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ÜÇÜNCÜ SAYIYI SUNARKEN 

İsmail  ÖZMEL 

 

 

Akpınar’ın üçüncü sayısına, okuyucularımıza ve yazarlarımıza 
saygı sunarak başlamak istiyorum. İkinci sayımızın kapağındaki 

Çanakkale Kahramanlarının fotoğrafı  hafızalarımıza unutulmamak 

üzere bir daha nakşoldu. Bu ilginç fotoğraf vesilesi ile; tarihi 
hatıraları, kahramanlık destanlarını,  Dünya tarihinin seyrini 

değiştiren bu büyük zaferin; kurtuluş savaşını kazanan 

Mehmetçiklere büyük bir moral kaynağı oluşturduğunu  hatırladık, 

bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle andık. 
Mayıs ayının en büyük tarihi olayı (29 Mayıs 1453) İstanbul’un fethidir. 

İstanbul’un fethini gerçeğine yakın bir şekilde anlayabilmek için, İstanbul’un altı 

defa kuşatıldığını ve hepsinin başarısızlıkla sonuçlandığını bilmek gerekiyor. İkinci 
önemli husus, Fatih’i yetiştiren iklimi ve bilhassa hayalini hangi yüce ideallere 

yönlendirmiş olduğunu yani Fatih’in kişiliğini bilmek gerekiyor. Eğer fetih 

mucizesini Fatih’in çevresine bağlamaya kalkarsanız, o çevre en azından kırk-elli 
yıldır Osmanlı devlet adamlarını eğitip, yetiştirdiğini unutmamak gerekir. Ama o 

eğitimle bu yüksek kültür ve ruh, birleşince karşımıza tarihe yön veren bir büyük  

Fatih ve ölümsüz askerleri çıkmakta ve sonunda İstanbul ebediyen bir Türk ülkesi 

haline gelmektedir.  
              Bu büyük hadiseyi gereği gibi şerh etmeye ancak yakın bir dönemde 

başladığımızı söylemeliyiz. Özellikle Yılmaz Öztuna’nın “Türkiye Tarihi” adlı 

büyük eseri ve İsmail Hami Danişmend’in “İstanbul’un Fethinin İnsani değeri”, 
“İstanbul’un Fethinin manevi değeri” “İstanbul’un Fethinin ilmî değeri” adlarıyla 

yayınladığı araştırması. Yeniden yayınlanırsa, yeni nesiller de bu berrak pınardan 

hisselerini alırlar. 
Mayıs ayının ikinci büyük olayı, Karamanoğlu Mehmet Beyin fermanının (13 

Mayıs 1277) yayımlamasından beri, tam 729 yıldır kutlanan Türk Dil Bayramı ve 

Yunus Emre’yi anma etkinlikleri, bu yıl Karaman ilimizde gerçekleştirildi. 

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof.Dr. Şükrü Halûk Akalın “ Türkçenin diğer 
dilleri de etkileyen köklü bir geçmişi bulunduğunu belirterek, ‘yeryüzündeki 

dillerde Türkçe kökenli 12 bin söz kullanılmaktadır. Türkçe yazmanın ve 

konuşmanın, Türkçe eser vermenin küçümsendiği, hatta hor görüldüğü bir 
dönemde ana dile sahip çıkan Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanıyla, Türkçenin 

güçlü bir dil olarak, Anadolu’da kök saldığını ve güçlendiğini ifade etti. Prof. Dr. 

Akalın, Karamanoğlu  Mehmet Bey’in ve Yunus Emre’nin yolundan giden Aşık 

Paşa, Hoca Mesut, Şeyyad Hamza, Fuzuli,  Karacaoğlan ve Ömer Seyfettin gibi 
şair ve yazarlarla Türkçenin bir Dünya dili haline geldiğini kaydetti.” Bu bayram 

bütün illerimizde; Kültür Bakanlığımızın öncülüğünde; kutlansa ve bütün basın 
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yayın organları bu güzel etkinliğe kapılarını aralasalar, küçümsenmeyecek bir 

gelişmeyi yakalamış oluruz diye düşünüyoruz. 

Akpınar’ın üçüncü sayısında Abdullah Satoğlu, Ahmet Sıvacı, Ali Özmel, 

Ülkü Güven’den güzel şiirler, Ali İhsan Kolcu, Namık Arslan, Kibar Ayaydın’dan 
güzel yazılar yani sözün kısası Akpınar’ın bu sayısındaki yazıları ve şiirleri 

beğenerek okuyacağınıza inanıyoruz. 

Gelecek sayıda buluşmak dileği ile sağlıcakla kalın, mutlu olun.  
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İSTANBUL  FETHİNİ GÖREN ÜSKÜDAR 

 

Üsküdar, bir ulu rü’yayı görenlere şehri! 

Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri, 

Hepsi der: “Hangi şehir görmüş onun gördüğünü? 

Bizim İstanbul’u fethettiğimiz  mutlu günü!” 

Elli üç gün ne mehâbetli temâşâ idi o! 

Sanki halkın uyanık gördüğü rü’yâ idi o! 

Şimdi beş yüz sene geçmiş o büyük hâtıradan; 

Elli üç günde o hengâme görülmüş buradan; 

Canlanır levhası hâlâ beşer ettikçe hayâl; 

O zaman ortada, her saniye, gerçek bir hâl. 

Gürlemiş Topkapı’dan bir yeni şiddetle daha 

Şanlı nâmıyla “Büyük Top” denilen ejderha. 

Sarfedilmiş nice kol kuvveti gündüz ve gece, 

Karadan sevkedilen yüz gemi geçmiş Haliç’e; 

Son günün cengi olurken, ne şafakmış o şafak, 

Üsküdar, gözleri dolmuş, tepelerden bakarak, 

Görmüş İstanbul’a yüzbin meleğin uçtuğunu; 

Saklamış durmuş, asırlarca, hâyalinde bunu. 

                                                           Yahya Kemal BEYATLI 
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HİLMİ ZİYA ÜLKEN VE AŞK AHLAKI 

Kibar AYAYDIN 

 

 

Hilmi Ziya Ülken Türk-İslam düşüncesinde müstesna bir yere 
sahip bilim adamlarındandır. Onun İlk eseriyle karşılaşmam 

bundan takriben on sene önceydi. Öğrencilerime kitap listeleri 

oluştururken onun da adını listeye yazmış acaba hangi eserini 
versem diye düşünürken birden “Tarihi Maddeciliğe Reddiye” 

simli eseri aklıma gelmişti. Evet daha önceleri üniversite yıllarında 

ismini duymuş göz ucuyla da olsa eserlerinden haberdar 

olmuştum. Ama bu denli derinliğe malik olduğunu eserlerini tetkik etmeye 
başlayınca anladım. Aşk ahlakı, Türk Tefekkürü Tarihi, Uyanış Devirlerinde 

Tercümenin Rolü derken büyük bir okyanusun karşısında olduğumu fark ettim. 

Bana öyle geliyor ki bu dev-asa insan sayesinde düşünmenin o ulaşılmaz tadına 
vardım. Mehmet Kaplan’ın ifadesiyle O, “Düşünceyi bir ibadet sayan insanlardan 

olduğu için, ömür boyunca kendini tefekküre verdi. Onu yakından tanıyanlar, bu 

yüksek, aydınlık alnın arkasında rüyalarında bile düşünen bir dimağın bulunduğunu 
hissederler ve saygı duyarlar.”(Hisar, nr. 128,1974) Artık benim için Hilmi Ziya 

Ülken’in eserleri birer başucu kitabıydı. Onunla tefekkürün engin semalarında 

kanat çırparak düşüncenin lezzetlerini tadacaktım. Bu yönüyle Hilmi Ziya, düşünce 

dünyamı adeta bir nakış gibi işlemiş; ufkumu genişletmiştir. Arslan Kaynardağ’ın 
“Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Felsefe” isimli eserinde onunla ilgili şu tespiti 

çok manidardır. “1930’ların Edebiyat fakültesinde en canlı dersleri veren hocanın 

Hilmi Ziya Ülken olduğu söylenebilir. Öğrenci olan olmayan çok kimse onun 
derslerini dinlemek için can atıyordu. Dinleyiciler arasında edebiyatçılara da 

rastlanıyordu. Örneğin genç şair Orhan Veli, bu derslerin sürekli izleyicileri 

arasındaydı. 
Hilmi Ziya felsefeye çağdaş bir bakış getirdi, onu tarih ve toplum sorunlarıyla 

birlikte ele aldı. “Medresenin mâbadüt tabiâsında kalmış bir toplumun aydınlarına 

felsefeyi sevdirdi, toplumsal felsefenin önemini anlattı. Türk Rönesanssının, 

aydınlanmasının sözcüsü olmak istedi. 
Durmadan yazıyor, kitaplar çıkarıyor, dergiler yayımlıyordu. Etkisi gittikçe 

çoğaldı. Birçok kimsenin felsefeye yönelmesi onun etkisiyledir. Örneğin, tanınmış 

felsefecilerimizden Prof. Bedia Akarsu’nun bu mesleği seçmesinin başlıca nedeni 
Hilmi Ziya Ülken’dir. Birçok felsefecinin kariyerlerinde karşılaştıkları zorlukları 

çözmelerine  o yardımcı olmuştur.Yalnız felsefecileri, sosyologları değil, başka 

kültür ve sanat adamlarını da etkilemiştir. Prof. Pertev Naili Boratav’ın onun 

yönlendirmesiyle folklorcu olduğunu biliyoruz. Bir akademi gibi olan evine, 
felsefeci ve edebiyatçılarla birlikte çeşitli sanatçılar konuk olmuş, onun yarattığı 

havayı teneffüs etmişlerdi.” 
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Bu kadar çok kişinin önünü açmış olan bu insan bana gün görmüş bilge bir 

insan olan “Dedem Korkut”u hatırlattı. Herkese yardım etmeyi seven, tefekkürün 

hür soluklarıyla düşünce labirentlerinde yol alan bu insan, köklü bir tarih ve 

medeniyet birikimine sahipti. Türk tarihinde; Rönesanssımızı Malazgirt’le başlatan 
bu insan ileri sürdüğü fikirlerle tarih ve medeniyet sahamızda eşine ender rastlanan 

bir terkibin de öncüsü olmuştur. Onun özellikle Türk tarihi ile ilgili görüşleri pek 

çok şair ve yazarı derinden etkilemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında “Anadolu” 
dergisi etrafında o dönemim sosyo-psilojik atmasferine uygun bir milliyetçilik 

anlayışıyla yazılar kaleme alınıyordu. Bu dergi etrafında toplanan yazar ve 

sanatçılar arasında başta Hilmi Ziya olmak üzere, İsmail Hami Danişmend, 

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Necip Asım, Mükrimin Halil Yınanç, Remzi Oğuz 
Arık gibi insanlar bulunuyordu. 

Hilmi Ziya Ülken’in asistanı olan Necati Öner 1998’de yayınlanan Felsefe 

Dünyası isimli dergide onun için şu başlığı atmış ve akabinde şu değerlendirmeyi 
yapmıştır; “Cumhuriyet Döneminin Bir Filozofu: Hilmi Ziya Ülken; Hilmi Ziya 

Bey gününün büyük bir kısmını felsefî bir atmosfer içinde geçirirdi; ya okur, ya 

yazar ya da felsefî sohbet yapardı. Yanında bulunanlara her fırsatta felsefeye dair 
proplemleri anlatırdı. Ankara’ya geldiğinde kaldığı otelin lobisinde, ziyarete 

gelenlere felsefe sohbetleri yapardı. Devamlı dinleyicileri vardı.” 

