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ÝÇÝNDEKÝLER



 Müzikolog  Etem Ruhi Üngör’le ilgili yazımı 

takdim ederken, tarifsiz duygular içinde kaldım. Böyle 

musikimize, musiki tarihimize eser vermiş, ömrünü 

Türk Musikisine vakfetmiş değerli bir insanı anmakta 

ne kadar geç kaldığımı düşünerek üzüldüm. 

  Musiki deyince her nağmesi ile beslendiğimiz bu 

büyük ve uçsuz bucaksız zenginliğin bilebildiğim 

kıyılarında dolaşırken, Türk Musikisine ruh ve can 

veren üstatlara ve onların eserlerine, onların lezzet ve ruh dünyasına ulaşmaya 

çalışan tahayyülümde; Yahya Kemal’in, talebesi Ahmet Hamdi Tanpınar’la 

birlikte, Itrî vadisine gittikleri günü hatırladım.

  Nesilleri nesillere bağlayan, nesilleri vatan toprağına bağlayan öyle görünmez 

ibrişimler, ilgiler, sevgiler var ki, bu ilmekleri çözmeyi bırak, saymaya insan ömrü 

ve gücü yetmez demek için Edebiyat tarihimizden bir anıya, sözü Orhan Okay’a 

bırakmak istiyorum: 

 “Tanpınar’ın Türk Musikisi ile ilk çarpıcı karşılaşması Konya’daki 

öğretmenliği sırasındadır. Bu karşılaşma kendi ifadesiyle “inkılâplardan evvel 

yapılan son Mevlevi âyininde olmuştur. Konya Mevlevihanesi’nin gösteri maksatlı 

değil, otantik ve mutat bir âyininde Mevlânâ’nın bir natı için Itrî’nin yaptığı besteyi 

dinleyen Ahmet Hamdi “ bu eserin delâletiyle eski musikimizin bize ait olan kapalı 

cennetine girmiş sayılabilirdim” der. Ancak keşfine rağmen bu cennetin kapılarının 

daha bir süre Tanpınar’a kapalı kalacağı anlaşılıyor.” (s:173)

 “Bir gün Löbon Pastahanesi’nde otururken Yahya Kemal birden bire 

anlatmakta olduğu hatıralarından silkinerek, “haydi kalk,  konservatuara 

gidelim”(Ahmet Hamdi Tanpınar’a) demiş ve onu İstanbul Belediyesi Türk 

Musikisi Konservatuarı’na götürmüştür. Orada eski bir gramofonun önüne çökerek 

yine Itrî’nin bu defa Nevâkârı’ını üst üste iki defa dinlemişlerdir…”(s:173)

 Bakınız bir bestekâr ve besteleri kaç nesli birbirine,  tarihe ve toprağa bağlıyor. 

 Baki Süha Ediboğlu anılarında, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Itrî’yi, Zaharya’yı, 

Dede Efendi’yi, Hacı Arif  Bey’i dinlemek için saatlerce İstanbul Radyosunun 

diskotek odalarında veya stüdyosunda beklediğini anlatmaktadır. Ruhumuzu ilmek 

ilmek dokuyan nağmeler, ne sihirli bir dünyanız var, görünmez ellerinizle hepimizi 

kucaklayan, bağrına basan.

 Sevgili Akpınar Okuyucuları,

 Yedinci yılın ilk sayısı, 37. sayıda güzel şiirler ve yazılarla sizi selamlamak 

bahtiyarlığına ulaştığımız için mutluyum. 

 Daha güzel, daha zengn sayılarda buluşmak dileğiyle.

 Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.

              İSMAİL ÖZMEL

Sevgili Akpınar Okuyucuları,
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Kaç haber gönderdim bulutlar şahit
Bir başka mevsimdir gelen kapıya.

Gaipten bir müjde, bir lütuf bu dem
Söylüyor yüzüne düşen her damla.

Vatan ikliminde doğan bu rüzgâr
Yaşattı, coşturdu, zevk verdi bana.

Sağanak halinde gelen şarkılar
Dağıtmış yıllarca her derde deva.

Bütün çatıları atın üstümden
Sizin olsun dünya, bütün kayıtlar.
Yakın oldu şimdi cümle uzaklar

Bu musiki yağmuru yetiyor bana.

Sevdâya alışkın bu gönüller seni bekler, 
Son darbede her cân o ölüm bûseni bekler!

Sevdâ denilen çölde çiçekler de tuzaktır,
Vuslatı yakın sanma fizandan da uzaktır! 

Ellerde, avuçlarda, senin ismin anılsın.
Gönlümdeki aşkın yine yoklukta sanılsın! 

Yükselsin o rûhum, göğe çıksın, sana değsin.
Çektirdiğin ahlarla gönül gökleri eğsin!

Hakkın bizi halk ettiği toprak ne de paktır!
Herhalde bu yüzden ki mezâr taşları aktır!

Heyhat! Kara sevdâ denilen yol ne de dardır! 
Aşk bitti mi dünyâ kelebek ömrü kadardır!

MUSİKİ YAĞMURU

KELEBEK ÖMRÜ

İsmail ÖZMEL

Mehmet Nuri PARMAKSIZ
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Sevgi deryasından çıkartıp beni
Nefret çöllerine atma ne olur?
Beden eskise de yüreğim yeni

Hurda niyetine satma ne olur?

Çoktan sona erdi ilkbahar çağım
 Sanma ki yeniden gül açacağım

Kurumuş yaprağım dağılmış bağım
Beni rüzgârlara katma ne olur?

Ömrümden gitse de düşen yapraklar
Bir bakış içinde bin ömür saklar

Görmez olur gözler, susar dudaklar
Bana kaşlarını çatma ne olur?

  (Silinmesin İzlerim.
         Kültür Ajans Yayınları. Ankara-2011, s:111)

SANMA Kİ YENİDEN GÜL AÇACAĞIM

İsmet Bora BİNATLI

Karardı yavaş yavaş, sularda menevişler
Hülyalı ağaçların, ürperen dallarında,
Kesiliverdi birden, kuşların kahkahası,
Melâli içmiş gibi, çehresi saz benizli,
Bir ay doğdu geceye, içimi kanatarak,

Uzun uzun kederle, kaybolan ufka baktım…

Bu gece de delice, hüzzamdan esti yine,
Bir türlü kovamadım, başımdaki rüzgârı,
Sanki yağacak gibi bulutlandı gözlerim,
Yıkık dökük bir evin, saçağına tünemiş,

Islığımdan tedirgin, bir kumruyu uçurdum,
Paketimde buruşmuş, son sigaramı yaktım…

Elemi ateş gibi, bir şarkı tutturarak,
Bağrına vura vura, kaldırım taşlarının,
Yürüdüm hislerimin çağırdığı o yere,

İçimdeki şarkının, kopmuş bir tesbih gibi,
Dağıldı notaları, bir sokağın başında,

Çok eski bir anıyı, yine aklıma taktım…

Âşinası ruhumun, evet işte bu sokak!
Onu tam bu köşede bekledim saatlerce,

Gelip geçen insanlar, tuhaf tuhaf bakardı,
Yağan kara yağmura, soğuğa aldırmazdım,

Seneler sonra bile, halâ hatırladığım,
Heder olmuş ömrümü, bu sokakta bıraktım.

MELANKOLİ
İbrahim BERBER
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Ne zemheri ne ateş, yaprağın soldurmadım.

Yar gördüm yaren gördüm, birine yoldurmadım.

Can suyunu vermeden, bardağım doldurmadım.

Gönül bahçem içinde gülüme dokunmayın;

Canımdan can koparın da, dilime dokunmayın.

 

Oğuzların boyundan oğlu ben, kızı benim.

Orhun’un kitabesi, taşlarda yazı benim.

Uzun ince bir yolda Veysel’in sazı benim.

Kirlenmesin tezenem, telime dokunmayın;

Canımdan can koparın da, dilime dokunmayın.

 

Zemheride ne ile ısınmıştı bu ocak?

Başımı yasladığım bir anada bir kucak.

Güneşten daha kızıl, kanımdan daha sıcak,

Hilale, yıldızıma, alıma dokunmayın.

Canımdan can koparın da, dilime dokunmayın.

 

Ateşlerde yanayım, çekeyim de ayazı,

Ondan ayrı düşmemek bu ozanın niyazı .

