, kaydedilmeyen dosyalardan kısmen 
deneyimlediğimiz bir duygudan hareketle empati kurulduğunda; beş yıllık 
zahmetin yok olması nasıl tarif edilebilir ki… 

Üstelik kâğıt ve kaleme ulaşmanın kolay olmadığı bir dönemde, mum ışığında 
beş yılda yazılan onca emek mahsulü eserler, Kızılbaş denilen Safevi taraftarı 
Türkmen tayfalarınca hiç edilmiştir. Kalan şiirlerinden bir bölümü de, şairin 
Etrek Çayı’ndan geçtiği sırada suya düşer ve sel kapar. Nitekim şair, el emeği 
göz nuru eserlerini kaybetmenin hüznüyle ağladığını da okurlarından gizle-
yemez.

Günümüze ulaşan eserler; Mahtumkulu’nun kalemininde Türklük, dilinde İsla-
miyet şiarıyla tanınmasına, ifade kudretini göstermesine, berrak zekâsına ve 
Türkmen felsefesine tanıklık etmeye imkân sağlamış olsa da, yok edilen eser-
leri kim bilir ne açılımlar sağlayacaktı.

Kitap gibi değerli hazinelerden söz açılınca “aşk inletir, dert söyletir” misali, 
kitabın makûs talihine ve Türk’ün kayıp eserleriyle dertlenmeye vardı iş, af-
foluna!

Asıl konuya dönecek olursak, Abdıcan Ahun kendisi gibi göçe maruz kalan ve 
yazma eserlerle İran’a gelen bazı kimselerin isimlerini, ikamet bilgilerini, el-
lerinde hangi yazma eserlerin olduğunu not almayı ihmal etmez. Hatta Veli 
Muhammed Hoca ile beraber bazı nüsha sahiplerini ziyarete giderler ve Kısa-
sü’l-Enbiya, Yusuf ve Ahmet Hikâyesi, Hoca Ahmet Yesevi’nin Divân-ı Hikmet’i 
gibi bazı eserlerin yazma nüshalarını satın alırlar. 1990’larda başladıkları yaz-
ma eser derleme sürecini 2010 yılına kadar sürdürürler. 

Veli Muhammed Hoca, 2011 yılında uçakla yaptığı 3,5 saatlik seyahatin ardın-
dan Kazakistan’a akrabalarının yanına varır. Kızıl Orda şehrinde Dede Korkut 
kabri olduğunu öğrenince de soluğu orada alır, kabri başında dualar eder.  Kab-
rin, pek bakımsız olduğunu görünce bu hâle çok üzülür. Hoşnutsuzluğunu da 
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Kazakistan’da bir gazeteye verdiği röportajda şöyle dile getirir: “Burası, Dede 
Korkut’a yakışır bir vaziyette değil. Dedemize saygı göstermek lazım.” Neyse ki, bu 
serzeniş çok zaman geçmeden karşılık bulur ve Kazak yetkililer tarafından as-
lına yaraşır şekilde restore ettirilir. Veli Muhammed Hoca’nın Dede Korkut’a 
gösterdiği bu saygının ve yaptığı ziyaretin ardından Ahmet Bican Ercilasun 
hocamızın ifadeleriyle “o günden sonra sanki Dede Korkut’un ruhu ona eşlik et-
miş ve bu kitabı bulmasını sağlamıştı.”

Sahi, Veli Muhammed Hoca yeni nüshayı nasıl bulmuştu?  

Türkmenistan Büyükelçiliği, Fars ve Türk edebiyatına ilişkin bazı eserlerin te-
min edilmesi konusunda kendisinden yardım ister. Talep edilen kitapların ol-
duğu bir liste gönderirler. Veli Muhammed Hoca da durumu, Tahran’da ikamet 
eden Rabiî adında bir sahaf dostuna iletir. Bir müddet sonra 12 Aralık 2018’de 
Günbed şehrinden Tahran’a dostunun yanına gider. 7-8 kitap dışında listede 
belirtilen eserler temin edilmiş gibidir. 

Veli Muhammed Hoca sahaftan tam çıkacağı sırada koltuğunun altında kitap-
la bir kişi içeri giriverir. Elindeki kitabı satacağını söyler. Rabiî bir süre bu eseri 
inceledikten sonra ne olduğunu anlayamaz ve “belki senin işine yarar” diyerek 
Veli Muhammed Hoca’ya uzatır. Yazma eser, o kadar muntazam şekilde istin-
sah edilmiştir ki; Veli Muhammed Hoca yakından baktığında “matbu bir eser 
bu, oysa ben el yazma eserlerle ilgileniyorum” der. Kitabı sahafa getiren adam ise: 

“Hayır, matbu değil. Çok güzel bir yazıyla istinsah edilmiş sadece.” diye cevap verir. 