Kıymetli dostum İsmail Özmel Bey, Ankara’da Hukuk fakültesinde okuduğu 

yıllarda onun sohbetlerini kaçırmadığını, Kristal Palas’taki hususi sohbetlerini can 
kulağıyla dinlediğini ve bu sohbetleri dinlemenin kendisi için ayrı bir kazanım 

olduğunu söyledikten sonra, onunla ilgili şu hatırasını anlatır: “Hoca’da kendine ait 

bir sükunet hali vardı ve bu sükunetin kendini dinleyenlerde de olmasını arzu 
ederdi. Onun konferanslarını dinleyenler hiçbir şeyle meşgul olmamak üzere 

toplantıya gelirdi; ola ki bir iki kişi sohbeti terk edecek olursa -ki bunlar ayak 

uçlarına basa basa, sessizce ayrılsalar bile- onları; arkadaşlar dikkatimi 

dağıtıyorsunuz der uyarırdı.”  
Aşk ahlakı Hilmi Ziya Ülken’in, felsefî manada, kendi felsefesinin 

manifestosunu oluşturan bir kitaptır. Ülken Aşk Ahlakı”nı bir değerler sistematiği 

içerisinde ele almıştır. Ahlakın “ne”liği ile aşkın “niçin”liğini ferdiyetten içtimaiye 
giderek adeta bir yelpaze şeklinde açılımını yapar.  

Aşk Ahlakı ferdin yaratılışındaki özgürlüğüne, kısıtlama getiren her şeye karşı 

olurken, ferdî kabiliyetlerin, keşfedilip onların toplumsal bir aşka dönüşmesinin yol 
ve yöntemlerini göstermektedir. Kitap bu söylemini doğu ve batıdan bir çok 

felsefecinin görüşlerini analiz ederek bir sonuca ulaşmaktadır. 

Aşk Ahlakı bir çırpıda okunup  rafa kaldırılacak kitaplardan değildir. Belki 

döne döne ve dahi düşüncenin labirentli yollarında durup düşüne düşüne tetkik 
edilmesi gereken bir kitaptır. Onun düşünce örgüsünü anlayabilmek için 

okuyucunun belli kaynaklarla kendini beslemesi yerinde bir davranış olur. Felsefî 

sistemler, psikoloji, sosyoloji ve bilimsel metodoloji, dinî ilimler aşk ahlakının 
anlaşılması açısından çok önemlidir. 

Aşk Ahlakı’nın doğu mistisizmiyle batı rasyonalizmi arasında orta yolu bulmuş 

“gerçekten olması  lazım gelen” ne ise o çerçevede yazılmış bir kitaptır. Hilmi Ziya 
Ülken, bir insanı teşrih masasına yatırmış ve usta bir cerrah gibi görünenin ötesinde 

görünmeyeni bir kaleyedeskop gibi gözler önüne koymuştur. Onda Mevlânâ’nın, 
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“Şeb-i aruzunu”, Croece’nin estetik algılayışını, Yunus’un insanî sevgisini; Kant 

ve Eflatun’un düşünce prizmasından süzülmüş bir ışık demetini görebiliriz. 

Aşk Ahlakı, göksel olanı içselleştirme adına, orta yolu bulmanın erdemli bir 

arayışıdır. “Aşk ahlakı”  tasavvufça bir söylem olmamakla beraber tasavvuf 
metafiziği çerçevesinde modern psikolojinin derinliklerinden alınan insan 

“ben”inin teolojiyle beslenmesidir. Aşk Ahlakı “Hakk”ın halkla beraber bir “hak” 

olduğu telakkisiyle, aşkın kıvılcımlarından yeniden doğuşun ve yanışın; devam 
ederek yanmanın iç itilimiyle ruhları coşturan  bir kitaptır.  

Aşk ahlakı bir cidaldir. Ruhun kendini keşfetmesi ve pervaz edebilmesi adına; 

kendi nefsiyle yaptığı bir muharebede, “eşref-i mahlukat” olma yolunda zafere 

koşmanın adıdır. 
Aşk Ahlakı bir tutku ahlakına, bir erdeme dönüşebilen bir ahlaktır. “Tutku 

haline gelerek mevhumeleri aşan, daima yeniyi ve sonsuzu isteyen ruhun 

hamlesidir. Muhammed’de sınıf kini mi vardı? İsa’da ve Sokrates’te zümre kavgası 
mı hâkim oldu? Zerdüşt ve Buddha zümre hissiyle mi davaya kalktılar? Buddha 

zihinlerde sınıfları yıkarak ahlâkî mertebeleri kurdu. Muhammed mal ve nesep 

asilliğini inkâr ederek, yalnız ruh ve ahlak asilliğini kabul etti. Sokrates sitede 
ahlâkı mihver yaptı. Bilimleri, felsefeleri, siyasetleri bir yana bırakarak âlemin 

mihrakının insan olduğunu gösterdi. Bu mihrak etrafında eşyayı yeniden düzene 

koydu. Bu hamle taş devrinde de olmuştur. İnsanın silahı, aleti ve ekmeği ne olursa 

olsun, her dönemde hayvanla kitlenin çarpışmasından gittikçe daha büyük 
ıstıraplar, daha engin tutku hamleleri doğmuştur.” (s. 176) 

Aşk Ahlakı, erdemli toplum olmanın yolunun, insanın kendini bilmesinden, 

daha doğrusu kendi nefsini bilmesinden geçtiğini söyler. Nefis insanın iç yapısıyla 
ruhî özelliklerinin bilinmesine, laboratuar şartlarına girmeyen hislerin bilinip, 

onların olgunlaştırılması yolunda adımlar atılmasını salık verir. Ruhun hakikati bir 

cevherdir, onun bu umman içinde bulunup çıkarılması gerekir. Onun için Aşk 

Ahlakı ruhçudur. Ruhun ebediliğine ve ölmezliğine inanır. 
Aşk Ahlakı pek çok felsefî ekolün temsilcilerinin görüşlerinden de istifade 

etmiş bu görüşlerin eksik yönleri belirtilerek “devam zincirinde” kopmalara 

meydan verilmemiştir. 
Aşk Ahlakı, insanî vatanseverliğin de bir bakıma önsözü gibidir. Aşk Ahlakı 

sosyal devlet anlayışının, işleyiş ve anlayış bakımından Campenalla’nın “Güneş 

Devleti’nden, daha realist, Eflatun’un “Devlet”inden daha ahlakçı, Thomas 
Morus’un, “Utopia”sından daha insancıl, gerçekçi ve uygulanabilir bir özelliğe 

sahiptir. Aşk Ahlakı “adalet” anlayışı bakımından da tam bir sosyal barışı içerir. 

Makyavelist düsturlardan uzak, etik kanunlarını iyinin devamı ve kötünün ıslahı 

yönünde kullanabilen, sosyal barış ve adalet merkezli bir anlayışa sahiptir. 
Durkheim sosyolojisinden tutun da biyolojik olgulara kadar pek çok konuyu 

teferruatıyla işleyen aşk ahlakı, bugün  dahi halledilemeyen pek çok meseleye yeni 

ve kökten bir çözüm getirmiştir.  
Aşk Ahlakı  şu anda topluma yön veren idealistlerce çokça okunması gereken 

bir kitaptır. Kültür ve medeniyetimizin çeşitli dönemlerinde böyle kitaplar yazılmış 

yaşadığımız engin tecrübeler kayıt altına alınmıştır. Mesela bunlardan Kutadgu 
Bilig, Siyasetnâme, Atebet-Ül Hakayık gibi eserler bir idealin sistemleştirilmiş 
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halidir. Aşk Ahlakı, yaşadığımız coğrafyaya farklı bakmanın neticesinde doğmuş; 

üzerinde müşterek düşünebileceğimiz pek çok şeyi bir dantela gibi işlemiştir. 

Aşk Ahlakı’nda ilgimi çeken o kadar bölüm var ki işte bunlardan bir tanesi; 

“Mesnevi deki: Müşrikler bir genci ateşe atmışlardı. Anası feryat etmiş ve verin 
bana evladımı diye üstüne atılmış. Lâkin ateşte yanan: ‘Neden şikâyet edersin 

ana?’ dedi. Burada saadet var. Niçin beni bundan yoksun etmek istersin. Sen de gel 

benimle beraber yan da bu büyük saadeti seninle paylaşalım.’ Bu ateşe herkes 
giremez. Yanmış desinler diye, kimse hayatını, umut ve rahatını, ölümlü ve 

değersiz zevkini feda edemez. Oraya ancak aşk ile ve aşk için girilir. Dünyaya 

hükmetmek için dünyasını feda etmek lazımdır. 

Dönemin en büyük ruhu ve birliğin büyük aşkı gözlerini dünyaya kapamış; 
Hak’tan onun yerine bir imam ve kutup seçilmesi günü gelmişti. Bir gece sabaha 

kadar bütün hak âşıkları dua ile, Rahmet secdesine kapandılar: Yarabbi! 

Mertebelerin en büyüğünü bana nasip et. Beni bu lütfundan yoksun eyleme dediler. 
İçlerinde servetini halk uğruna feda etmiş Karunlar vardı. Gizli ve açık bütün 

fenleri bilen âlimler vardı. İlmin ve fazlın rütbesini yedi ceddinden nakleden 

kâmiller vardı. Fakat onlardan hiçbirisi Hakk’ın kapısında makbul olmadı. Bağdatlı 
bir marangoz ustası, devrin imamı ve kutbu nasb edildi. Çünkü o gufran gecesinde, 

bütün eller bir çıkar dileği ile göğe yükseldiği zaman, yalnız o, Allah’tan şöyle 

niyaz etmişti: Yarabbi! Bu aciz tenime öyle nihayetsiz yanma iktidarı ver ki, bütün 

günahkârların, sapıklıkta ve gaflette kalanların yerine cehenneminde ben yanayım, 
aşk ahlâkı diye işte buna derler ve bu menzile erenler, insanlığı 

gerçekleştirenlerdir.” 
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                   KİTAP 

                                                        Abdullah SATOĞLU 

 

Rabbimizin, “ Oku ! ” emriyle indi 

Bize ışık tutan Kur’an’dır kitap. 

Duyguyla ve tefekkürle süslenmiş 

Dîl ehline, yüce dîvandır kitap. 

Kitapsız ne bir din vardır, ne devlet 
Yasalar yazılan fermanıdır kitap. 

Okumayan insan susuz ağaçtır  

Okuyan insana ummandır kitap. 

Her sayfası binbir ibretle dolu 

Atalardan bize ihsandır kitap. 

Taşıyan ırmaktır kültürümüzü 

İlim kaynağı ve irfandır kitap. 

Köle oluruz bir harf öğretene; 

Hayatı tahsile imkândır kitap. 

Kitap dostlara en büyük armağan 

Sevilmeye lâyık, mihmandır kitap. 

Kulak ver, kitaptan gelen her sese 
Issız gecelerde cânandır kitap. 

Bulunur kitapta her derde devâ 

Dertli gönüllere dermandır kitap. 

İnsanlar fâni, o sönmeyen bir nûr 

İnsan gelir-geçer, bir handır kitap. 

Toprak olmuş onca hânlar hâkanlar 

Nice kavimleri seyrandır kitap. 

Devir devir iner cümle perdeler, 

Çağlara yürüyen kervandır kitap. 

Atlas atlas evren, renk renk tablonun 

Boy boy savrulduğu harmandır kitap. 

Serilir önüme koskoca dünya 

Küçücük odamda cihandır kitap. 

Kutsal bildik, yemin ettik üstüne 

Ferman ferman, örflü sultandır kitap. 

“Kitapsız!” denilir münkir olana 

İz’an sâhibine îmandır kitap. 