Cihanın aktan akı, ömrümün kar beyazı, 

Ağzımda ak sütüme, balıma dokunmayın.

Canımdan can koparın da, dilime dokunmayın.

  

Aslı, Şirinden özge,  bendeki yârlığıdır.

Bir ulusun şerefi, arıdır, arlığıdır. 

Bozkırda guzum diyen, anamın varlığıdır.

Şu benim ahvalıma , halıma dokunmayın,

Canımdan can koparın da, dilime dokunmayın.

 

Âdem bozmazdı oysa sadakatte andını.

Kaç maraz bulacaksın, bir sorgula kendini.

Bir ulusun gözyaşı, bırak yıksın bendini.

Kimliğimin nişanı, selime dokunmayın.

Canımdan can koparın da, dilime dokunmayın.

 

Şimalimden, serhata, bir güzelin nakışı.

O bir köy çocuğunun ürkek ürkek bakışı.

DİLİME DOKUNMAYIN

İbrahim ŞAŞMA
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Türkçemi lisan eyler, Sakarya’nın akışı.

Torosların başında yelime dokunmayın,

Canımdan can koparın da, dilime dokunmayın.

 

Hangi aklın emrime sözcükler yoz oluyor?

Cihan rengin yitirmiş , gördüğüm boz oluyor.

Sinemden  vurma beni, düşmana koz oluyor.

Yandığım yeter artık,  külüme dokunmayın.

Canımdan can koparın da, dilime dokunmayın.

 

Mehmet Beyin oğluyum, gözü gibi sakınan.

Bir fermana uymuşum kaç yüz yıldır okunan.

Yenisey’den Uygur’a çile çile dokunan, 

Sevdayla düğüm düğüm, kilime dokunmayın.

Canımdan can koparın da, dilime dokunmayın.

Sıra durmuş lâle, sümbül

En güzeli güldür güzel

Ağlar durur, nece bülbül

Gel de yüzüm güldür güzel 

Güldür güzel güldür güzel

Sanki yüzün güldür güzel

Ağlar durur nece bülbül

Gel de yüzüm güldür güzel 

Şeydâ bülbül hitâbından

Dudak yanmış hicâbından

Aşk meyini can kabından

Sun da beni öldür güzel 

Kim var ise şu cihanda

Hem aşikâr hem nihanda

Âşıklıkta nâm ü şan da

Hepsi bana eldir güzel 

Sökün eyler gönül kuşu

Bir tek damla kervan başı

Katar katar gözüm yaşı

Dere boyu seldir güzel 

Kaşın, gözün Hakk yapısı

Benim dersin, yok tapusu

Misk-ü anber, gül kokusu

Senden başka yeldir güzel 

Vermez felek inâd eder

Canım seni murad eder

Rıza niçin feryâd eder

Gayri sebeb bildir güzel.

GÜL GÜZELİ

Ali Rıza KAŞIKÇI
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MÜZİKOLOG

ETEM RUHİ ÜNGÖR

İsmail ÖZMEL

 Müzikolog  Etem Ruhi Üngör’le ilgili yazımı takdim ederken, tarifsiz duygular 

içinde kaldım. Böyle musikimize, musiki tarihimize eser vermiş, ömrünü Türk 

Musikisine vakfetmiş değerli bir insanı anmakta ne kadar geç kaldığımı düşünerek 

üzüldüm. 

 Etem Ruhi Üngör 1922 yılında Niğde’de doğdu. Babası, Niğde’nin 

Hacıabdullah Kasabası’ndan Çanakkale Gazisi Ahmet Halit Bey’dir. Etem Ruhi 

Üngör’e  de; ölümünün üzerinden yedi yıl geçen  Çanakkale şehidi amcası Muallim  

Etem’in adının verildiğini öğreniyoruz. İhtiyat Zabit namzedi  Muallim Hasan Etem 

Bey hakkında Niğdeli Şair ve Yazarlar kitabımın (2009)  247-249 sayfalarında bilgi 

sunmuştum. Kahramanımızın annesine yazdığı duygulu mektubunun aslının da 

amcası Etem Üngör’de olduğunu, İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun yayımladığı  

“Mektepli” dergisinin 08.03.1933 günlü ve 25 sayılı nüshasında bu ilginç mektubun 

aynen yayınlandığını da belirtmeliyim. Burada dikkat çeken küçük bir ayrıntıya 

temas etmek istiyorum. Üngör’le ilgili çalışmamızda Çanakkale şehidimizin adının 

İbrahim Etem olduğu yazılıdır, yalnız eski çalışmamda şehidimizin adının Hasan 

Etem olduğu ve Mektepli dergisinde de böyle yazılı olduğunu tepit ettim. Bu isim 

meselesine bir daha bakmakta yarar olduğunu sanıyorum.

MUSİKİ İLE İLGİSİ:

 Hüseyin sadettin Arel’in evinde ve çeşitli mekânlarda sürdürülen musiki 

çalışmaları 1947 yılının sonlarında dernekleşme yönünde bir atılım gerçekleştirdi. 

Başta Hüseyin Sadettin Arel olmak üzere Ord. Prof. Dr. Salih Murat Uzdilek, Laika 

Karabey ve arkadaşlarınca Mayıs 1948 yılında “İleri Türk Müziği Konservatuarı 

Derneği”ni kurdular. Ciddi bir konservatuar eğitimi vermek amacıyla kurulan bu 

dernek, teori ağırlıklı, denemelere açık ve yenilikçi bir eğitim yolunu seçmiştir. Bu 

derneğin başkanlığını sırasıyla Hüseyin Sadettin Arel,  Laika Karabey,  Etem Ruhi 

Üngör, Ord. Prof. Suat İsmail Gürkan, Edip Özışık, Teoman Önadlı ve son 37 yıldan 

beri Ünal Emiroğlu dernek başkanlığını yürütmüşlerdir. 
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DERGİ YAYINCILIĞI: 

 59 yıl kesintisiz yayınlanan ve dünyanın en uzun ömürlü musiki dergisi olan bu 

musiki mecmuasını 177. sayısından başlayarak 41 yıl boyunca Etem Ruhi Üngör 

tek başına yayımlayarak 500. sayıya ulaştırmıştır. Bu bir dünya rekorudur.

TÜRK MUSİKİ ÇALGILARI:

 Etem Ruhi Üngör, 1955 yılında İstanbul Belediye Konservatuarında eğitimini 

tamamlayarak 1955-1968 yılları arasında bu konservatuarda, özel okullarda ve 

musiki derneklerinde öğretmenlik yaptı. 1967-1976 yılları arasında 20796 kilometre 

yol kat ederek Türkiye’yi baştan başa dolaştı, Türk musikisinin asıl kaynaklarını 

yerinde inceleme imkânına kavuştu ve şimdiye kadar hiçbir musikişinasın aklına 

gelmeyen bir işi de başardı. Türk musiki aletlerinin eksiksiz bir koleksiyonunu yapma 

sevdasına düştü ve Anadolu’yu köy köy, şehir şehir dolaşarak nadide musiki 

aletlerinin asıllarını topladı. Böylece dünyanın en zengin Türk musiki aletleri 

müzesini kurmak için 750‘den fazla musiki aletini topladı; bu hayalin malzeme 

kısmını gerçekleştirdi.  Bu çalgı aletleri arasında tamburi Cemil Bey’in tamburundan 

tutun da Neyzen Tevfik’in demir karyola borusundan bizzat kendisinin yaptığı neye 

kadar bütün musiki aletlerimizin orijinal örneklerini toplamış ve evini bir Türk Musiki 

Aletleri Müzesi haline getirmiştir. Onun gönlünde yatan devlet eliyle bu müzenin 

kurulması ve büyük meşakkatlerle topladığı seçkin musiki aletlerini sanat 

çevrelerinin ve milletinin beğenisine sunmaktı. Bu müzenin devlet eliyle layık olduğu 

ihtimam ve ihtişamla kurulması için zamanın Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ilgi 

göstermiş ama hükümetin istifa suretiyle düşmesi sebebiyle yerine getirememiş, 

daha sonra gelen Kültür Bakanı İstemihan Talay da bir milyon lira civarındaki talebi 

karşılama imkanı bulamamış ve  Etem Ruhi Üngör bu büyük kıymet ifade eden 

musiki aletlerinin sağlığında bir müzede teşhir edilmesini göremeden hayata veda 

etmiştir.