Yazmayı satan kişi, isminin açıklanmasını istemez. Ailesinin Kaçar Haneda-
nı soyundan geldiğini ve nüshanın Kaçar Devleti’nin kurucusu Ağa Muham-
med Han Kaçar’ın kitaplığından kalma bir yadigâr olduğunu söyler. Tıpkı Vâni 
Mehmet Efendi’den Ahmet Nazif Paşa’ya yadigâr kalan ve oradan da sahaf Bur-
han Efendi’ye intikal eden Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün bulunuş öyküsü gibi…

Veli Muhammed Hoca, yazma nüshayı belli bir ücret mukabilinde satın alsa 
da; elektrik mühendisi olduğundan onu inceleme bahtiyarlığına sahip değil-
dir. Dolayısıyla taşıdığı hazinenin de farkında değildir. Esasen asli görevinin 
derleyicilik olduğunu, dil ve edebiyatın kendi uzmanlık alanı olmadığını da şu 
nezaket dolu sözlerle açıklar: “Elbette benim işim kitapları bulup ehline, âlimlere 
teslim etmektir. Ben dil bilimci değilim.”

Dilini çözemediği, muhtevasını bilemediği bir eseri taşımak; hayli merakını 
artırmış, onu yeterince heyecanlandırmıştır. Zihnindeki sorulara cevap bul-
mak ümidiyle henüz Tahran’dan ayrılmadan Türk Dili ve Edebiyatı alanına 
ilgi duyan bir arkadaşına gösterir. Çay içimlik süre zarfında eseri inceledik-
ten sonra arkadaşı ona, “Hoca! Bu, çok önemli bir eser değil” diye fikrini söyler. 
Veli Muhammed Hoca, ikamet ettiği Günbed şehrine dönünce güvendiği başka 
arkadaşlarına da gösterir bu yazma nüshayı. 10-15 gün geçtikten sonra dost-
ları, Hoca’ya bu yazmada ne anlatıldığını bir türlü çözemediklerini belirtirler. 
Eserin kıymetini takdir eden olmayınca da Veli Muhammed Hoca: “Elimde 132 
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yazma eser var, bununla 133 olsun. Hiç olmazsa koleksiyonum zenginleşir.” kana-
atiyle rafa kaldırır. 

Aradan biraz daha zaman geçer, ancak bu bilinmezlik durumu onu epeyce ra-
hatsız eder. Yüreğine “belki de çok değerli bir kitaptır” hissiyatı doğar ve yeni-
den arayışa koyulur. Önce yazma nüshayı tarayıcıdan tarattırıp “pdf” biçimin-
de hazırlatır. Ardından Amerika’da yaşayan Yusuf Azmun hocaya, Ankara, İz-
mir ve Tahran’daki dostlarına e-posta yoluyla iletir. Etrafında dil ve edebiyatla 
ilgilenen kim varsa, onlara bu nüshayı ulaştırmaya çalışır. Eserle ilgili olarak 
dostlarından da dönüt alamayınca, büsbütün ümitsizliğe kapılır. Ancak bu 
ümitsizlik hâli, Veli Muhammed Hoca’nın ülkemizde Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları alanında doktora yapmakta olan kıymetli dostumuz Şahruz Ak 
Atabay ile nihayet bulur. 23 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen telefon görüş-
mesi, keşfedilecek yeni nüshanın habercisi gibidir. Tahran’dan gelen telefon-
dan hâl hatır sorulduktan sonra şu diyaloglar geçer:

Veli Muhammed Hoca: Elimde bir yazma nüsha var, ancak neden bahsedildiğini 
bilmiyorum. Size pdf olarak göndersem, inceleyebilir misiniz?

Şahruz Ak Atabay: Tabii, gönderin bir bakalım.

Aynı gün Şahruz Ak Atabay, eşi Sara Behzad Hanım’la birlikte nüshayı incele-
diğinde Dede Korkut’tan 24 soylamayı ve ayrıca yeni bir boyu içeren farklı bir 
nüsha olduğunu keşfedecektir. Hemen telefona sarılır, yeni nüsha karşısın-
daki heyecan ve sevincini doktoradan arkadaşları olan Nasir Şahgölü ve Veli 
Yakubi ile paylaşır.