Âlimin mürekkebi, şehitlerin 

Kanıyla yazılan, destandır kitap! 
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Taşrada Bir Hayat Mektebi:  

Beşir Ayvazoğlu’nun “Çerkes'in Kahvede Bir Kış Gecesi” Şiiri Üzerine      
Düşünceler 

Doç. Dr. Ali İhsan KOLCU 

 

 
ÇERKES'İN KAHVEDE BİR KIŞ GECESİ 

 
 

Uzatıp saçaklardan sivri dişlerini  

Zehir zemberek bir zemheri  

İpini koparmış itler gibi  
Saldırır açık kalmış kapılardan.  

Patır patır dökülür donuk yıldızlar  

Ay gök sofrasında bir tabak buz. 
 

Ortada nar gibi kızarmış ördek soba 
Çerkeş Emmi'den evvela 

Sıcacık bir "Buyrunuz!"  

Çaylar mı? Tavşan kanı, şâhâne  
Çerkeş'in bir kahvesi var  

Altı kaval üstü şeşâne. 
 

Ha tepede sallanan kırk mumluk ampul  
Ha duvarda isli bir gaz lambası 

Farkedilmez sedirin yağlıkara muşambası  

Masanın bacakları çarpıksa ne gam  

Varsın endam aynaları  
Çevirsin suratları cin çarpmışa. 

Çerkeş Emmi çıkarıp gümüş tabakayı 
Kalın bir cigara sarsın yeter: 
 

Tütün tütün değil altın mübarek  

Cigara cigara değil, yaprak sarması  
Ve okkalı bir fincan orta kahve  

Yahut tavşan kanı çay, ooh keyf keka  

"Koy o parayı cebine behey divane!"  

Çerkeş'in bir kahvesi var  
Altı kaval üstü şeşâne. 
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Âh o kırmızı kuşaklı bardaklar 
Kuşaklarda "Hoşgeldiniz"  

Ocakta sıra sıra çaydanlıklar 

Kimi Çin işidir kimi Capon 
Çerkeş zevk sahibi patron 
Dilli mi dilli.  

Dizi dizi nargileler  

Marpuçları allı yeşilli  
Ve duvarda gülümseyen Adnan Menderes 

"Kahpe felek sana nettim neyledim"  

Ulan Recep yenir miydi bu nane.  
Çerkeş'in bir kahvesi var  

Altı kaval üstü şeşâne. 
 

Yatsıyı kıldı mı damlarlar birer birer 
İnce kar kuşanmış eski adamlar 
Evvela buzlu selamlar 
Çözülür aynalarda "Aleykümselam"  

Halhatır sorulur, hoşbeş edilir  
Derken lakırdılar dumanaltı...  

Âşık Hulusî'yi gördü ya Âşık Helâlî 

Bir acayiptir hali.  
Haydi Helâlî dokun sazın tellerine  

Gidelim yâr illerine  

Suspus olmuş Helâlî  

Gözleri duvardaki levhada 
"Âh minel aşkı ve hâlâtihî". 
 

Ve pattadak düşer iriyarı bir nükte  

Geçer Hulusî'nin eline Helâlî'nin yuları  
Sinsi sinsi güler bir hinoğlu hin.  

Kahkahalar yükselirken, köşesinde  

Keyif tazeleyen Müslüm Efendi'nin  
Arada kaynar nargile fokurtuları. 
 

Gitgide koyulaşır muhabbet  

Çerkes'in üstüste çaylarıyla  

Ve sonra mapusane gediklisi  
Üç beş adam doğramış  

Kasabın oğlu Bıçakkesmez Hulusi 

Âşık Hulusi 
Ayaklarında yumurta topuk kundura  

Kalın kara bıyıklarını bura bura  

Bir Köroğlu tutturur tane tane  

Çerkeş'in bir kahvesi var  
Altı kaval üstü şeşâne. 
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Canın çıksın e mi Hulusi, 

Sen Köroğlu Kırat dedin 

Bitti tepemizde bu kör beygir  

Aklına turp sıktığım Şaban Ağa  

Dilinde çoktan eskittiği yeni küfürler  
Yüklenir kapıya körkütük sarhoş  

Ört kapıyı lan godoş 
Burası meyhane mi?  

Rakı şarap ne gezer, burası kıraathane  
Çerkeş'in bir kahvesi var  

Altı kaval üstü şeşâne 
 

Açar bayramlık ağzını Şaban Ağa  
Sessizlik yalınkılıç dolaşır  

Aynalar ayna değil iri birer kulak  

Müslüm Efendi ya sabır çeker  

Kaşgöz oynatır Çerkes Emmi 
Acans geldi Sami 
Çek radyonun kulağını! 
 

Bir köşede Sami, elinde kör kerpeten 
Hababam tepeler kelle şekerleri 
Nerde o eski tiryakiler 
Kıtlama çay içen mi kalmış, tek tük.. 
Gönül ahbab ister kahve bahane 
Çerkeş'in bir kahvesi var 
Altı kaval üstü şeşâne 
 

Uzatıp saçaklardan sivri dişlerini  
Zehir zemberek bir zemheri  

İpini koparmış itler gibi 

Saldırır açık kalmış kapılarda 
 

 

 
 

Çözümleme 
 
Çerkes'in Kahvede Bir Kış Gecesi manzumesi, hiçbir entelektüel zorlama ve özenti 

kaygısı gütmeden taşrada kendiliğinden oluşmuş bir sohbet mahfilini anlatan memleket 

edebiyatı duyarlılığı içinde değerlendirebileceğimiz bir metindir. 

Çerkes’in kahve gibi mahfiller şüphesiz Anadolu’nun birçok yerinde mevcuttur. 
Fakat bunların şiir ya da öteki edebî türler yoluyla edebiyata geçebileni pek azdır. 

Buraları taşranın Küllük, Nisuaz ve Baylan’ı demekti. 
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 Fakat oraların resmiyetinin yanında Çerkes’in Kahvesi’nin1 sıcaklığı karşılaştırılamaz 
bile.  

Şair, Çerkes’in Kahvesi’ni bir kış gününe rastlayan izlenimleriyle tasvir eder. 

Bunlar içinde şehrin entelektüel nabzını tutan canlı portrelerdir. Manzumede önce 

Sivas’ın malum soğuğu hatırlatılır ardından da bu daracık mekânın hem ruhları hem de 
bedenleri ısıtan sıcaklığına geçilir.  

Uzatıp saçaklardan sivri dişlerini  

Zehir zemberek bir zemheri  
İpini koparmış itler gibi  

Saldırır açık kalmış kapılardan.  

İnsanları ısıtan Çerkes Emmi’nin nar gibi kızarmış ördek sobasından çok hal hatır 

ve ‘merhaba korusu’nun sıcaklığı ve samimiyetidir. Onu tavşan kanı çaylar takip eder. 
Artık sohbetin bir yerinden konuya dahil olmalısınız. Hemen söze girmek gibi bir 

lüksünüz yoktur. Oradaki sohbetin de bir âdâbı vardır.  

Şair kahvenin fiziksel durumunu tasvir ettikten sonra oranın müdavimi birkaç portre 
üzerinde durur. Şairin; 

Çerkes'in bir kahvesi var  

Altı kaval üstü şeşâne. 
sözleri bu kahveyi zannımca en iyi tarif eden dizelerdir. Kahvenin müdavimleri 

günün farklı saatlerine göre değişir. Mesai bitiminde damlayan memurlar, üniversite 

hoca ve talebeleri, eşraftan insanlar farklı saatlerde bu mekânı teşrif ederdi. Fakat burada 

sosyal kast ayrımı asla olmazdı. Şair buranın müdavimlerinden Âşık Helâlî ile Âşık 
Hulusî ve Müslüm Efendi’yi zikreder. Oraya devam eden yerli ya da orada görevli 

değişik meslekten insanların kendilerine göre bir arkadaş ve çevresi mevcuttu. Şair kendi 

tanıdığı portreleri sıralarken bu mekânın yarattığı sinerjiyi sınırlamamakta aksine 
müdavim skalasının genişliğine kapı açmaktadır.  

                                                
1 Çerkes’in kahvesi benim de Sivas’ta öğretmenlik yaptığım yıllarda akademik hayatın ilk 

basamaklarında bulunan arkadaşlarımla sık sık devam ettiğim bir mekândı. Çerkes’in Kahve diye bilinen 

yer, Afyon sokakta iki katlı eski bir otelin altında son derece dar ve otantik bir kahveydi. Son şeklini 

bilmiyorum. Benim Sivas’ta bulunduğum yıllarda kışın o küçücük kahveye olması gerekenden daha çok 

insan bulunurdu. Yazın otelin bahçesinde kapıya atılmış çoğu kırık dökük tabure ve masalarda sohbetler 

eder, çaylarımızı yudumlardık. Sonradan o otelin yıkıldığını ve kahvenin de aynı sokakta bir başka yere 

taşındığını öğrendim. Burasının otantik ve hoşsohbet ortamı beni de etkilemiş ve Sivas’ta yazdığım 

Vedalar adlı şiirimin bir kıtasında aşağıdaki dizeleri sıralamıştım: 

Oralarda da akşam olacak 

Akşamlar ki aşkın uzak öyküleridir 

Metrûk varoşlarında buzdan bir şehrin 

Bir mevsimin yalazından, bir gönül çıkmazından 

Çerkez’in kahvede ‘merhaba’ korosundan 

Sivas dolu bir sevdadan 

Öylesine gideceğim 

Yüreğim kalacak. 
(Aşkın Rengi Kırmızıdır, Salkımsöğüt yay. Erz. 2004, s. 26.) 
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Anadolu’nun kendi öyküsü ne yazık ki edebiyatımızda hakkıyla yansımış değildir. 

Faruk Nafiz’in Han Duvarları şiiriyle başlayan ve Reşat Nuri’nin Anadolu Notları, Refik 
Halid’in Memleket ve Gurbet hikâyelerine kadar gelişen bir ivme takip etmiştir. Sivas, 

Erzurum, Van, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri gibi taşra şehirlerinin sosyal hayatının bir 

bölümünün yansıdığı bu mekânların mütevazılığı ve samimiyeti insanları kaybettiği bir 
dünyaya doğru çekmekte idi.  

Bu manzumede de fiktif kahramanlar değil gerçek aktörler vardır. Bu bakımdan 

kentin sosyal tarihi zikredilirken hatırlanacak simalardır bunlar. Şairin yer yer Sivas 

ağzında pek yaygın kullanılan kimi argo sözcüklere yer vermesi de mekâna devam eden 
insanların sadece okumuş yazmış insanlar olmadığı, ayak takımının da bu müdavimler 

arasında yer aldığını göstermek içindir.  

Ne yazık ki modern Türk şiiri taşranın edebi ve sosyal nabzını tutan bu gibi metinlere 
fazla sahip değildir.   
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BABAM  HEP  AĞLARDI 
 

   Ahmet   SIVACI 
 

Öpülesi ellerin nasıl da çiçek açardı nasırı 

Karanfil kokardı kan-ter 

Katran karası trenler omuzlarında yük 

Katran karası ekmeğin belası 

Ne zaman açsam ezik dünya  avuçlarında 

Gururun solgun fotoğrafı 

Ne zaman üşüyen bir serçe gördü babam 

Yoksul adam 

Ekmek kırıntısı parmak uçları 

Hep ağlardı. 

Kar düşerdi karanlığa gecenin bir yarısı 

Kar düşerdi sırtındaki dağlara 

Duyardım tam ortasında uykuların 

Sesini tren çığlığında 

Hançerdi yüreğime raylar 

Hançerdi yüreğime lîme lîme ceketi 

Nasıl da soğuktu elleri 

Ne zaman kayan bir yıldız gördü babam 

Yalnız adam 

Hüzün sağardı gökten avuçları 

Hep ağlardı. 