 Türk Musiki aletlerinin derlenmesindeki bir kısım ayrıntıyı Musiki 

Dergisi.net’den aktarmak istiyorum: 

 Tanburi Cemil Bey’in 1887 yılı yapımı tamburu, Sultan Abdülaziz’in 1840 yapım 

tarihli lavtası, Neyzen Tevfik, Neyzen Şevki Sevgin ve Giriftzen Asım Bey’e ait 

giriftler, 18. yüzyıldan kalma altı burgulu ve beş burgulu iki santur, koşneyler (çifte),  

kemençeler, rebaplar; Sultan Abdülaziz’in torunu Gevherin Sultan’ın; methini 

duyduğu Etem Ruhi Üngör’ü evine davet ederek; dedesinin lavtasını hediye ettiğini 

de belirtelim. Bazı kaynaklar 700 adet Türk musikisi çalgı aletinden, bazıları da 750 

çalgı aletinden bahsetmektedir. Türk Musiki çalgı aletleri koleksiyonu Anadolu’da  

üstadın yaptığı 20796 Km. seyahat sonucu toplanarak, hem kaybolmaları önlenmiş, 

hem de Türk Çalgı Aletleri Müzesi’nin temeli atılmıştır. Böylece dünyada benzeri 

olmayan bir iş başarılmıştır.

Sayı: 37   Ocak - Şubat 2012
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 Dünyanın en uzun süre yayımlanan iki müzik bilimi dergisinden biri olan “Musiki 

Mecmuası’nı, kurucusu Sadettin Arel’den sonra 41 yıldır tek başına çıkaran Etem 

Ruhi Üngör’ün  evindeki, sevgili çalgılarının yoğun olarak yer aldığı salonun en göze 

çarpan eşyası ise eski Türkçe bir levha. Levha 1891-1982 yıllarında yaşayan ünlü 

Hattat Hamid Aytaç’a ait ve bir Türk efsanesine göre Cebrail’in musikişinasların piri 

oluşunu anlatıyor: “ Yüce Allah ilk insan olarak bilinen Âdem’in kalıbını yarattıktan 

sonra ruha, ‘Âdem’in ruhuna gir’ diye emreder. Ruh girmeye korkar. O zaman Tanrı, 

meleği Cebrail’e ‘Cennetten koşneyi getir ve çal’ diye emreder. Bu yüce emir üzerine 

Cebrail cennetten alıp getirdiği koşneyi çalar ve mest olan ruh bedene girer.”(Usta 

Mehter Koçi Risalesi,1327). Efsanede adı geçen koşneylerin en ilginç örnekleri de 

Üngör’ün kişisel müzesindedir ve bir asır önce kartal kanadı kemiğinden üretilmiştir.

 Sinekeman, dağ keçisi boynuzundan yapılan nefir, kanun ve kemanlar ve 

kaplumbağa kabuğundan yapılmış cura, Silifke’de kullanılan dört köşeli davul, 

denizcilerin haberleşmelerinde kullandıkları deniz kabuklarından yapılan Triton, dilli 

kaval, dilsiz kaval, madeni kaval, kamış kaval, bağlama serilerinin yanında zurna 

çeşitleri de yer almıştır.  Trakya, zurnası en uzun olan bölge, Batı’dan Doğu’ya 

gittikçe boy kısalıyor. Üngör, bunun nedenini müzik zevkinin her bölgede 

değişiklikler göstermesi olduğunu söylüyor. Trakyalı küçük zurnanın sesini cırtlak 

bulurken, Karslı Trakyalınınkini fazla kalın buluyor. Büyükten küçüğe geçildikçe 

zurnanın sesi inceliyor.

 Türk çalgılarının dünyada en fazla çeşidi olan çalgılar olduğunu söyleyen 

Üngör, 25 farklı türde zurna olduğunu belirtiyor ve şimdiki zamanın çobanları artık 

kaval çalmıyor, alıyor pilli radyosunu ve onu dinliyor. “

 İstanbul/Kadıköy Şemi sokaktaki Eser apartmanında tek başına yaşayan Etem 

Ruhi Üngör,  10 Ağustos 2009 Pazar sabahı bakkaldan ekmek ve süt alıp evinin 

önüne geldiğinde, sokakta düşüyor ve ölüyor. Kalp hastası olduğu bilinen Üngör, 

sabah saat 8’de vefat ediyor ve görevlilerin gelmesi saat 11’i buluyor.  Bu gecikme 

yakınlarını ve orada bulunanları üzüyor. 

 87 yaşında vefat eden Üngör, İstanbul’da Karacaahmet mezarlığı Şakirin 

Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından kızı Zerrin Ergül’ün babasının; 

dokuz yıl önce şehitliklere gezmeye geldiğini ve Alçıtepe köyü muhtarından köy 

mezarlığından yer istediğini, isteğinin kabul edildiğini belirtmesi üzerine;  amcası 

şehit Etem’in yatmakta olduğu, Gelibolu yarımadası Tarihi Millî Parkın sınırları 

içerisindeki ALÇITEPEKÖYÜ Mezarlığı’nda defnedildi.

HAYATINDAN ÖNEMLİ KESİTLER:

 Batı müziğine de ilgi duyan Üngör, koro şefi Hulusi Öktem'in çoksesli 

korosunda uzun yıllar görev yaptı, bu toplulukla Fransa'nın Poitiers ve Rpoen 

Uluslararası Festivallerine katıldı.
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 Üngör, katıldığı uluslararası müzik kongreleri, forum ve sempozyumlarında 24 

bildiri sundu. Türk Askeri Müziği alanındaki uzmanlığı dolayısıyla birçok batı 

ülkesinin radyo ve televizyonunda bu müziği tanıtan programlar yaptı. Bu 

etkinliklerden biri olan 1979'da Belçika Radyo-Televizyonu'nda sunduğu "La 

Musique Mehter" adlı açıklamalı program geniş ilgi uyandırdı. 

 Türk çalgıları konusundaki uzmanlığıyla tanınmaktadır. Dünyanın en zengin 

Türk Müziği çalgıları koleksiyonunun sahibidir. Hüseyin Saadettin Arel'in 1948 

yılında kurduğu Musiki Mecmuası'nı (Türkiye'nin 59 yıl boyunca kesintisiz 

yayınlanan tek dergisi, dünyanın en uzun süreyle yayınlanan iki dergisinden biri 

olma niteliğini taşıyan dergidir) 177. sayısından başlayarak 41 yıl boyunca Etem 

Ruhi Üngör yayımlamıştır ve 500 sayıya ulaştırmıştır. 

 Üngör, 2007 yılında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından 

belirlenen 101 Türk büyüğü arasında yer almaya hak kazanmış ve 2008 yılında 

TBMM tarafından verilen Üstün Hizmet Ödülü'nü almıştır.

Özel Çalgı Koleksiyonu

         750 çalgıdan oluşan bu koleksiyon, Tamburi Cemil Bey'in tamburu, Şeyh Nasır 

Abdülbakî Dede'nin, Kazasker Mustafa İzzet'in neyleri, Neyzen Tevfik'in hastanede 

alkol tedavisi gördüğü sırada diğer hastaların kıramaması için karyola demirinden 

yaptığı metal ney, Sultan Abdülaziz'in lavtası ve Anadolu ile yurtdışından birçok 

nadide enstrüman bu koleksiyonun parçalarındandır. Üngör, bu koleksiyonu 

Kadiköy'deki 100 metrekarelik evinde korumuş ve koleksiyonunu bir müzede 

sergileme arzusunu gerçekleştiremeden hayatını kaybetmiştir..

ESERLERİ :

1-   TÜRK MARŞLARI: Etem Ruhi Üngör. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 

yayınları:11, Ankara-1965

Eser 335 sayfa, geniş ebat olarak yayınlanmıştır.

 Eser, önsöz ve marşlar hakkında genel bilgi ile başlıyor. Üç bölümde konu  

incelenmiştir.

I.      BÖLÜMDE: Mehterler ve musikileri

II.     BÖLÜMDE : Muzika-i Humayun(Bando) ve marşlarımız,

III.  BÖLÜMDE :  Milli marşlarımız ve marş bestekarlarımız anlatılmıştır. Milli 

marşımızın olmadığı dönemlerle ilgili anılar insanın içini acıtıyor. Bu bölümde marş 

bestekârlarının hayat hikâyeleri de veriliyor. Mozart ve Bethoven’in Türk Marşları da 

–yabancı bestekârların marşları başlığı ile anlatılmıştır.