Yazmanın sahibi ve bu yazının da ilk kahramanı Veli Muhammed Hoca’yı teb-
rik için bu kez Ankara’dan Tahran’a gelen telefonda şunlar konuşulur: “Olduk-
ça değerli bir nüshadır bu. Eğer yazma nüsha elinizdeyse lütfen muhafaza ediniz. 
Müsaadeniz olursa, onu tanıtmaya ve çalışmaya yönelik bir şeyler yapalım!”

“Ne zaman ve nereden buldunuz? Kimden aldınız? Bu yazmaya nasıl böyle ka-
yıtsız kalınmış ki?” gibi birbiri ardına sorular…

Ardından Veli Muhammed Hoca, 15 Mart 2019 tarihinde Kazakistan’da düzen-
lenen Nevruz Bayramı etkinliklerine katılır. Elindeki nüshayı etkinlikte tanış-
tığı Metin Ekici hocamızla da paylaşır. 23 Aralık 2018’de yeni nüsha olduğunu 
fark eden dört araştırmacı, eser üzerinde henüz incelemelerini sürdürürken 
Bayburt Üniversitesinin 25 Nisan 2019’da düzenlediği Dünya Kültür Mirası 
Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu’nda Metin Ekici tarafından yeni nüs-
hanın müjdesi verilmiş olur.

Ve ülkemizde 2019 yılı Haziran ayına gelindiğinde yukarıda isimleri geçen 
dört araştırmacı tarafından Modern Türklük Araştırmaları Dergisi’nde hazırla-
nan elektronik eserle yeni nüsha bilimsel açıdan ele alındı.  Dolayısıyla Yusuf 
Azmun ve Metin Ekici tarafından ayrı ayrı hazırlanan çalışmalarla birlikte 
toplamda üç eser yayın hayatına kazandırıldı. 
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Sonuçta Veli Muhammed Hoca, Avrasya Yazarlar Birliğince “onur madalyası” 
ile taçlandırıldı.

Nüshanın bulunmasında, yayınlanmasında ve taltifte emeği geçenler sağ ol-
sun. Korkut Ata’nın himmeti var olsun. Türklük bilimine kutlu olsun.

***

Gelelim ikinci kahramanın öyküsüne. Yine bir Türkmen çınarı, kitap sevdalı-
sı… 

Öyle bir sevda ki; okuryazar olmadığı hâlde duyduğu şiirlerin hayranı olacak-
tır. Şimdi de“âşığıyım beni çağıran bu sesin” mısrasında ifadesini bulduğu ruh 
ve eda ile bir divanı elde etmek için varını yoğunu düşünmeden veren Veli Mu-
rat Ağa’nın öyküsüne tanıklık edelim.

Türkmen halkı bu kahramanı, Nurmurat Sarıhanov’un “Kitap” adlı hikâyesin-
den tanıdı ve yediden yetmişe herkes çok sevdi. Cömertliği dillere destan oldu. 
Veli Murat Ağa’nın kitap ticareti gibi (Velimırat Aganıň kitap sövdası yalı) deni-
lerek deyimlerde yaşadı.

Belki âlim değildi ama arifti. Kendisi okuyamasa bile kitabı yürekten sevebil-
mek ve inci gibi sözlerin değerini takdir etmek böyle bir şeydi belki de. Sahi o 
inci sözler kime aitti?

Sözlü geleneğin canlı olduğu bir ortamda, her zamanki gibi şiir dinlemek için 
toplanmışlardı. Soğuk bir kış günüydü.  Veli Murat Ağa, geçimini sağlamak 
için iki devesiyle yollara düşmüştü. Develerin sırtında, taşıyacağı miktarda 
kömür ve yün vardı. Bu ürünler, civar illerde varlıklı bir aileye kısmet olmuştu. 
Gün battığı için onu bırakmadılar, “Bu gece misafirimiz olun, yarın gidersiniz.” 
dediler. Bu nazik teklifi geri çeviremezdi.

Belli zamanlarda dost meclislerinin kurulduğu, şiirlerin okunduğu, hasbihâl 
edildiği bir mekânda konaklamıştı. O gece de dinletiler olacaktı ama alelade 
toplantıdan biraz farklıydı. Katılanların da ilk kez dinleyeceği şiirler okunacak 
ve yeni bir kitaptan bahsedilecekti. Bu muhabbet otağına Türkmen aksakalı 
Veli Murat Ağa da henüz gelmişti. Kitabı getiren kişi, “Kimsenin nazarı değme-
sin!” diyerek başladı ve dili döndüğünce gece yarısına kadar şiirler okudu, yo-
rumladı. Bütün dinleyenler âdeta mest olmuştu. Fakat Veli Murat Ağa’nın hâli 
çok başkaydı. Günlük hayatın içinden seçilen konuların bir sanatkârın elinde 
ne de güzel şekillendiğine, kimsenin hayalinden dahi geçirmediği kavramla-
rın kelimelere dökülüşüne meftun olmuştu.