Kurşun gibi ağırdı bakışlarında hüzün 

Hiç gitmedi eylül gönül bahçesinden 

Hep yorgundu ayakları yüz sürülesi 

Hep suskun dudağında nikotin 

Trenler katran karası 

Tek yoldaşı 

Ne zaman servi ağaçlarını gördü babam 

İmanlı adam 

Toprak ötesine uzanır bakışları 

Hep ağlardı. 

Oğul derdi oğul minnet ne gerek cana 

Helal gerek terine alnın 

Ne ki Karun olsa her canı 

Kanser koğuşların 

Hiç sönmedi  solgun yüzünde gece güneşi 

Yağmur durmadı ak sakalında 

Ne zamana yaşlı bir göz gördü babam 

Has adam 

Vurur bileklerine en ağır kelepçe 

Babam hep ağlardı gizlice. 
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HALK ANLATMALARINDA MOTİF VE TİP KAVRAMI ÜZERİNE 

Yard. Doç. Dr. Namık Aslan* 
Kültürler, kavramlarla ilgili tanımlarını mutlak surette kendileri yapmalıdır 

diye düşünüyorum. Soyut bir olguyu, bir kavramı ifade eden terimlerin tarifleri 

yapılırken, vurgular her kültür tarafından aynı noktaya ve aynı tonda 
yapılmayabilir. Kültür dediğimiz birikim, diğer birikimlerden farklı müşterekler 

üzerine kurgulandığı için, bu hâl tabiîdir de. Bir kültürün gülmecesi, başka kültür 

insanını güldürmeyebilir. Bir kültürün çok önemsediği bir değer, başka bir kültürde 

hiçbir şey ifade etmeyebilir. Bu düşünceye delil olabilecek onlarca örnek vermek 
mümkündür. 

İçinde bulunduğumuz ve oluşumunu henüz tamamlamamışken tersine 

döndürülüp kapatılmak istenen “modern çağın” en önemli vasfı, kök araştırmalarını 
teşvik etmesidir. Modern çağın nihai hedefi olan ve Batıda 17. yüzyıl itibariyle 

netlik kazanan köken araştırmaları, bizi modernleştirme yolunda topraklarımıza 

gelişini türlü sebeplerle iki asra yakın geciktirmek zorunda kalmıştır. Bu geç kalışı 
telafiye çalışan Türk aydını, pek çok şeyi hazır almak mecburiyetinde kalmış, 

zaman içerisinde uymayan kısımları düzeltebilmeyi hedeflemiştir. Bunun, 

cumhuriyet hayatımız içerisinde saymakla bitmeyen örnekleri vardır. Biz, 

yazımızın başlığında da belirttiğimiz uzmanlık alanımızla ilgili bir konuya işaret 
etmek ve bu alanla ilgili çalışanların dikkatini çekmek istiyoruz. 

Sözlü edebiyat mahsulleriyle alakalı olarak, özellikle masal araştırmaları 

bağlamında sıkça kullandığımız iki terimden bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri 
“motif”, diğeri de “tip” terimleridir. 

Türkiye’de, bu kavramların masallarla alakalı olarak ilk kullanılışı, yetmişli 

yılların başlarına kadar gitmektedir. Boratav’ın yarattığı hayal kırıklığından sonra, 
Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın iyi niyetli gayretleri Erzurum’da meyveye durur ve 

masal araştırmaları bu girişimle akademik bir çehre kazanır. Bu adım, 

kültürümüzün bu müstesna yaratıları için fevkalade bir adımdır, fakat özellikle 

metot bağlamında uzmanlık hizmeti verebilecek unsurların o zamana kadar henüz 
yetişmemiş olması, hem masallarımız için hem de bu alanın ilk çalışanları için 

büyük bir talihsizlik olmuştur. Tercüme metotlar, masallarımıza bir şekil vermiştir 

belki ama onların ruhunu yansıtmakta aciz kalmışlardır. Yazık ki geçen otuz yılı 
aşkın sürede masal araştırmaları, tıpkı masallarımızdaki “altı ay bir güz boyunca 

gidip de kat edilebilen bir arpa boyu yollar” misali yerinde saymıştır.  

Bu hâl, yukarıda belirttiğimiz hazırcılık furyasının bizi getirdiği noktadır. 

Ulusal dokunun sağlamlaştırılması ve kültürel kimliğin netlik kazanması amacına 
matuf batı menşeli köken bilim metotları yazık ki tercüme edildiği gibi kalmış ve 

düşünülen kültürümüz verilerine uyarlama süreci, başlama imkânı dahi 

bulamamıştır. Bizce, kültürel yapıları tetkik eden ve çözümleyen metotlar, ya çok 
iyi uyarlanmalı ya da kültürün sinesinden çıkmalıdır. Bir nesnenin üzerine 

projektör tutmak başka, içeriden aydınlatmak başkadır. Dışarıdan her karpuz 



 

 18 

birbirine benzer, ama içinin kırmızılığı derece derecedir. Bir yapısal çözümleme 

yönteminin her kültürde aynı işlevi görebileceğini düşünmek aşırı iyimserlik olur. 

Kısacası her kültür verimlerinin tahliliyle alakalı olarak kendi metodunu 

geliştirmek zorundadır. Bu bağlamda, sahanın uzmanı olan bizlerin, kültürümüzün 
hassasiyetleriyle ilgili olguları ön plana çıkartan, bunların önemine binaen yapılan 

vurguları ve tonlamaları esas alan bir çözümleme şekli geliştirmek mecburiyeti 

vardır. 
Ne yazıktır ki, bunu yaklaşık kırk yıldır yapmadığımız için, kırk yıl önceki 

“motif ve tip” tariflerine mahkûm olmaktayız. Bakınız, Prof. Dr. Bilge 

Seyidoğlu’nun doktora tezinden aynen aktarıyorum. O da çeşitli batılı 

kaynaklardan ve o kaynaklardan Türkçeye aktarılmış kimi yazılardan almış: 
“Motif: Hikâyenin parçalanamayan en küçük parçasıdır (Vesselovskij). 

Thompson’a göre de: Masalın gelenekte ısrar edici güce sahip en küçük 

unsurudur.” (Seyidoğlu, 1975: 83). 
Bu saha çalışanlarının temel başvuru kaynakları arasında gösterdiği, Prof. Dr. 

Saim Sakaoğlu’nun “Masal Araştırmaları” kitabından da vermek istiyorum: 

“Motif nedir? Prof. Thompson motifi şöyle tarif ediyor: Gelenekte kalma 
gücüne sahip olan, masalın en küçük unsurudur.” (Sakaoğlu, 1999: 75).  

İsimlerini tek tek sayma gereği duymuyorum. Yetmişli yıllardan iki bine, 

motifi tarif etme gereği duyan herkesin tanımı tıpa tıp aynıdır. Aynıdır zira bu tarif 

Thompson’undur.  
Şimdi bu tarifi biraz açalım: “Hikâyenin parçalanamayan en küçük unsuru 

veya masalın en küçük unsuru” ifadesinden ne anladığımızı veya ne 

anlayabileceğimizi kendimize soralım. Masallar nesirle söylenmiş yaratılar mıdır? 
Evet. Nesrin en küçük unsuru nedir o zaman? Paragraf mıdır? Cümle midir? 

Kelime grubu mudur? Kelime midir? … Sözün en küçük unsuru kelime ise, motif; 

kelime demek midir? Çevirenin dahi anlamadığı bir tarif olduğu şundan ki; herkes 

birçok şeyi kafasına göre motif sayıyor veya saymıyor.  
Thompson’a haksızlık etmemek için, motifle ilgili tarifi biraz daha anlaşılır 

kılmaya çalışayım. Aslında “motif” denilen bu unsurun tek başına “küçük” olması 

yetmiyor elbette. Bu unsur aynı zamanda; “görülmemiş, çarpıcı bir özelliğe ve 
gelenekte sürekli bir varoluş gücüne de sahip olacak. Başka bir deyişle motif; 

“dinleyiciye yeteri kadar çarpıcı gelebilen ve onları cezbedecek kadar şaşırtıcı olan 

bir yapı arz edecek” diyor Thompson. Ayrıca; “motif, kesinlikle gelişigüzel olan 
değildir. Bir unsurun motif olabilmesi, geleneğin bir parçası olarak özgün ve kolay 

hatırlanabilir olmasını da gerektirir” diye de ilave ediyor (Thompson, 1946: 415-

416). 

Yukarıdaki tarifleri anlaşılır kılmak için, bizim de yaptığımız ilave katkılara 
rağmen “motif” kavramının yine de açıklanmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. 

Daha doğrusu bu unsurları, anlatılarımızdaki fonksiyonunu dikkate alarak bir de 

biz tanımlayalım istiyoruz. 
Motifler: Yazının toplum düzenine hâkim olmadığı dönemlerde, kültürler için 

bir tür muhafaza, ambar, hafıza vazifesi gören (efsane, destan, masal, hikâye, fıkra, 

bilmece, türkü, mani, atasözü, deyim, vb.) estetik dil yaratılarına yoğunlaşma işlevi 
kazandıran simgesel yapı taşlarıdır. Verilmek istenen toplumsal mesajı allayıp 

pullayan, büyülü bir iksir tadında toplumsal karakterin özgün çizgilerini nesillerin 
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ruhuna üfleyen bezeklerdir. Kalıp da diyebileceğimiz bu yapı taşları hemen 

bütünüyle evrensel olup, tüm kültürlerdeki işlevleri de aynıdır. Bu unsurlar, estetik 

yapılara (efsane, destan, masal, hikâye, fıkra, bilmece, türkü, mani, atasözü, deyim, 

vb.) yoğunluk kazandıran işleviyle evrensel olmakla birlikte, kültürlere özgü 
simgeleyişler ölçüsünde de millîdirler. Yani, motiflerin evrensel boyutundan başka 

bir de kültürel boyutları vardır. Bunların evrensel boyutları, yukarıda da 

belirttiğimiz gibi, üzerlerine projektörler tutarak ortaya konulabilir. Kültürel 
boyutlarını görebilmek ise, ancak içeriden aydınlatılmakla mümkündür. Bir 

motifin, anlatılarında yer aldığı kültür içerisinde neyi simgelediğini çözmek, o 

kültürün harikalar dünyasına girmek demektir. O kültürü binlerce yıldan beri var 

eden sırlara ermek demektir. Onun içindir ki, “Motif” kavramını anlamak ve anlatı 
içerisindeki fonksiyonunu çözümlemek son derce önemlidir. Kısacası Motif; 

“hikâye etmenin en küçük unsurudur” diyerek içerisinden çıkılacak bir olgu 

değildir. 
“Tip” kavramına gelince; bunun ne olduğu hususunda bir açıklama, ne ilk 