 Eser, konusunun ilk örneği olması bakımından da kıymetli bir çalışmadır.

2-      KARAGÖZ MUSİKİSİ. Etem Ruhi Üngör. Kültür Bakanlığı Yayınları: 1059

Kültür Bakanlığının onayı ile 16.01.1989 da birinci baskısı 3000 adet, Mas 
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Matbaacılık-Ankara-1989

Eseri eşi Nefise Üngör’e ithaf etmiştir.

Eser dört bölümden meydana geliyor.

I- BÖLÜMDE : Karagöz musikisi hakkında açıklama, oyunlar, hayal şarkıları, 

bestekar, makamlar  alfabetik listeler halinde verilmiştir. Şunu belirtmeliyiz ki 

“Karagöz Musikisi’nin müzikoloji açısından incelenmesi ilk defa bu kitapta ortaya 

konulmuş olmaktadır.”(Eserin 1. sayfası)

II- BÖLÜMDE : Çalgılar

III- BÖLÜMDE: Notalar

IV- BÖLÜMDE: Bibliyografya verilmiştir.

 Eser geniş ebat 344 sayfadır. Eserde Karagöz oyununun musikisiz 

doğmadığını, musikiyle beraber yaşadığını, her yönü ile Türk olduğunu görüyoruz.

 Etem Ruhi Üngör eseri takdim yazısında, Cevdet Kudret’in üç ciltlik “Karagöz” 

kitabından yararlandığını ve ünlü Karagöz sanatçımız Tacettin Diker’e ve diğer 

emeği geçenlere teşekkür ediyor. Eserin konusunda ilk ve temel eser olduğunu 

belirtmeliyiz.

3-   "REDHOUSE" SÖZLÜĞÜ. (Türkçe-İngilizce) Türk Musikisi Terimleri, 1968

TEBLİĞLERİ :

1-  Türk Halk Çalgıları Üzerine Araştırma-Derleme ve Değerlendirme, (Tebliğ/1971).

2- Hüseyin Saadettin Arel'in Türk Musikisi Makamları Üzerine Bir Çalışma 

(İnceleme/1973).

3-   Türk Davulu (Tebliğ/1973).

4-   Karagöz Musikisi Öğretiminde Bazı Esaslar (Tebliğ/1974).

5-   Karacaoğlan'ın Musiki Devri ve Dörtlüklerinde Musiki (Tebliğ/1975).

6-   Kantemiroğlu ve Türk Musikisi (İnceleme/1976).

7- Türk Çalgılarında Anadolu Medeniyetleri Çalgıları İzlerinin araştırılması 

(Tebliğ/1976).

8-   Türk Çiftesi, (Tebliğ/1977).

9-   Itri Üzerine İki Araştırma ve Açıklama, (Tebliğ/1978).

10-   Türk Musikisinde Çalgılar (Konferans/1978).

11-    Nota Basımında 100. Yıl, Yayınlar-Yayıncılar (Tebliğ/1978).

12-    Ayin-İlahi Formları (İnceleme/1979).

13-   Halk Ezgilerini Notaya Almada Makamla İlgili Sorunlar, (Tebliğ/1979).

14-   Kıbrıs'ta Musiki (İnceleme/1979).

15-   Saadettin Kaynak (Konferans/1980).

16-   Türk Musiki Güfteler Antolojisi, (Kitap/1981).

17-   Cornemuse de Turque (Tebliğ/1981) Brüksel.

18-   Türk Zurnası (Tebliğ/1981).
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19- Türk Elsanatları Arasında Türk Çalgılarının Yeri, Önemi ve Düşünceler, 

(Tebliğ/1981).

20- Türk Musikisinin Batıya, Batı İçinde Balkanlara ve Balkanlar içinde Özellikle 

Yugoslavya'ya Etkileri arasında 11 Zamanlı Usul İlişkileri (Tebliğ/1983).

21-   İbni Sina'nın Musiki Yönü, (Tebliğ/1983).

22-  Musiki Eğitimimizde Görülmeyen Bibliyogra/Yayın-Bilim Dergisi'nin Önemi ve 

Düşünceler, (Tebliğ/1984).

23-   Tar (İnceleme/1984).

24-   Balkanların Müşterek Çalgısı Tulum'un İki Değişik Tip'i (Tebliğ/1985 Ohri).

25-   Farabi'nin Musiki Yönü (Tebliğ/1985).

26- Batı Bestekarlarında Türk ve Türklük Akımı ve Rossini'nin Türk Marşı 

(İnceleme/1986).

27-   Ortaoyunu'nda Musiki (Tebliğ/1986).

28- Eugene Borrel'in Türk Musikisi Bibliyografyası Çalışması Üzerine, 

(İnceleme/1986).

29-  Dini Musiki Felsefesi ve Dünya İslam Musikisinde Gelişmelerle, Bilinmeyen 

Husular Üzerine Düşünceler (Konferans/1987).

30-   Denizli Halk Musikisi Bibliyografyası, (Tebliğ/1988).

31-  Türk Musikisi Müzesi (Belge-Çalgı) Kurulması Üzerine Görüşler ve Öneriler 

(Tebliğ/1988).

32-   Karagöz Musikisi (Kitap/1989).

33-   Pehlivan Musikisi (Tebliğ/1991).

34-   Türkiye Musikisi (Tebliğ/1991).

35-   Bibliyografya Kayıtlarında Türk Musikisinin Balkanlara Etkileri (Tebliğ/1991).

36-   Türk Musikisi Kütüphaneleri, Arşiv ve Koleksiyonlar (Konferans/1994).

37-  Türkiye ve Makedonya'da Yaşayan Müslümanların Cenaze Törenlerinde Müzik 

(Tebliğ/1994 Ohri)

Ethem Ruhi Üngör ile Çanakkale Savaşı üzerine Söyleşi”

Kaynakça :

1- Aydın Hasan, Aslı Onat, İşte 12 değerli bilim insanı, Milliyet Gazetesi, 13.09.2007

2- 101 Türk Büyüğü Arasında Yer Alan Etem Ruhi Üngör Sokata Can Verdi, Sondakika.com

3- Türk Müziğinin Çınarı Etehm Ruhi Üngör, Musikidergisi.net

4- "http://tr.wikipedia.org/wiki/Etem Ruhi adresinden alındı.

5-  (Musikidergisi.net)

6-  Tansel tüzel’in THY Sky Life Dergisindeki yazısı

7-  forumselcuk.com/etem-ruhi-ungorun-hazin-olumu

8-  facebook.com

9-  Aksiyon Dergisi arşivi/ aksiyon.biz

10-   wikipedia.org/wiki/Etem Ruhi

11-   tumgazeteler.com

12-   haber7.com/haber/20090811/ethem-Ruhi-Ungor
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Islanmışım yaralayan bir yağmurun altında;

Ey karanlık, loş sokaklar gelip size sığındım.

Avare bir serseriyim ben Tanrı'nın katında;

Oysa ey müjdeli bahar, en aydınlık çağındım.

Tanır beni bu sokaklar, tanır beni geceler,

Tanır beni şu ağlayan, zavallı, masum kedi.

Caddeler şafağa karşı hep ismimi heceler,

O yüzdendir yıllar yılı yalnızlığım bitmedi.

Hatıralar beni çıkmaz bir sokağa gömdüler.

Uyanamıyorum artık, herkes ezer kabrimi.

Ey simit satan çocuklar, çiçekçiler, gülcüler!

Hiç olmazsa siz biliniz, siz biliniz kadrimi!

Kimsesiz bir çocuğum ben, sokaklar bilir beni.

Hangi yana varsam hüznün acımasız tokadı.

O yüzden gözlerim kanlı, gören irkilir beni.

Ellerim, terk edenleri bir lahza unutmadı.

Ben sokaklar çocuğuyum, sokaklar sever beni.

Acılarım dile gelir her adım atışımda.

Bir sokağa karşı kurun mezarımın yerini,

İzleyeyim sokakları o sonsuz yatışımda.

SOKAKLAR

Nihat KAÇOĞLU
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YUNUS KARA’NIN “UMUT” ŞİİRİNİ TAHLİL

Nurullah Çetin*

Bir tohum ekmiştik geçen baharda,

Bu yaz bereketli harman verecek.

Umudun üstüne yağan her karda,

Hayat suyumuza bin can gelecek.