Tutulmuştu bir kere, yüreğinin ta derinliklerinde bir sızı vardı şimdi. Bu eşsiz 
hazineye sahip olmak için ne yapmalı, nasıl etmeli? “Paha biçilmez! Kim yazdı 
bunları, kim? Gökten inmiş olmasın!” derken gece bir türlü bitmek bilmedi. Ya-
takta dönüp durdu. Sabah olunca ilk iş, dün gece gizemli satırları okuyan o bil-
ge kişiyi bulmak oldu. Etrafında yine meraklı bir kalabalık vardı. “Bu kitabın 
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adı ne, kim yazdı?” demeye kalmadan hepsi bir ağızdan “Satılık değil!” deyip 
gülüştüler. 

Veli Murat Ağa’nın ısrarlı ve istekli tavrı karşısında, oradakiler şakayla karışık 
“Bu eserin değeri, bir deveye denktir.” dediler. Söz ağızdan çıkmıştı bir kere, Veli 
Murat Ağa ise son derece ciddi şekilde “Dışarıda duran iki devemden hangisini 
isterseniz, alabilirsiniz.” diye cevap verdi. Sözlerinde durup develerden iri ola-
nını aldılar ve kitabı kendisine verdiler. Eşsiz hazineye sahip olduğuna inana-
mıyordu. Şaşkınlığını ve sevincini gizlemeyi de başaramadı. Ancak bir sorun 
vardı ki; köyündekiler de kendisi gibi okuryazar değildi. 

Eve dönünce eşi “Devenin biri nerede?” diye sordu. Her sözü, deveye eş değer 
olan bir kitapla değiştim hanım, diye karşılık verdi. Şaşırıp kalan kadıncağız, 

“O bizim tek geçim kaynağımızdı, bir kitapla nasıl değişirsin?” diyerek ağlamaya 
başladı. Kadın, deveyi düşündükçe daha da sinirlendi ve “okuryazar da değilsin 
üstelik” şeklinde yüreğinden taşanları sıraladı.

Veli Murat Ağa ise, “Ah! Keşke, sen de kitaptaki sözleri duyabilsen, şiirleri dinle-
yebilseydin! O vakit, deveyi düşünür müydün acaba?” diye içinden geçirdi. “Ne 
yazık ki kitapta yazılanları okuyamıyorum. Fakat oğlumuz Mustafa tez vakitte 
büyüyecek ve bize okuyacak.” dediyse de, kazançlı bir ticaret yaptığına hanımını 
ikna edemedi. Bari köylünün diline düşmeyeyim diye durumu herkesten sak-
ladı. Fakat hanımı, her geçen yıl “Eğer deveyi vermemiş olsaydın, şu kadar deve-
miz olurdu!” şeklinde söylenip durur.

Hüzün ve sevinç duygularıyla aradan yedi yıl geçer ve köye ilk öğretmen gelir. 
Okul çağına gelmiş diğer çocuklar gibi oğulları Mustafa da okumayı öğrenmiş-
tir. Yaşı da ilerlemiş olan Veli Murat Ağa, büyük bir sabırla beklediği ve has-
ret kaldığı şiirleri oğlundan dinlemenin mutluluğuyla gözyaşlarına boğulur. 
Hanımı, kazançlı bir ticaret olduğunu geç fark edecektir elbette. Köy ahalisi, 
dinledikleri karşısında âdeta büyülenir.  Kitap okundukça sevilir, sevildikçe 
okunur.

Kitabın ünü dağları aşar. İşte o kitap; Türk dünyasının müşterek değeri Mah-
tumkulu Firâki’nin kitabıdır.
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Sonuçta, iki kahraman arasında karşılaştırmaya gidilmesindeki ısrarın sebebi 
açık: Gerek Veli Muhammed Hoca gerek Veli Murat Ağa; yaşam öyküleriyle ka-
lem ve kelam ehline samimiyeti, içtenliği, kitaba tutulmanın ne demek oldu-
ğunu bir kez daha hatırlattılar…

Ve onlar; Korkut Ata’yı, Mahtumkulu Firâki’yi asrın idrakine yeniden sunma-
nın bahtiyarlığıyla ebedîleştiler:

Kitap okuyan kullar, manaya toktur;

Onların kalbinde şeytan olur mu?   

                                                   (Mahtumkulu Firâki)