çalışmalarda ne de son çalışma diyebileceğimiz “Masal Araştırmaları’nda” 

mevcuttur. Kaldı ki, bu kavramın da tıpkı “motif” kavramı gibi dilimizde çok 
yaygın bir kullanım alanı bulunmaktadır. Bizim edebiyatımızda tip; daha çok 

karakter karşılığında kullanılmaktadır. Bilindiği gibi Prof. Kaplan’ın “Tip 

Tahlilleri” diye kitabı da vardır. Anlatı bağlamında özellikle de masallar için “tip” 

kavramını net olarak açıklamazsanız, kavramın dilimizdeki yaygın kullanılışıyla 
karıştırılmasına sebebiyet verirsiniz ki, yeni kavram kargaşalarının hayır 

getirmeyeceğini hatırlatmamızın gereği yok diye düşünüyoruz. Biz yine 

Thompson’a haksızlık etmemek için bu tanımı da aktaralım.  
Thompson’a göre tip: “Bağımsız bir varolma kabiliyeti gösteren anlatmaların 

her birine verilen addır.” Yani bağımsız bir masal, bir tiptir. Hatta Thompson’a 

göre tek motifli anlatılar için; “tip= motif” şeklinde bile değerlendirmek 

mümkündür.  
Ancak, tip kavramıyla ilgili bu açıklamanın yeterli olmadığını, ifadenin muğlâk 

kalan pek çok yanının bulunduğunu söylemeliyim. Şöyle ki; bir masal, neye ve 

kime göre tip veya eş metindir? Masal denen anlatının uzunluğu ya da kısalığı 
onun yapısıyla mı ilgili, yoksa anlatıcının yaratıcı gücüne mi bağlıdır? Masalın 

yapısının tamamen anlatıcının tekelinde olduğu bilindiğine göre, sizin bir 

başkasından derleyip eş metin dediğiniz bir masal, usta bir anlatıcının dilinde yeni 
bir takım unsurlar kazanarak müstakil bir masal hâline dönüşürse, yeni bir masal 

tipi mi yaratılmış olur? İçerisinde hayvan kahramanların da geçtiği olağanüstü bir 

masal; hayvan masalları içerisinde bir tip, olağanüstü masallar içerisinde ayrı bir 

tip midir? Türk masalları içerisinde özgün bir grup teşkil eden birbirinden bağımsız 
onlarca “Keloğlan” veya “Köse” masalı ve aynı motifleri ihtiva eden daha nice 

farklı serüvenler nasıl değerlendirmelidir? Kaldı ki “Keloğlan”, etrafında sadece 

masalların kurgulandığı bir motif olmayıp, kimi destan ve hikâyelerimize dahi renk 
katan bağımsız bir motiftir. Bağımsız bir var olma kabiliyeti gösterdiğine göre; 

tarif gereği “Keloğlan” aynı zamanda bir tiptir. “Keloğlan” masallarını bir tip kabul 

edeceksek (ki tarif gereği öyle yapmalıyız); yapı olarak birbirinden farklı 
müstakilliklere sahip oldukları hâlde, kahramanı “Keloğlan” olan onlarca bağımsız 

masalı tek tip saymak çelişki olmaz mı? Benzer şekilde; içerisinde “Zümrüdüanka” 
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geçen bütün masallar tek bir tip midir? Oysa “Zümrüdüanka” masalın bünyesinde 

temel bir motif olup, kahramana yardım eden olağanüstü bir varlıktır. Anlatıcı 

herhangi bir masalda kahramana yardım etmesi için “Zümrüdüanka” motifinden 

yararlanabilir. Zaten “Zümrüdüanka” masalın içerisinde kahramana yardım eden 
olağanüstü bir kuş olup, metnin umumiyetle sonlarına doğru küçük bir bölümünde 

ortaya çıkmaktadır.  

Keloğlan ve Zümrüdüanka örneklerinde olduğu üzere, masalla motif arasındaki 
bu adlandırma ilişkisinden hareketle, Thompson’un masalların tasnifinde gerek 

duyduğu ve “tip” diye adlandırdığı kavramın; aslında bağımsız bir masal olmaktan 

ziyade, “çoklukla masala ad da olabilen baskın motif” olarak tarif edilmesinin daha 

doğru olabileceği kanaatimizi belirmek isteriz. Her motif, bir tip değildir kuşkusuz. 
Ancak, her tip aynı zamanda bir motiftir de. Zaten Thomoson’un yukarıda 

verdiğimiz tip tanımında, tek motifli masallar için; “tip=motif” tanımlaması da 

düşüncemizi destekler mahiyettedir. Baskın motifleri tali motiflerden ayırmak için 
farklı bir kavram ihtiyacıyla “tip” kavramı yaratılmışsa bir şey diyemem. Ancak bu 

terim, “bağımsız bir masal” karşılığında kullanılıyorsa, bu kullanım yukarıda da 

belirtmeye çalıştığımız gibi pek doğru gözükmemektedir.  
Masalların aslında kalıplaşmış bir yapısı olmadığı, onlardaki kalıplaşmış sabit 

yapıların aslında sadece motifler olduğu bilindiğine göre, neden temel unsurları 

değil de sağlam olmayan bütün bir yapıyı esas almaya ihtiyaç duyulmuştur? Sabit 

ve sağlam olmayan bir yapıyı esas almak, çözümlemede sağlıklı bir yöntem midir? 
Bu metodu daha sağlam bir yapıya sahip olan hikâyelere ve onların çeşitlemelerine 

uyarlamak (üstelik Prof. Türkmen’in Âşık Garip ve Tahir ile Zühre hikâyeleri ile 

ilgili yaptığı özgün çalışmalar ortada iken ) daha doğru değil midir? (Türkmen, 
1974; 1983). Yukarıdan beri sıraladığımız bu ve bunun gibi soruları çoğaltmamız 

mümkündür.  

Bizim işimiz, bu soruları çoğaltmak olduğu gibi aynı zamanda cevaplarını da 

aramak olmalıdır. Bu arayış bizi kendi materyallerimize uygulayabileceğimiz bir 
metoda götüreceğini düşünüyoruz. Yok, eğer kırk yıl önce yapılan tanımları kabule 

devam edecek ve bunlar üzerine konuşmayı saygısızlık telakki edip susacaksak, 

arkamıza bakmaya hiç hacet yoktur derim. Bize düşen masalları yeniden ele alıp 
yeni yorumlar getirmek ve tip ile motif kavramını yeniden ele almaktır.   
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BEKLEME 

      Ali ÖZMEL 

 

Dünden önceki gece helalleştim anılarımla 
Sonraya sakladığım bir sevdaya başlamadan yolculuğum 

Akrebe geçildiği anı beklerken yelkovanın 

Salacak’la arasında bir yerinde Üsküdar’ın 
 

İki öykünme arası bir İstanbul şimdi karşısı 

Öğle ezanında Sultanahmet’te kavlimiz vardı 
Yıldızlar kopardım gökyüzünden özlemlerime armağan 

Eski Teşrinlerden daha sarı bir sabaha doğruydu zaman. 

 

 

 

 

 

 

MÜEBBET 

Ülkü Güven 

 

 
Bahar uyurken şehrin göğsünde, 
Şarkılarda tutsak benim, 

Kan kaybeden sevda sancısında, 

Suya yazılan kahrolası benim. 
 

Bu şiir bitmez! 

Peşini bıraktığım sefil hayat, 
Yittiğim derin gaflet gibi. 

Ben unutulmuş bir yalan, 

Sen bende müebbet gibi. 
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DENEMELER:  

        

1- SANAT ŞAHESERLERİ 

İsmail ÖZMEL 

Birçok tepenin birleşerek meydana getirdiği bir dağ silsilesini düşününüz. Bu 

tepeleri birer tefekkür  ve sanat zirvesi olarak kabul edersek, en yüksek  nokta 

paylaşılamayan bir mekandır. Kimi benim kültürümün, kimi benim medeniyetimin, 
kimi benim sanatımın  eseridir diyor, kendine bir övünme payı  çıkarmaya 

çalışıyor. 

 Halbuki bu zirve bir zevk ve tefekkür zirvesidir. İnsanlığın çağlar boyu yaratıp 

geliştirdiği birikimler sonucu ortaya çıkmıştır. Kültür hamuruna son muhtevayı 
kazandıran, tarih içinden süzülüp gelen ve çağın da kendi imkanları ile beslediği 

birikimlerdir. Tabiidir ki gözünü ve gönlünü çağa kapatmış  toplumlar böyle bir 

değerlendirmenin dışında kalmaktadır.  
 Millî kültürü, çağdaş  kültürle zenginleştirmek onu eser olarak yeni nesillere 

ulaştırmak hep sanatkârlara  nasip olmuştur. Esere son şeklini veren usta, her ne 

kadar eserin tek sahibi sayılsa da, çağın kültür ve zevk zirvesini yakalayan ruh, 
ulaştığı zirvenin insanlığın ortak malı olduğunu bilir. 

 Zirveyi yakalayanlardaki tevazuun temelinde bu idrak vardır. 

2-   EVRENSEL  KÜLTÜR 

 Dünya  evrensel  denilen; çoğunlukla bir kültürün unsurlarını içeren; tek bir 
kültüre doğru mu gidiyor, yani millî kültürlerin sonu mu geliyor? Yoksa getirilmek 

mi isteniyor? 

Şimdi düşünen kafaları meşgul etmesi gereken soru bu... 
Küresel kültür gide gide millî kültürlerin yerini mi alacaktır? Alırsa ortaya ne 

gibi meseleler çıkacaktır? 

Çağa açık, güçlü bir milli kültür, küresel kültür rüzgârından ne derece 
etkilenecektir? Kapalı kültürlerin sonu (akıbeti) ne olacaktır? 

Evrensel kültürü, kendi yörüngesine çekme gayretleri, önümüzdeki yüz yıl 

içinde, ne gibi gelişmeler, ne gibi yörünge değişiklikleri gösterecektir?  

İşlenmiş ve zenginleşmiş kültürler, çağın gelişmelerini dikkatle takip eder, yeni 
verilerle kendi kültürünü zenginleştirirse, küresel kültürle elele 

yaşamını(hayatiyetini) sürdürebilir mi? 

Önümüzdeki yıllarda düşünürleri, özellikle meşgul edecek meselelerden birisi 
de bu olacaktır... 
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Rübailer: 

                            Faruk Yılmaz 

 

 

HAYIR-ŞER 
Hayrını iste sen daim Allah’tan! 

Çünkü haberin yok bu güzergahtan! 
Şeref sandığın yol şer çıkabilir; 

Hayra yapış ve sen vazgeç tamahtan! 

 
 

*** 

  HAKİKAT 
Bin Firavun değmez kelîm Musa’ya! 

Bin Hipokrat feda Mesih İsa’ya! 

Aç gözünü ümmî peygambere bak; 

Tek bir ayet bedel binbir kıt’aya!.. 
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BÜYÜK TÜRK BİLGİNİ MATÛRÎDİ  

                                              İ. TERZİOĞLU 

 Türk Dünyasının Manevî  Önderleri üzerinde düşünürken, ilk akla 

gelenleri, Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli’yi saymıştım. Bu 

değerlendirmeyi yaparken global rüzgârlara karşı Türk Dünyasının dayanıklılığını 
artırmak  bakımından, bu uluslararası  rüzgâra  Allah sevgisi, insan  sevgisi, 

hoşgörü, güzel ahlâk gibi konuları katarak, dönem dönem   zayıflayan insanî 

vasıfları  bir daha hatırlatmak istemiştim. 

Tabii ki Türk Dünyasının Manevi önderleri bunlardan ibaret değildir. Konu 
üzerinde düşünürken, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi Ecer’in, Yesevî yayıncılık 

tarafından yayımlanan,  “Büyük Türk Alimi Matûrîdi” adlı eseri geldi. Sayın 

Ecer’le  1978 yılından beri zaman zaman konuştuğumuz bir büyük  bilgini, bu 
güzel eserle birlikte anlatmanın daha isabetli olacağını düşündüm.   

Vehbi Ecer,  Yesevî Dergisinde onu tanıtan makaleler yayınlamıştı. Şimdi 

elimize 190 sayfalık temiz baskılı güzel bir eser olarak gelmesi, konuyla 
ilgilenenler için fevkalade bir şans olmuştur. Çünkü konunun uzmanı olarak Ecer, 

bu konuda  akla gelebilecek bir çok soruyu açıklığa kavuşturmuştur. 