Büyüklük ruhunda tüterken yer yer,

Zaman Türk’ten elbet Fatihler bekler,

Şeyh Edebali’den alınca haber,

Devletler kurmaya Osman gelecek.

Şafakla kızarır gül deste deste,

Umudum sürgünde hayalim yasta,

Belki “Ağustosta”, belki “Mayısta”

Dört başı mamur vatan olacak,

Altay’dan Tuna’ya Turan olacak.

Konu: Turan ülküsü. 

 İzlek: Bütün dünya Türklerinin ve İslam dünyasının kendi birliklerini 

sağlayabilmeleri için maddî ve manevî, millî ve İslamî değerlere sımsıkı sarılması ve 

kendi geleceklerine dair büyük ve diri bir umut beslemeleri lazımdır.

 Düşünce: Şiir, öncelikle Türk-İslam birliğinin gerçekleşmesi mümkün yollarına 

dair değerler ortaya koyduğu için ideolojik bir şiirdir. Bunu besleyen yan düşünce 

alanları da hikmet ve mistisizmdir. Şair, tam bir millet mistiği olarak tarihten ve 

tecrübelerden süzülmüş bir bilgelik de üretebilmiş. Türk milletinin millet olarak var 

olabilmesine dair mistik bir bilge tavrını ortaya koyuyor.
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 Olay: Şiir, manzum hikâye bağlamında bir olay şiiri değil; saf şiirdir. Yüzey 

yapıda bütün bir Türk tarihine ait önemli olayların temel motiflerine ve değerlerine 

gönderme yapılmaktadır. Yüzey yapıda Türk tarihinin büyük olayları sezdirilip 

çağrışımlarla hatırlatılmakta; derin yapıda ise geleceğe dair tasarımlar sağlam 

değerlere bağlanmaktadır. Yani Türk milletinin geleceğinin tarihten süzülen tecrübî 

birikime bağlı değerlerde saklı olduğu vurgusu öne çıkarılıyor.

 Varlık: “tohum”, “harman”, “kar”, “Hayat suyu”, “gül” gibi nesneler, gerçek 

anlamlarında değil; simgesel anlamda değerlendirilmiştir. Dolayısıyla şair, somut 

varlıkları sezgici idealist bağlamda kullanmıştır.

Duygu: Şiirde kuvvetli bir şekilde Türk milletinin geleceğine dair toplumsal umut 

duygusu canlı tutuluyor. Bu umut duygusu ferdî değil; millîdir. Ayrıca geri planda 

geçmişe hasret duygusu da sezdiriliyor.

Simge ve İmgeler Sistemi:

 “Bir tohum ekmiştik geçen baharda,”: Burada “tohum”, Türk milletinin fıtratında, 

mayasında, tarihsel derinliğinde, kültürel yapısında, ruh dünyasında, zihin 

kodlarında var olan, yüzyıllar boyunca yerleşen temel millî İslamî özdür. Türk’ün 

özünde millî İslamî tohum diri bir şekilde gizli bir potansiyel olarak vardır. “geçen 

bahar” Türk milletinin İslamlaşmasıyla birlikte millet oluş sürecinin gelişmeye yüz 

tuttuğu geçmiş zaman dilimini ifade ediyor. 

 Buradan hareketle bu mısraya yayılan imgesel yapı şudur: Biz geçen şerefli 

tarihimizde, parlak uyanış dönemlerimizde, millî İslamî kimliğimizi teşekkül ettirme 

devirlerimizde millî mayamıza cihan hâkimiyeti, dev Türk İslam birliği, büyük Türk 

İslam medeniyeti oluşturma ve kurma gibi çok önemli bir tohum ektik. Bu tohum 

bizim ruhumuzda, gönlümüzde, kalbimizde, idealimizde diri bir şekilde durmaktadır. 

 *“Bu yaz bereketli harman verecek.”: “Bu yaz” ise içinde bulunduğumuz 

dönemdir. Geçmiş tarihî dönemlerimizde millî ruhumuza ektiğimiz millî İslamî ideal 

tohumumuzun içinde bulunduğumuz dönemde ürüne dönüşüp harman vermesi 

yani gerçeklik sahasına çıkması beklentisi içindeyiz.

 *”Umudun üstüne yağan her karda,

 Hayat suyumuza bin can gelecek.”: Bu şiir, bütün bir Türk milletinin geleceğe 

dair toplumsal yükseliş umudunu dillendiriyor. Dolayısıyla dile getirilen umut, 

bireysel değil; millîdir. Şair, aslında mensubiyetinden gurur duyduğu Türk milletinin 

büyük dirilişine, yükselişine duyduğu umut duygusuna tercüman olmuş. Türk 

milletinin umudu bellidir. Bütün Türklerin ve İslam dünyasının siyasi, ekonomik, 

kültürel, askerî; her alanda birleşmesi, kendi medeniyetlerini yaşatmaları ve 
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gelişmeleri, bağımsız siyasi, ekonomik ve kültürel varlıklarını korumalarıdır. 

 Bu bir mücadele sürecidir. Bu mücadele süreci olan umudumuzun üstüne 

zaman zaman karlar yağabilir. Burada “kar” simgesi, engellere, olumsuzluklara, 

zorluklara, sıkıntılara karşılık gelir.

 Umudumuzun üstüne zaman zaman karlar yağsa da bu bizim hayat suyumuza 

bin can verir. Yani olumsuzluklar, engeller bizim şevkimizi kırmak yerine mücadele 

azmimizi daha da artırır.

 *”Büyüklük ruhunda tüterken yer yer,

 Zaman Türk’ten elbet Fatihler bekler,”: Türk milletinin ruhunda, gönlünde her 

zaman ciddi hedefler, büyük gayeler vardır. Dünyaya nizam verme gibi büyük bir 

davayı omuzlamış olan Türk milleti, en olumsuz ve kötü şartlar altında bile  ülküsünü 

gerçekleştirme hayali kurar. 

 Fakat büyüklük ruhunun içte soyut bir duygu olarak kalması bir mana ifade 

etmez. Büyüklük hayali kurmak elbette güzeldir, her şey elbette hayalle başlar ama 

burada kalmamalı. İnsan, ruhunda soyut bir hedef olarak ürettiği büyük ülküsünü 

gerçekleştirmek için, hayata, fiiliyata geçirmek için harekete geçmesi, iş yapması, 

ortaya somut faaliyetler koyması lazımdır. 

 Düşüncenin harekete, hareketin de sonuca ulaşması birbirini takip eden 

kaçınılmaz bir süreçtir. Zamanın elbette Türk’ten Fatihler beklemesi bu manadadır. 

 *”Şeyh Edebali’den alınca haber,

 Devletler kurmaya Osman gelecek.”: Bu mısralarda iki önemli kişilik bir arada 

zikredilmiş. Bu manasız değildir. Bilerek, bilinçli olarak zikredilmiştir bu isimler.  

Osmanlı yüce bir devlet sahibiydi; emperyalist bir imparatorluk değildi. 

 Dünyaya nizam veren yüce Osmanlı devletinin kuruluşunda da iki temel 

kişiliğin temsilciliğinde iki önemli değer vardır: Şeyh Edebali’nin temsilciliğinde 

manevî, İslamî, kültürel, soyut değerler; Osman Bey’in temsilciliğinde de siyasî, 

askerî, maddî, millî değerler. Yani Osmanlı Devleti’nin temelinde maddî ve manevî; 

millî ve İslamî değerler bir terkip hâlindedir ve iç içedir. 

 Fakat Osman Bey, Şeyh Edebali’den haber alarak devletini kuracaktır. Şairin 

burada vurguladığı husus, maddenin manaya, millî değerlerin İslamî değerlere, 

pazu gücünün akıl ve kalbe tabi olması gerekliliğidir. 

 *”Şafakla kızarır gül deste deste, 

 Umudum sürgünde hayalim yasta,”: Tomurcuk, hayal, umut ve ülküdür, 

kızarmış gül de bu umudun gerçekliğe dönüşmüş şeklidir. O hâlde güneşin 

doğuşuyla birlikte gülün kızarması ile yeni bir dönemle birlikte büyük Turan gülünün 

gerçekleşmeye başlaması arzusu dillendiriliyor. 
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 *”Belki “Ağustosta”, belki “Mayısta” 

 Dört başı mamur vatan olacak,

 Altay’dan Tuna’ya Turan olacak.”: Şairin burada iki ayı tırnak içinde vermesinin 

özel bir anlamı vardır. Türk milleti, tarihi boyunca içinden geçtiği büyük savaşları 

genellikle Ağustos ve Mayıs aylarında vermiştir. Bu aylarda kazanılan büyük zaferler 

sonucu olarak Türk, dört başı mamur vatan kazanmıştır. Mesela Ağustos ayında 

kazandığımız bazı zaferler şunlar:

*26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi 

*11 Ağustos 1473 Otlukbeli Zaferi 

*23 Ağustos 1514 Çaldıran Zaferi 

*24 Ağustos1516 Mercidabık Zaferi 

*29 Ağustos 1521 Belgrad’ın Fethi 

*29 Ağustos 1526 Mohaç Zaferi 

*1 Ağustos 1571  Kıbrıs’ın Fethi 

*5 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi 

*23 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Savaşı’nın başlaması 

*26-30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz 

 29 Mayıs 1453'te de İstanbul fethedilmiştir. Altay’dan Tuna’ya kadar bütün Türk 

yurtlarının kendi bağımsızlıklarını kazanıp kendi Türk birliklerini oluşturmak demek 

olan Turan ülküsünün gerçekleşmesi de Ağustos ve Mayıs aylarında kazanılan 

zaferlerin mimarlarının büyük ruhunun tekrar elde edilmesiyle mümkün olacaktır.

İlkörnek: Şiirde Osman Bey, Şeyh Edebali ve Fatih Sultan Mehmet gibi üç Türk 

büyüğü, genç Türk nesillerine büyük Turan ülküsünü gerçekleştirmede örnek 

alınabilecek ilkörnekler olarak alınmıştır.

Metinlerarası İlişkiler:

 “Şeyh Edebali’den alınca haber,

 Devletler kurmaya Osman gelecek.” mısralarında Osman Beyin gördüğü 

rüyaya bir gönderme vardır. Osman Bey bir rüya görür. Buna göre rüyasında Şeyh 

Edebali'nin göğsünden bir hilal doğar. Hilal dolunay haline gelince kendi göğsüne 

girer. Sonra göğsünden bir çınar ağacı bitip büyür, bütün dünyayı kaplar. Ulu çınarın 

yanında dört sıra dağlar görür ki bunlar Kafkas, Atlas, Toros ve Balkanlardı. Ağacın 

köklerinden Dicle, Fırat, Nil ve Tuna çıkar.

 Osman Gazi, rüyasını Şeyh Edebali’ye anlatır. Edebâlî bu rüyayı şöyle yorar: 

"Ey oğul, sana müjdeler olsun! Göğsümden çıkan nur kızım Bâlâ Hatun’dur. Seni 

kuşatması evleneceğinize işarettir... Ağaca gelince; sen büyük bir devlet 
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kuracaksın. Evlatların adaletle hükmedecekler. Allahü teâlâ seni ve neslini 

insanların İslâm'la şereflenmesine vesile edecek...”

 Nazım Şekli: Şiir, Türk halk edebiyatının koşma nazım şekliyle yazılmıştır. 

Yalnız ilk iki bendi dörtlük, son bendi ise beşliktir.

 Dil ve Üslup: Şiirin dili canlı, işlek, düzgün, kurallara uygun, çağrışım alanı 

zengin bir Türkçedir. Dil sapmalarına, anlamı zor bilinebilecek olan kelimelere, 

yabancı dil unsurlarına yer vermemiş. Herkesin rahatlıkla anlayabileceği sade temiz 

bir Türkçe kullanmış. Şair, şiirinde yalın üslubun yanında hitabet üslubunu belirgin 

biçimde öne çıkarıyor.

 Ahenk Unsurları: Şair, ahengi sağlamak için ses tekrarlarından ziyade kelime 

tekrarlarına, kafiye ve rediflere yer vemiştir. Bu bağlamda “yer yer”, “deste deste” 

ikilemeleri dikkat çekiyor. 

 Kafiye: Şiir, koşma nazım şeklinin kafiye düzenine uygun olarak tertip 

edilmiştir: “baba-ccca-dddaa” Yalnız son bentte bir ziyade mısra vardır.

 Vezin: Şiirin vezni yine koşma nazım şeklinin vezni olan 6+5=11’li hece 

veznidir.

*Prof. Dr. 

Kağnılar gıcırdayan sesleri ile

Kağnılar top sesleri arasında

Kağnılar ölülülerimiz arasından süzülen

Kuğular misali cephede kağnılar 

Kadınlarımız kadınlarımızın ellerinde kağnılar

Ve kadınlarımız elleri kanlar içinde

Bir destan yazılan sayfalara 

Bir destan ki ardında yavrusunu yârini

Anasını babasını bırakan 

Bir destan yazılan

Geriye dönmeyen kadınlarımız

Analarımız avratlarımız bizim destanlarımızın 

Yazdığı bir destan bu.

DESTAN
Ahmet Yılmaz TUNCER 
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SU KASÎDESİ’NDEN BEŞ BEYİT ÜZERİNE 

BİR ŞERH DENEMESİ

Vedat Ali TOK

 Türk Edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük aşk ve çile üstâdı Fuzûlî, 

Peygamber âşığı bir şâirdir. Ondaki bu aşk, dîvânı incelendiğinde bâriz bir şekilde 

görülebilir. Gazellerinde kafiye harfleri değiştikçe, çoğunlukla ilk gazeller na’t 

şeklinde yazılmıştır. Özellikle, Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da 

şehit edilmiş olması, şairin Kerbelâ’yı mukaddes bir makam gibi telakkî etmesine yol 

açmıştır.  Şiirlerinin birçoğunda Hz. Hüseyin’in şehit edilme hâdisesine telmih vardır. 

“Hadîkatü’s-Süedâ” isimli eserinde ise bu olaya daha geniş bir yer ayırmıştır.

 Fuzûlî’nin en meşhur na’ti şüphesiz ki “Su Kasîdesi” diye meşhur olan Kasîde 

Der-Na’t-i Hazret-i Nebevî’sidir. Bu kasîdede Fuzûlî, o zamana kadar kullanılmayan 

“Su” motifini kullanmıştır. Hakîkatte suyun Türk tasavvuf kültüründe önemli bir yeri 

vardır. Zira su “Anâsır-ı Erbaa”dandır.[1] Fakat su, Fuzûlî’nin hayatında çok daha 

farklı bir anlam taşımaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi o, Kerbela topraklarında 

yaşamış; bu toprakların bütün susuzluğunu, meşakkatini, maddî-mânevî sıkıntısını 

çekmiş bir insandır.

 İnsan, fıtrî olarak sevdiği, ihtiyacını hissettiği bir şeyi; arzu ettiği bir nesnede 

kişileştirir. Söz gelişi özellikle klasik edebiyatımızın mânevî dünyasında “sevgili” hep 

“gül” ile idealize edilmiştir. Fakat sonraki dönemlerde sevgilinin teşbih edildiği 

noktalar, nesneler, kavramlar da değişebilmiştir. Meselâ Tanzimat döneminde 

“sevgili” zaman zaman “vatan”, “hürriyet”, “cumhuriyet” gibi kavramlarla 

karşılanırken; “sevgili”nin bazen de “Türkiye”, “İstanbul”… gibi coğrafyalarla temsil 

edildiğini görürüz.

 İşte yukarıda izah ettiğimiz sebeplerden ötürü, Fuzûlî de çok sevdiği Hz. 

Muhammed’i su ile anlatmayı hedeflemiştir. Bu şiir aşağıdaki şâheser beyitle 

başlıyor:  

            Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su

 Kim bu denlü dutuşan odlare kılmaz çâre su

 Beyti daha iyi anlayabilmek için Peygamber Efendimizle Hz. Âişe anamız 

arasında geçen şu diyaloga kulak verelim: 



AKPINAR20 Sayı: 37   Ocak - Şubat 2012

 Hz. Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Ey Allah'ın Resulü!" dedim, verilmemesi 

caiz olmayan şey nedir?"  Su, tuz ve ateş!" buyurdular. Ben tekrar: "Ey Allah'ın 

Resulü dedim. Evet suyu anladık öyledir, ama tuz ve ateş niye öyledir?" dedim. Şu 

cevabı verdi: "Ey Humeyrâ! Kim (isteyene) ateş verirse, bu ateşin pişirdiği her şeyi 

tasadduk etmiş gibi sevap kazanır! Kim de tuz verirse, o da bu tuzun tatlandırdığı her 

şeyi tasadduk etmiş gibi olur. Kim su bulunan yerde bir Müslümana bir içimlik su 

içirirse sanki bir köle âzâd etmiş gibi olur, suyun bulunmadığı yerde içirirse, onu ihya 

etmiş gibi olur."