 İnanmış insanlardan yeterli bilgisi ve kültürü olmayanlar, akıldan ve 

düşünmekten korkmuşlardır, bilgisi olanlar da okumaktan korkmuşlardır. Bir türlü 
Allahın insanlara en büyük hediyesi olan aklı kullanmadığımız için, bir çok 

konuda toplum olarak devlet ve millet olarak zarar görmüşüzdür. Çünkü bütün 

ilimlerin, din ilimleri dahil, hepsinin anahtarı sağlıklı bir akıl,  tetkik, deney ve 
düşünme ve mukayesedir. Din adına aklı saf dışı bırakmak isteyen cereyanların 

dünyanın birçok kesiminde ilmi ve teknolojik gelişmeleri takip edemediği  bilinen 

hususlardandır.  
Matûrîdi (ölümü944) bugünkü Özbekistan Cumhuriyetinin Semerkant şehri 

yakınındaki Matürid beldesinde doğmuştur.  Kitab üt-Tevhid ‘i yazdıktan sonra 

ünü Türk Dünyasına yayılmış ve ona Semerkantlı anlamında Semerkandî, Hidayet, 

doğru yol meşalesi, İlahiyatçıların lideri, Sünnet ehlinin başkanı, Doğru yol lideri 
gibi lakapları takmışlardır. 

Eser,Yayıncı-yazar Erdoğan Aslıyüce’nin bir sunuş yazısı ile başlıyor. “ 

Mâtürîdi,İmam-ı A’zam’ın açtığı yoldan yürüyüp, aklı ön plana alarak sismetini 
geliştirmiştir. Başarısı o kadar büyük olmuştur ki, bütün Müslüman Türkler onu 

’imam’ olarak benimsemişlerdir.” (S:10) 

Ahmet Vehbi Ecer’in ön  sözünden sonra, Giriş bölümünde “Bir kültür öğesi 

olarak dinimiz ve tarihimiz” üzerine bir yorum verilmiştir. Burada mesele enine 
boyuna incelenmiş, dinin ve dilin tarihle birlikte toplum hayatındaki önemi 

anlatılmıştır. 
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“Atatürk ‘Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân 

yoktur” dediği, Prof. Hanifi Özcan’dan naklen “Türklerin Müslümanlığı Arapların 

anladığı Müslümanlıktan farklı olmuş ve bunun zorunlu bir sonucu olarak bir Türk 

Müslümanlığı anlayışı ortaya çıkmıştır.” “Türk Müslümanlığı, kültür değerleriyle 
birleşerek zenginleşmiş, bu alanda büyük bilginler, ahlak ve din adamları 

yetişmiştir. Akla, ilme ve deneye  önem veren Matürîdi(ölm:944), Ebu Hanife 

(Ölm:768) sevilmiş, Hoca Ahmet Yesevî(Ölm:1166) ve onun dervişleri hem 
inanmayı, hem çalışmayı, hem insanı sevmeyi öğütlemiş, din bir kültür kırılmasına 

sebep olmayacak biçimde benimsetilmiştir. Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş Velî, 

Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Şaban-ı Velî ve benzerleriyle bizim geleneksel kültür 

anlayışımız, özdeşleşmiş, kucaklaşmıştır. Bütün bu insanlar Kur’an’a ve 
Peygambere bağlı, Kur’an’ı, Peygamberi ve insanı keşfeden, Kur’an’ı halkın 

anlayaşacağı dille(Türkçe) anlatan kişilerdir. Tarih boyunca Kur’an’ı Kerim’in özü 

olan iyi insan olma, insana değer verme, sevgiyle yaklaşma ve kolaylık 
gösterme… anlayışıyla bağlandığımız bu yaşanan dini bırakıp başka milletlerin 

din anlayışını taklide yönlendirmek isteyenler vardır. Yaşanan dinin yanlışlığını 

ileri sürüp başkalarının körü körüne taklidini isteyenler din kültürümüzü 
baltalamaktadırlar. Bir bilginimiz( Prof. Dr. Hüseyin Atay) ‘En büyük yanlışlık, 

yanlış yapmamak için, başkasını taklit etmektir’ der.(S:24-25) 

“Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden değerli din 

bilgini Prof.  Dr. Sönmez Kutlu lütfettiği bir mektubunda Matüridi’nin iki eseri 
için şöyle değerlendirme yapar:  “Kudatgu Bilig Türk Dili için ne ise Kitab üt- 

Tevhid ve Te’vilat da Türk dinî düşüncesi için odur”, “Matüridi Türk milletinin 

din kültürünün kaynaklarından biridir.” der.(s:30)  
Eserin birinci bölümünde “Matüridî’nin Hayatı ve Muhiti”,  İkinci Bölümde 

“Matüridî ’nin Tanınması ve Takipçileri”, Üçüncü Bölümde “Matüridî’nin 

Metodu”, Döndüncü Bölümde “Matüridî’de İman, Allah, Peygamberlik anlaşıyı”, 

Beşinci Bölümde “Matüridî’ye göre bilgi,akıl ve irade hürriyeti”,  Altıncı Bölümde 
“ Şeriat, tarikat, ibadet”, Yedinci Bölümde “Ömer Er-Nesefî ve akaid kitabı”, 

Sekizinci Bölümde “Matüridî’de dinî uyanışımız ve din kültürümüz” anlatılmıştır. 

Zevkle ve istifade ile okuyacağınıza inandığımız bu güzel eseri “Yesevî 
Yayıncılık P.K. 30 – 34490- Beyazıt/İstanbul (telefon: 0.212.6385012) dan temin 

edebilirsiniz. 
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YAŞAYAN TÜRKÇE  

Murat SOYAK 

 “Resimlerle Uyarı” isimli yazısında Prof.Dr.Ahmet B.Ercilasun şu tespitte 

bulunur:  “Bir zamanlar dergilerimizin adları Ülkü, Çığır, Varlık, Ağaç, Çınaraltı, 
Kopuz, Ses, Yıldız, Yelpaze idi; şimdi Aktüel, Life, Capital, Home ar, Focus… 

Demek ki bir zamanlar dergilerimize Türkçe adlar koymaktan utanmıyorduk; 

bugün ise Türkçe adlar bizi pek ilgilendirmiyor.” ( “Türk Dili” dergisi, Sayı:583 ) 

Ana dilimizi hor görmeyin efendiler !.. İnsan kelimelerle düşünür.Kelime 
deyip de geçmemek gerekir. 

Bugün yabancılaşmanın bir göstergesi de günlük hayatta kullanılan yabancı 

kelimelerdir.  
Dille oynamanın sakıncası, zararları üzerine çok yazıldı.Lakin istenen müspet 

netice elde edilemedi. Dil kirlenmesi, aslında zihin kirlenmesinin bir sonucu olarak 

karşımıza çıkmaktadır.Kelimeler dildeki kullanımına göre değil de  kökenlerine 
bakarak değerlendirildi.Halbuki bir kelimenin kökeninden ziyade dildeki 

kullanımına bakmak gerekiyor.Nihad Sami Banarlı, “Türkçe’nin Sırları” isimli 

eserinde bunu, misallerle çok güzel anlatır.  

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile okullarda 
“YaşayanTürkçe”nin esas alınması gerektiği belirtildi. “Yaşayan Türkçe” 

kavramı ile dilin yapı taşı olan kelimelerin geçmişten bugüne bir süreklilik 

dahilinde kullanımı ve herkes tarafından kabul görmüş, anlaşılmış olması ifade 
ediliyor.Mesela “kitap” kelimesi Arapça kökenlidir ama yüzyıllardır bu kelime 

kullanılmaktadır.Kısaca halk arasında kabul görmüş bir kelimedir.Kitap yerine 

Türkçe kökenlidir diyerek “betik” kelimesi türetilmiş ama bunca yıl geçmiş 
olmasına rağmen “betik” kabul görmemiştir.Edebiyat kelimesi yerine “yazın” 

kelimesi önerilmiş ama bugün yine “edebiyat”demeyi tercih ediyoruz.Zira kitap, 

edebiyat vb. kelimelerin kökeni hangi dile ait olursa olsun artık bize aittir; kabul 

görmüştür.Diğer bir ifadeyle “Yaşayan Türkçe”ye dahildir. 
Dilde doğru yaklaşım da budur. 

Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca:“Türkçem, benim ses bayrağım” der.Ne güzel 

ifade etmiş.Evet, dil bir milletin ses bayrağıdır.Milleti millet yapan unsurlardan biri 
de “dil”dir.Dil ile anlaşma ve iletişim ortamı sağlanır.Dil, bir yönüyle milletin 

hafızasıdır.Sağlıklı bir iletişimin sağlanması ise “doğru kelime-doğru cümle” 

şartına bağlıdır.  

Mütefekkir Cemil Meriç:“Kamusa uzanan el, namusa uzanmıştır” 
der.Halkın kullandığı kelimeler yerine, yabancı kelimeleri ısrarla kullanmak dile 

zarar verdiği gibi kültürümüze de zarar verir.Her kelime bir kültürün taşıyıcısı.Bu 

sebeple dil hususunda bilinçli olmak gerekiyor. 
Süper, ultra, mega, show, star, vizyon, cafe, bazaar, aktüel, aksiyon…Dil, hızla 

kirleniyor. 
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Bu tür kelimeleri –maalesef- sıkça duyuyoruz.Halbuki bu kelimeleri karşılayan 

kendi kelimelerimiz var.Neden kendi kelimelerimizi kullanma cesaretini 

göstermiyoruz ? 

“Çağrı” kelimesi varken “mesaj” kelimesini kullanmak niye ?  “Yıldız” 
kelimesi dururken “star”; “gösteri” kelimesi varken “show”; “köprüyol” kelimesi 

yerine “viyadük” kelimesini kullanmak doğru bir tercih değil. 

Son söz: Güzel dil Türkçe bize !.. 
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 FATİH’İN   KUTLU   FETHİ  

İsmail SARIKAYA 

Genç şehzade henüz on iki yaşında; fakat gelin görün ki onun 

aldığı eğitimin bir yansıması olarak, Macar ordusunun Osmanlı'ya 
saldırmak istemesi üzerine Manisa'daki babasına şöyle çağrıda 

bulunuyor: " Padişah siz iseniz, geliniz, ordularınıza kumanda 

ediniz... Yok, padişah biz isek; emrimize itaat edip, ordularınızın 
başına geçiniz!.." 

Cümledeki "biz isek" ifadesine dikkat ediniz. Fatih'in 

enaniyetten ne kadar uzakta olduğunu ve Osmanlı'yı Osmanlı 
yapan necip kültürle ne derece yoğrulduğunu anlayınız. 

Onun ince ve cevval zekası, olaylara muhakeme kabiliyeti, bitip tükenmez 

cesareti, elbette ki herbiri sahabe kıymetindeki hocalarından aldığı feyzde gizlidir. 

Molla Yegân, Ak Şemseddin, Molla Gürâni, Molla Hüsrev, Ali Kuşcu, Ali Tusî ve 
diğer lâl-ı mercan mümtaz şahsiyetler... 

"Lâtin serpuşu görmektense; Osmanlı sarığı görmeğe tercih ederiz..." 

denilebilen bir anlayışa mahzar olan Fatih; tarihin dönüm noktası olan, gerçek 
anlamda adaleti, hoş görüyü ve insana verilen değeri ifade eden kutlu çağın 

hakikatçisi...Demek ki ecdad, kuru kuruya savaşçı, sömürgeci, işgalci değil, 

insanlık tarihine yeni ve temiz sayfalar açan gerçek adaletçilerdir. 
Fatih'i, fethin fatihi yapan en önemli sebeplerin başında ilme, okumaya, 

yazmaya ve âlimlere verdiği ehemmiyettedir. O ehemmiyet ki onu,askeri dehasının 

yanısıra "Şair Sultanlar" safına derc edecek "Avnî" mahlasıyla divan sahibi 

yapacaktır. 
 