 Daha şiirin ilk beytinde bir tezatla buluşturuyor şair bizi: Ateş ve su. Ateş şiddetli 

bir arzunun, su ise arzu duyulanın sembolüdür. Buna göre şair o kadar büyük bir 

arzu ateşiyle kavrulmaktadır ki değme sular onu söndüremez. Ateş, şairin içinde 

yaşadığı coğrafyanın bir özelliğidir. Su ise onu ferahlatacak, serinletecek her türlü 

çâre, derman olarak düşünülebilir.

 “Ey göz! Gönlümde yanan ateşlere gözyaşından su saçma; çünkü böyle 

tutuşan ateşlere su fayda etmez.”  diyor ilk beyitte şair. Gözlerinden akan yaşları çok 

şiddetli görüyor belli ki. Çünkü oradan gelen su ile bir yangını söndürmeye çalışıyor. 

Gerçi yangın da ondan daha şiddetli… Öyle ki gözyaşından gelecek sular 

söndürecek gibi değil. 

 Gönüldeki ateş, aşk ateşidir. Maddî bir ateş değil. Mecnunca bir sevdaya 

tutulan âşığın mizacı da ağlamaktır. Aslında gözyaşı ile gönül ateşi tezat gibi 

görünse de ikisi de aynı duygunun –aşkın- sonucudur. O yüzden birinin diğerine 

derman olacak durumu da söz konusu olamaz; çünkü her ikisi de aynı menşe’den 

kaynaklanıyor. Yani çıkış noktalarında tezat olmadığı için birbiriyle ünsiyet 

hâlindeler. Bir başka deyişle ikisi birbirinden derman arıyor; ancak ikisi de yardıma 

muhtaç. Öte yandan Fuzûlî gözlerine “Su saçma!” emrini veriyor ki bu da gönlündeki 

ateşin sönmesini istemediğine işarettir; çünkü bu ateş Peygamber sevgisiyle yanan 

bir ateştir. 

 Şiirde anâsır-ı erbaa’da geçen ateş, toprak, su ve havanın hepsine yer 

verilmekle beraber, şiirde özlenen asıl unsur su; ikinci olarak da havadır. Buna göre 

Fuzûlî’nin mizacının “su”ya meyilli olduğu söylenebilir.

 Şiirin genelinde hâkim mevsim, bahar ve hâkim renk de yeşildir. Yeşil, aynı 

zamanda şairin bütün özlemlerinin sembolü kabul edilebilir. 

 Beyitte su ve ateş tezat teşkil eden kelimelerdir. Bu anlamda “göz” kelimesi de 

tesadüfen seçilmemiştir. Bu kelimenin “su kaynağı” olan göz ile ilişkisi vardır.

 Âb-gûndür günbed-i devvâr rengi bilmezem

 Ya muhit olmuş gözümden günbed-i devvâre su

  Ağlamak, âşığın mizaçlarındandır demiştik. 
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 Bu beyitte de şair çok ağladığını, öyle ki ağlamaktan, her tarafı su renginde 

gördüğünü ifade ediyor: “Bilmiyorum, gökyüzü mü su rengindedir, yoksa göz 

yaşlarım mı gökyüzünü kaplamıştır.” 

 İnsan, psikolojisi icabı kendi iç âleminde olup bitenleri dış dünyadaki nesnelere 

yükleyebilir. Şair iç dünyasındaki ağlamaklı hâli dış âlem için düşünüyor ve görüyor. 

Böyle düşünmeyi tetikleyici unsurları da gözardı etmemek gerekiyor. Meselâ 

gökyüzünün mâviliği şairde hemen “su” çağrışımı yapıyor.

 Burada bir mübalâğa söz konusudur. Fuzûlî çok ağladığını ifade etmek için 

gözünden akan yaşların gökyüzünü kapladığını söylüyor. Gökyüzünün neden mavi 

olduğunu bilmez gibi görünerek tecâhül-i ârif sanatı yapıyor.      

 Suya virsün bâğbân gülzârı zahmet çekmesün

 Bir gül açılmaz yüzün tek virse bin gülzâre su

 Şair bu beyitte Hz. Muhammed’in eşsiz bir güzelliğe sahip oluşunu, dünyaya 

O’nun gibi birinin bir daha gelemeyeceğini ifade etmesi yanında gül ile olan 

alâkasına da işaret ediyor.

 “Suya versin” sözünü birkaç anlamda yorumlayabiliriz: Gül bahçesini istediği 

kadar sulasın,/  Gül bahçesi ile istediği kadar uğraşsın,/ Gül bahçesini suya versin; 

yani boş versin, uğraşmasın… Buradaki “bâğbân” sözünün neye delâlet ettiği tam 

olarak açık değil. Gül’ü yetiştiren, Hz. Muhammed’i yaratan bağbân ise eğer, O’nun, 

dilerse başka gülleri de yetiştirmesi kudreti dâhilindedir. Bu yüzden “bâğbân”ı 

mecâzî anlamda düşünmek doğru olmaz kanâatini taşıyorum. 

 Fuzûlî’nin şiirlerinde mecazla gerçek birbirine o kadar girmiş durumdaki, 

kelimenin önünü sonunu düşünmeden karar vermek, şiiri yanlış yorumlamalara 

sebep olabilir.

 Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna

 Hâme tek bahmakdan inse gözlerine kare su

 Yazıcı, kalem gibi yere baka baka gözlerine kara su inse de, istediği kadar 

uğraşsa da senin hattının bir tozuna benzetemez.

 Bu beyitte hat sanatı ile ilgili terimler (muharrir, hat, gubar, kalem, kara 

su=mürekkep) dikkat çekiyor. Hat kelimesinin çizgi, yazı anlamlarından başka 

yüzdeki tüy mânâsı da vardır. Bu beyit önceki beyitte geçen anlamı kuvvetlendirmek 

için söylenmiş; öncekine benzer bir ifade taşımaktadır. Kalem, kişileştirilmiştir. Şair, 

hattat istediği kadar uğraşsın senin tozuna benzer bir şey çizemez diyor. “Gubâr” 

kelimesi tevriyeli (iki anlama gelecek şekilde) kullanılmıştır. Bu kelimenin bir anlamı 

toz, diğer anlamı da hat sanatında ince bir yazı çeşididir. (gubârî)

 İfâde edilenleri şöyle bir göz önüne getirecek olursak Fuzûlî’nin neden en 

büyük şair diye nitelendirildiği de ortaya çıkacaktır:
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Burada, bir anlamda herhangi bir iş üzerinde çok uğraşan insanın tasviri, karşılaştığı 

problemin karşısındaki çâresizliği resmediliyor. Hattatın elindeki kalemin ucuna 

mürekkep gelebilmesi için ucunun yere doğru tutulması gerekir. Bir nesneye çok 

bakan, birinin yollarını gözleyen insanın “bakmaktan gözlerine kara su iner.” 

Gözlere kara su inmesi, bir deyimdir. Güçlüğü, zorluğu, beklemeyi ifade eder. 

“Ohşamak” kelimesinin “okşamak” fiilinin yanında Âzerî Türkçesinde “benzetmek” 

anlamını karşıladığını da hatırlatalım.

 Suyun akışı ilgili güzel sebepler buluyor şair. Hüsn-i ta’lîl sanatının da en güzel 

örneklerinden sayılabilecek bir beyit:

 Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr

 Âşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftâre su

 Su, durmadan, sevgilinin Ravzasına doğru akıp gidiyor. Galiba o da serviye 

benzeyen nazlı gidişli güzele âşık olmuştur. 

 Burada sözü geçen “Ravza” Peygamber Efendimiz’in türbesidir… Servi suyu 

seven bir ağaçtır. Akarsuların servi diplerinden dolana dolana akıyor olması, şairde 

suyun serviye âşık olması imajını uyandırıyor.

 Asıl anlatılmak istenen düşünce ise, tıpkı suyun serviye olan aşkı gibi, şair 

gönlünün Peygamber Efendimize olan aşkıdır.