   Ağlasa âşık belâ-yı hicr ile nâlân olup 

   Gözleründen akan anun yaş yerine kan olup 

 

   Geh cefâ kûhı gubarından örünse kisveti 

   Geh belâ vâdisini geşt eylese uryan olup 

 
   ( Aşık ayrılık belasıyla ağlasa ve inlese 

     Gözlerinden akan yaşlar kan olur 

 
     Kah bela dağının tozu elbisesine bulaşsa 

     Kah çıplak olup bela vadisini seyretse...) 

 
Kendisini ilim ve irfan yolunda hâkim değil hâdim kabul eden Fatih daha 

çocuk yaşta zekasını hocalarının yol göstermesiyle parlatmıştı. İşte bu konuda size 

güzel bir örnek: 
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Sultan II. Murad...Geniş bir ruh zenginliğine ve derviş mizacına sahipti. Ne var 

ki; oğlunun mükemmel yetişmesini istiyordu. Dahası bir çocuğun yetişme 

psikolojisini bilecek kadar da hassas bir yapıya sahipti. Ama bir mesele vardı. 

Emanet edilecek çocuk, nihayetinde bir padişah oğluydu. Ya "Padişah oğluyum" 
diyerek hocalarına kafa tutar da haylazlık ederse? 

İşte bunları düşünerek Molla Gürâni'yi yanına çağırtır. Eline de bir sopa 

tutuşturur. Bunun anlamı şuydu. "Şehzade tembellik edip, derslerine çalışmazsa, 
onu bu sopayla dövebilirsin."  Molla Gürâni, memnuniyetle görevi kabul eder. 

Geleceğin "Fatih" ine yani Şehzade Mehmed'e ders vermek için odaya girdiğinde, 

şehzade hayretle sorar: 

- Elinizdeki o sopayla ne yapacaksınız ? 
Molla Gürâni ciddiyetle şu karşılığı verir. 

- Üstünüze bulaşacak olan tembellik tozlarını bununla silkeleyeceğim. 

Babanızın emri de bu yoldadır. 
Fakat Molla Gürâni hiçbir zaman o değneği kullanmadı. Çünkü Şehzade 

Mehmed derslerine çok iyi çalışıyor, hocasının her sözünü dinliyordu. Kısa sürede 

Arapça öğrenmiş, Farsça şiirler okumaya başlamıştı. Tebaasına kendi dilleriyle 
hitap etmek için Arapça ve Farsça'nın yanısıra Latince, Yunanca ve Sırpça da 

öğrenmiştir. 

Gündüzleri ata binmeyi, ok atmayı öğreniyor, akşamlarıysa hocalarının önüne 

diz çöküp ders alıyordu. Bu arada şiir yazmayı öğrendikten başka, top 
dökümcülüğünü de öğrendi. O dönemlerde şehzadelere ilave olarak bir meslek 

mutlaka öğretilirdi. 

Zaten Hacı Bayram Veli Hazretleri, Sultan II. Murad'a o kutlu fetih olayının 
müjdesini vermiş ve şöyle demişti: 

- Hünkârım, İstanbul'u şu çocukla benim köse fethedecektir. 

Ve... Günlerden bir gün hocalarından Molla Hüsrev, kendisine Hz. 

Muhammed'in İstanbul'un fethiyle ilgili hadisi okuyunca, Fatih'in beyninde 
şimşekler çakmış; atalarından bu yana, Osmanlı'nın olmazsa olmazlarından 

Kostantiniye'yi muhasara fiiliyatı gerçeğe dönüşmüş ve o kutsî hadisin gereği 

yerine getirilmiştir. Elbette ki bu çağ kapayıp, çağ açan olayda Fatih'in çok okuyan 
bir padişah oluşu ve hocalarına gereken saygı ve ihtimamı göstermesi en büyük 

etkendi. Hiç öyle olmasa ünlü Türk bilgini Ali Kuşcu' yu Azerbaycan'dan getirir 

miydi? Günümüzde kendi adıyla anılan Fatih Camii etrafında "Sahn-ı Seman" 
adıyla inşa ettirdiği sekiz medrese, o devrin en büyük üniversitesi hüviyetindeydi. 

Öyle ki dönemindeki müderrislerin; "Padişahım, buraya imtihansız girilemez" 

uyarılarını dikkate alarak, hocalarının önüne diz çöküp, soruları tek tek 

cevaplandırmış ve talebeliği hak etmiştir. İşte hoşgörü ve mütevaziliğin 
şâhikaları... 

Günümüz nesline ibret olacak, hocalarıyla ilgili mücevher bir cümle yine 

Fatih'ten geliyor. Akşemseddin için şöyle buyuruyor: "Bu pîre hürmetim 
ihtiyarsızdır. Yanında heyecanlanırım, ellerim titrer." 

Otuz yıllık hükümdarlık süresince devletine altın çağ yaşatan fethin fatihine 

binlerce Fatiha'lar...Böyle dırahşan nasiye bir evlat için ne mutlu babası Sultan II. 

Murad ve annesi Hatice Alime Hüma Hatun'a ...Minnettarlık duygularıyla 

yoğrulmuş dualarımız sizin için de... 
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Bir gün yolunuz İstanbul'a düşerse Fatih'in yaptırdığı  Topkapı Sarayı'na 

mutlaka uğrayın. O sade ve mütevazı görüntünün altında Osmanlı'nın ihtişamını 

hissedeceksiniz. Ve belki de kendinize şu soruyu sormadan edemeyeceksiniz: 

Acaba İstanbul yeniden fethedilmeye mi muhtaç? 
Cevabı bulmada yardımcı olması bakımından merhum Arif Nihat Asya'nın şu 

mısralarını size hatırlatayım. 

 

   Bu kitaplar Fatihtir, Selim'dir, Süleyman'dır. 

   Şu mihrab Sinânüddin, şu minare Sinan'dır 

   Haydi artık, uyuyan destanını uyandır! 

 

      Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın, 

      Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın... 
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  Hikâye 

DERSİNİ ALMIŞ DA…  

    H.Ahmet CİRİT       
-At şu can simidini, çabuk ol çabuk !...  

Tekrar sulara gömüldüm, gözümü açmaya çalışıyorum ama ne mümkün. 
Denizin tuzlu suları ciğerlerime kadar doldu. Gözlerim yuvalarından fırlayacak; ne 

zor şey nefessiz kalmak. Ölüyorum artık. Son bir çırpınışla ellerimi aşağı ittim. 

Her çırpınış başarısızlıkla sonuçlandı... Bu çırpınışlarla açtım gözlerimi. Kan ter 
içindeydim. Oturur vaziyete gelip rahat bir nefes aldım. 

—Oh, dünya varmış! 

—Aman Allah'ım, ne kötü rüya idi o!... Göğüs kafesimdeki daralmanın 

sigaradan kaynaklandığını biliyordum. 
—Allah'ım kurtar beni bu sigaradan!  

Yine erken kalktım işte. Baharın o serin havasım nefeslenmek ve evin 

önündeki gülleri seyretmek için balkona çıktım. Son zamanlarda her gün bir iki 
yudum su ile boğazımın kuruluğunu alıp bu güzelliği seyrederken, ettiğim dualara 

rağmen sigara içiyorum. Havanın bulutlu ve güneşsiz oluşu kasvet verir birçok 

insana. Bende ise tamamen farklı duygular uyandırıyor o yağmur sonrası dinginlik, 

ıslaklık ve toprağın kokusu. Huzur doluyor içim. Ömrümce sevdim böyle havaları. 
Lisede, edebiyat derslerinde Nihat Sami Banarlı'nın hazırladığı kitabı okurduk. 

Divan edebiyatından alıntı yapılmış o meşhur parçalar üzerinde anlam çalışmaları 

yapardık. Önce bilinmeyen kelimeler:"ebr-i nisan", "gül", "gülzâr" . "çiğ"...İşte 
hepsi karşımda şu küçük bahçeyi anlatır gibi o  terkipler, mazmunlar...  

"Sabah sabah nereden de geldi aklıma bunlar?"  

Son bir nefes çekerek, izmariti sokağa doğru fırlatıp içeri girerken 
üşüdüğümün farkına vardım Üzerime bir yelek alıp, sabahın erken saatinde içtiğim 

sigaranın yol açacağı iştahsızlıktan dolayı büyük ihtimalle yiyemeyeceğim 

kahvaltıyı dostum için hazırlamaya koyuldum.  

Annem, sevgili annem! Bir zamanlar hep sen hazırlardın kahvaltımızı. 
Yaşanmış onca beraberliklerimizde bir kerecik olsun erken davranıp ikramda 

bulunamadım sana. Yapacak olsam yaptırır mıydı? Ana yüreği işte. Sofrayı 

kaldırmama bile razı olmazdı. Eziktir Anadolu'da kadınları. Köyünden, 
yaylağından başka mekân göremeden cennete göçer Anadolu'daki analar.Yoktur 

dünyadan bir beklentileri nefisleri adına. Evlatları güzel yaşasın, rahat etsin de 

gerisi mühim değildir. Tarlada ırgat, evde hizmetçi olmak işten bile değildir onlar 
için.  

''Sanma bir gün geçer bu karanlıklar, Gecenin ardında yine gece var, Çocuklar 

hıçkırır anneler ağlar, Yaşlı gözlerinle kal anneciğim !" 

—Ah anacığım ah, sen de beni mi andın yoksa? Özledim şimdi!  
İhsan seslendi: 

—Anan duadadır; sen kahvaltıyı hazırladın mı ondan haber ver? 

—Hazırladım, zıkkımlanacan mı? İhsan bu sözüme kahkahayla gülüyor. 



 

 32 

—Gülersin tabi, buldun bir hizmetçi, oh ne âlâ...  

Tüm bunları söylerken onun bu sözlerimden kırılıp darılmayacağım iyi 

biliyorum. Dost canlısı, toprak gibi bir insan İhsan. Böylesi birine bin yıl kahvaltı 

hazırlasam zor gelmez bana.İhsan:  
—Benim gömlekle pantolon ütülenecek. Salonda, somyanın üzerine bıraktım. 

Biraz daha uyuyacağım.  

Mutfak kapısındaki görüntüsü kaybolmuştu. 
—Tövbe tövbe... Ben ütüleyemem, kendin ütüle.  

Bir dostun gönlünü sıcacık etmek için o ütü işini yapacağım. Sesimi 

duyurabilmek için mutfağın kapısına doğru uzanarak: 

—Cumartesi günü "Paşa" benim, ona göre...  
—İyi. anladık; karşılıksız da iş yapmazsın hani!  

Bu "Paşalık da aramızda küçük bir oyun. Hafta sonu güneşli sabahlarda, evin 

arkasındaki asmanın altında kahvaltı yaparız. Birimiz hizmetçi olur. birimiz 
"Paşa". Çay için demliği ocağa bırakıp salona ütü yapmaya geçtim. Ütü masamız 

yok. Bu iş için prizin altına bir battaniye seriyoruz, onun üzerine de seccademizi. 

Al sana ütü masası, hiç de fena olmuyor hani. İhsan, kahvaltıdan hiç yemedi 
desem yeridir. İki üç lokma ve yarım bardak çay. "Geç kaldım" diyerek kalktı 

sofradan. Hazırlamasam diyorum şu kahvaltıyı, olmuyor. Hazırlasam, böyle 

yapıyor. Bugün de koşturarak gidecek servise İhsan. Son dakikalara kadar yataktan 

kaldırmak ne mümkün. Komşumuz Erhan Bey pencereyi açıp diyor ki: —Hocam 
ne olur bir kere de şu servise sakin sakin gittiğini görelim.—Neredeee!.. İhsan mı 

gidecek? Koşuşturmadan sakince bir işine, bir buluşmasına yetiştiğini gören 

olmamıştır.  
Ben de hazırlanıp servisin yolunu tuttum. Yunus Emre caddesine çıkıştaki 

köşede bir Allah dostuna ait olduğu söylenen, adı sanı yok bir mezar var. Ona da 

her gün olduğu gibi bir selam verip geçtikten sonra servis durağına kadar okuyor 

ve dua ediyorum. İkinci sigaramı servis durağında yaktım. İşte başladı günün 
koşturmacası.  

Yüzyıllarca bakir kalmış, kalmaya devam edecek gibi görünen Anadolu 

toprakları... Ereğli'den bu yana bir tespih tanesi gibi dizilmiş köyler: Türkmen, 
Çiller, Aşağı Göndelen, Yukarı Göndelen... Yeşilsiz, alabildiğine boz bir 

ova..."Allah'ım ne zaman Öğreteceğiz ağaç yetiştirmeyi bu insanlara !" 

Anadolu'dan başka bir memlekette yaşasaydı "Uzun ince bir yoldayım " diye 
başlayan bir türkü yakabilir miydi Âşık Veysel diye düşünüyorum. Türküdeki gibi 

biz de her gün bu ovada kırk beş dakika yolculuk yapıyoruz uzun ve yorucu. 

Okulu her görüşümde az da olsa bir heyecan yaşarım. Otobüsten inerken her 

birimize ayrı ayrı "günaydın" demek isteyen öğrenciler yine sıralanmış bizi 
bekliyorlar.  

—Günaydın hocam.  

—Günaydın öğretmenim  
—Günaydın hocam.  

—Günaydın çocuklar günaydın.  

Bu seremoni sanki görevmiş gibi her gün yaşanmalıydı onlar için.  
Üçüncü dersin teneffüsünde sınıftan çıkmadım, masada oturup kaldım. 

Etrafımda beş altı öğrenci konuşuyoruz oradan buradan.  
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—Size bir şey diyebilir miyim?  

—De bakalım.  

—Ama kızmayacaksınız.  

—Neden kızayım ki? 
—Kızmayacağınıza söz verin önce. 

—Söz kızmayacağım. 

—Çok kötü sigara kokuyorsunuz, size yakıştıramıyorum hocam!  
Ateşe atıldım sanki, yanıyordum. Kazan kazan kaynar sular boşalıyordu da 

bunalıyordum altında.  

Utandım! Çok utandım!  

Çocukluğum geldi aklıma. Babamı beklerdim sokak başında. Kucaklaşırdık 
hemen. Eve kadar kucağında giderdim. Giderdim gitmesine de, babamın sigara 

kokusu rahatsız ederdi beni. Çocuk aklı işte önemsemezdim. Büyükler sigara ile 

özdeşti benim için. Nasıl ekmek yeniliyor su içiliyorsa sigara da içilirdi. Büyük 
olmanın delili idi. Gel gör ki Sevgi doğru söylüyordu. Olmaması gereken bir 

kokuydu bu. Acizlikten mi desem, mahcubiyetten mi, yumruk gibi bir şey oturdu 

boğazıma. Yalnız olmayı o andan başka hiç bu kadar arzulamadım ömrümce ama 
yalnız değildim işte! Sevgi'nin söylediği o söz beni çok utandırmıştı. Allah'ım ne 

kadar yalın, ne kadar dürüst bir ifadeydi... Kendimi bir an önce toparlamam 

gerekiyordu. Bir şeyler söylemem gerekliydi: 

— Sigara çok kötü bir illet değil mi arkadaşlar?  
Gırtlağımda düğümlenen acıya rağmen çıkan bu ses çok cılız, güçsüz, aciz... 

Herkes, Sevgi'ye "Neden yaptın ?" der gibi bakıyor. Sevgi yaptığına pişman. 

Ağlamaklı olmuş; gülen yüzü solmuş, diline kahrediyor belki içinden. Ortamın 
gerginliğini almak için sorulara devam ediyorum:  

—Peki, bırakabilir miyim bu illeti sizce?  

—Bırakmalısınız hocam.  

Hataya düşmek o kadar önemli değil, önemli olan ısrar etmemek. Allah (c.c.), 
helak olan kavimleri anlatırken; helak oluş sebeplerini hataya düşmelerinden değil 

de yanlış davranışlarında ısrarcı olmalarına bağlıyor. Ortada bir yanlış vardı ve bu 

yanlış benimdi. Sevgi, sadece gerçeği dillendirmişti. Bu yanlışın bir an önce 
düzeltilmesi gerektiğini düşünüyordum. ''Hoca öğretmez, yetiştirir. " diyor üstat 

Cemil Meriç. Yetiştirmeye çalıştığımız öğrenciler, bizi her halimizle sürekli 

izlemektedirler. Omzuma dokunan bir el dağıttı düşüncelerimi: 
—Hocam yoklamayı alayım mı? Sevgi soruyordu. Sormuyordu da özür diliyor 

"Affet, incitmek istemedim" diyordu sanki. Tüm bunlar yaşanırken zil çalmış, 

öğrenciler sınıfı doldurmuştu. Altıncı sınıf öğrencisi Sevgi, samimi ve dürüst 

ifadesi ile hayatımın en büyük dersini vermişti bana. Bugüne kadar dost diye 
bildiğim, candan sevdiğim hiçbir insan bana bu kadar etkili konuşmamıştı. İçten 

içe utancım devam ederken bir taraftan da seviniyordum bu duruma. Çünkü 

sigaraya karşı bir nefret uyanmıştı içimde. Bu iyiye işaretti. Sevgi'ye seslendim: 
—Kapımızı ört kızım.  

Son birkaç öğrenci de sınıfa girdikten sonra teneffüste yaşananları ve hislerimi 

sınıfa anlattım. Sonra onlara en kısa zamanda bu bağımlılıktan kurtulacağıma dair  
söz verdim.  
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Sonraki günlerde kafamdaki tek düşünce sigarayı nasıl bırakacağımdı. Nihayet 

doğum günümü milat kabul ederek, 10 Mayıs tarihi için kendime söz verdim. Bir 

haftadan fazla bir süre vardı. Bu kararımı öğrencilerime de açıkladım ve çok 

sevindiler. İlginçtir, öğretmen arkadaşlarımın birçoğundan bu işi başaramayacağım 
yönünde telkinler alırken; onlar, o küçük görünümlü büyük insanlar hep destek 

oldular, güven verdiler bana.  

9 Mayıs akşamı yatma vakti geldiğinde paketimde 3 adet sigara kalmıştı. 
Tiryakiler ondan ayrılmanın ne demek olduğunu bilirler. "Bunları da iç, bu son 

fırsat" diyen şeytanın sözüne uymadım.  

10 Mayıs sabahı okula varınca giriş kapısında bir alkış tufanı koptu.6-A 

sınıfının hemen hepsi oradaydı ve beni alkışlıyorlardı. Öğretmen arkadaşlar, ne 
oluyor gibisinden şaşkın şaşkın bakıyorlar. Bugün sigarayı bıraktım dedim onlara. 

Dedim dememesine de arkadaşlar pek güven verici bakmadılar. Yarın yine 

başlarsın gibi bir tavır içindeler. Hatta ileri gidip bunu dillendirenler de oldu. 
Günler geçtikçe sigara içme isteğim azalıyor, kendimi bu konuda daha güçlü 

hissediyordum. Ne zaman canım istese su içerek ve kendime telkinler vererek her 

şeyden önemlisi Sevgi'nin sözlerini hatırlayarak bu alışkanlığımdan uzak kalmayı 
başarıyordum. Birkaç hafta sonra bir Cumartesi günü arkadaşlarla pikniğe gittik. 

Yemekten sonra birer bardak kola doldurup sigara paketlerini çıkardılar. Bir an 

büyük bir pişmanlık duydum. İçimden bir ses "Neden bıraktın ki ?" dedi. O kadar 

canım istemişti ki... Sigara bırakma konusunda verdiğim söze üzülmüştüm. 
Sevgi'nin gülücükler saçan yüzü gelmese gözümün önüne, sonra yalvarırcasına 

bakışı "içme" diye, uyacaktım arkadaşlara.  

Hemen sofradan kalkıp kısa bir gezintiye çıktım. Ağlamak geliyordu içimden. 
Gözlerim yaşla doldu. Bir acı çöktü içime, bir kere daha kahrettim sigaraya. O 

anda akılıma çok güzel bir fikir geldi. Bir söğüt dalı kestim sigara büyüklüğünde 

ve kalınlığında. Kabuğunu soyunca renk olarak da sigaraya benzemişti. O söğüt 

dalını bir süre yanımda taşıdım. Aklıma sigara geldikçe onunla meşgul oldum. El 
alışkanlıklarımı onunla gidermeye çalıştım. Birkaç hafta sonunda o küçük dal 

parçasından da kurtulmuştum. Daha sonraki günlerde Internet’te gezinirken sigara 

bırakma konulu bir makalede: "Sabah kalkar kalkmaz sigara içme isteği duyanların 
hu işi mutlaka doktor kontrolünde yapmaları gerektiğini" okudum ve güldüm. 

Benim için bu kural geçerli değildi artık.  

Sonraki günlerde öyle bir şey öğrendim ki aklıma geldikçe hâlâ ağlarım için 
için... O örülü saçları iki yana omuzlarından salınmış, kömür karası gözleriyle 

dünyaya her şeye rağmen sıcacık bakan ve gül yüzünden gülücükler eksik olmayan 

küçük kızın babası akciğer kanseri idi. Sigaranın kokusunu hatırlatmakla belki de 

benim utanmamı, mahcup olmamı istedi. Kim bilir... 10 Mayısta hediye ettiği 
kravatı da hâlâ takarım ve her takmamda da bir acı düğümlenir şurama, yüreğimin 

tam ortasına.  

Babasız şimdi Sevgi, yetim!  
O tarihten bu yana geçen yıllarda hep daha rahat koştum halı sahalarda. Daha 

güzel sabahlarda ciğerlerim acımadan seyrettim kan kırmızı güllerimi ve bir başka 

sevdim dünyayı. Verdiğin kravatı hâlâ takıyor ve her seferinde sana ve babana 
dualar ediyorum—Sana minnettarım.  

Sağol Sevgi!...  
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BİZE GELENLER  : 

 
 Değerli şair dostumuz Sayın Abdullah Satoğlu’ndan mektup var: 

“Pek aziz kardeşim İsmail Özmel Beyefendiye, 

 Lütfettiğiniz “Sihirli Zaman” isimli, nefis denemeleri ihtiva eden kitabınızı ve 
“Akpınar” dergisinin 2. sayısını aldım. Her ikisini de bir çırpıda zevkle okudum ve 

son derece mutlu oldum. Özdeyişleriniz arasında ismi geçen; Oktay Sinanoğlu, 

Süheyl Ünver ve Yavuz Bülent gibi müşterek dost ve tanıdık simaları zikretmeniz, 

esere ayrı bir özellik kazandırmış. Bu neviden hatıraları yazıya dökmek ve bunları 
geleceğe taşımak, kültürümüz için elbette ki önemli hizmetlerdir. Siz bunu, yarım 

asırdan beri üşenmeden ve yorulmadan ifa ediyorsunuz, ne mutlu. 

Ben de her  zaman olduğu gibi, ‘evde unum yoksa, elde ünüm var ! ’ sözünde 
ifadesini bulan züğürt tesellisiyle, yazıp çizmeye devam ediyorum. Son aylarda, 

‘Kayseri Ansiklopedisi’nin güncelleştirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskısının 

hazırlıklarını sürdürüyorum. Mısır-Ürdün ve Suriye seyahatımız dolayısıyle, 
Kayseri’de düzenlenen  ‘Erciyes Şiir Günleri’nde görüşme imkanımız olmadı. 

İnşallah başka vesilelerle birlikte oluruz. Selâm ve saygılar” 7 Haziran 2006 

             

Abdullah Satoğlu 
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