 Su Kasidesinde toprak-su tezadı çeşitli karînelerle bir arada kullanılıyor. 

Fuzûlî’nin bu iki mizaca da uygun karakterde olduğunu görüyoruz; fakat ilk beyitte 

içinin ateşlerle yandığından söz ediyor. Bu, belki de ateş tabiatlı olmayı 

istememesine rağmen kendinde bu hâlin de bulunduğuna işaret sayılabilir.

 Başta da söylediğimiz gibi “su” motifini ilk kez Fuzûlî’de görüyoruz. Aynı asırda-

onlar da Fuzûlî kadar yanmışlar mıydı bilmem ama- “su” redifli Zâtî, Hayâlî Bey ve 

Taşlıcalı Yahyâ başta olmak üzere, birkaç şair daha gazel yazmışsa da onun kadar 

güçlü ve etkili olamamışlardır. Her biri çağına damgasına vuran şairler olmalarına 

rağmen, Fuzûlî dışındakilerin bu redifle yazdıkları şiirler bugün dikkat çekmeyecek 

kadar güdük kalmıştır.  Oysa Fuzûlî’nin en meşhur şiirlerinden birisi “Su” redifli 

kasîdesidir.

 Bu kasîdeye hangi bakış açısıyla bakarsak bakalım, bir ihtişamla karşılaşırız. 

Peygamber aşkı başta olmak üzere, güçlü bir lirizmi, güzel bir anlatımı, akılda kalıcı 

ifâdeleri ve Dîvân şiirinin en güzel tasvirlerinden birini de yine Su Kasîdesinde 

bulmak mümkündür
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KAMPÜS  GURUSU  MU  

KAYISI  KURUSU  MU? 

Önder SAATÇİ

.      Çalıştığım üniversitenin eski rektörü bir gün bizleri toplantıya çağırmıştı. 

Toplantıda üniversitedeki çeşitli sorunlar masaya yatırılmış, çözüm önerileri 

sunulmuştu. Rektörün de bütün bu söylenenler üzerine elbet bir çift sözü olacaktı ki 

konuşmasının bir yerinde “Arkadaşlar, üniversitemizde kampüs gurusu 

yetiştirmeliyiz.” diye bir inci döktürdü. Salonun arka sıralarında oturan bu satırların 

yazarı fakir de “kampüs gurusu”nu “kayısı kurusu” diye anlayıvermişti. Ne yapmalı, 

insan ilk defa duyduğu bir kelimenin anlamını şıp diye çıkaramıyor. Rektörün sarf 

ettiği kelimenin  “kuru” değil “guru” olduğunu, hoca, rehber anlamına geldiğini daha 

sonra bir başka vesileyle öğrenince de doğrusu,  bir yaşıma daha girmiştim. Meğer 

Rektörümüz, kelimenin tam anlamıyla “hoca” yetiştirmeliyiz; veya dört dörtlük 

hocalarımız olmalı, demek istiyormuş.  

      Gördüğünüz gibi, sayın büyüklerimizi dinlemek ve onların engin bilgilerinden, 

tecrübelerinden yararlanmak için bir parça yabancı dil bilmek gerekliymiş. Hem artık 

İngilizce de tek başına idare etmiyormuş. Baksanız a, Hintçe bile bilmeliymişiz. Hem 

de Hint kültüründen alınan ve Budizm’de “hoca, rehber” anlamına gelen “guru”yu 

bile öğrenmeliymişiz ki Türkçenin suyunun çıktığını(!), artık “aut” veya “off” 

olduğunu(!) iyice anlayalım. Anlayalım da kafamıza dank etsin(!) Dank etsin ki 

modern zamanlarda yaşadığımızın farkına varalım ve  artık ana dilimizle ulu orta 

konuşulamayacağını bilelim(!)

         - Doğru konuş, kardeşim.  

 

     Koçlara toslayan Türkçe:  

      Yıllar yıllar önce, TRT’nin tek kanaldan yayınlarını gerçekleştirdiği bir çağda, 

henüz özel televizyon yayımcılığının hayalinin dahi kurulmadığı, zevklerimizin 

bugünkü kadar kirlenmemiş olduğu bir masal çağında, “Beyaz Gölge” adında bir 

Amerikan dizisi vardı. Los Encılıs’ın bir zenci mahallesindeki liseye eski bir 
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profesyonel basketbolcu, parasızlık yüzünden antrenör (çalıştırıcı) olarak atanır.  

Filmin dublajından da İngilizcede antrenörlere “coach” (okunuşu koç) dendiğini 

öğreniriz. 

       Dizimizin koçu (Bu, Amerikan koçu) oldukça idealist biridir, iyilikseverdir, 

öğrencilerin hem hocası hem babasıdır. Eğittiği çocukların zenci olduklarını asla 

aklına getirmeyen, onlara karşı oldukça müşfik bir kişidir. Bu yönleriyle de seyircinin 

gönlünü fethetmiş; ama bu fethin sınırları gel zaman git zaman seyircinin ana dilini 

de kapsamış ve Türkçeye bir “koç” daha katılmıştır. Artık, bütün antrenörler de koç! 

Yalnızca antrenörler mi? Baksanız a, üst üste gelen kültür şoklarından vurgun 

yemişe dönen insanlarımızın topluma yeniden kazandırılmasına çalışanlara, 

kişilerin toplumla sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olanlara, evliliği yıkılmak üzere 

olanlara da artık “yaşam koçu” denir olmuş. Sorun üstüne sorun üreten eğitim 

sistemimiz içinde öğrencilere yardımcı olan danışmanlara da “eğitim koçu” veya 

“öğrenci koçu” deniyormuş.  Bir de geçenlerde bir gazete haberi okudum. Adana’da 

bazı polisler sokak çocuklarıyla yakından ilgilenmek üzere görevlendirilmişler. 

Bunlar da o çocukların “yaşam koçu”ymuş. Sizin anlayacağınız dille, onlara 

ağabeylik edeceklermiş. 

           - Yok ben “ağabey” almayayım, bana bir “koç” yeter!.. 

 

     Bir de Arena : 

     Seksenli yıllarda futbolumuz sürünürken Avrupa takımlarından her maçta 4-5 gol 

yerken millî gururumuzun ne kadar rencide olduğunu hâlâ  hatırlarım. O yıllarda bir 

gazetenin, İngiltere’yle oynadığımız iki maçın her birinde sekiz gol yiyen millî 

takımımız için “Bu takım Edirne’den öteye geçemez.” diye başlık attığını da… 

     Avrupa takımları karşısında o yıllarda dökülmemizin sebebini yeşil çimlerle kaplı 

stadlarımızın olmadığına bağlayanlar vardı. Nitekim, artık Avrupa’dakinden daha 

güzel stadlarımız var ve işte millî takımımız 2002’de dünya üçüncüsü. 2008’de de 

Avrupa Şampiyonasında yarı finalde. Ama, ne olduysa oldu bizim o yeşil çimlerle 

donattığımız stadlar gitti yerine “arena”lar geldi. Ne de olsa, Avrupa’yla rekabet eden 

Türk takımlarının sahalarına da onların söylediği gibi “arena” denmeliydi. Öyle ya, 

bu topraklarda da bir zamanlar arenalar vardı(!) Buralarda insanlar, daha doğrusu 

esirler aslanlara yem edilir, eğlenilirdi. 

          - Arena’da inecek var.
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MASALLI’NIN SÖZ ÇELENGİ

Hayrettin İVGİN

 Masallı, Azerbaycan’ın güneyinde güzel bir rayondur. Rayon, Azerbaycan’ın 

idari teşkilatında bizdeki ilin (vilâyetin) karşılığıdır. Rayonu yönetene “icra başcısı” 

denir. Yani bizdeki validir. Masallı büyük bir rayondur ve de güzel bir yerdir. 

Diyebilirim ki Azerbaycan’ın en güzel bir mesire yeridir.

 Masallı’ya ben üç-beş defa gittim. Burası gerçek bir edebi muhitin varlığını 

taşıyor. Buradan yetişen şairler, yazarlar; Azerbaycan’ın edebi hayatına önemli 

katkılar sağlamaktadırlar. 2011 yılı içinde Bakü’de Adiloğlu yayınları arasında bir 

antoloji yayımlandı. Azerbaycanlılar buna “edebi almanax” diyorlar. Antolojinin adı 

“Masallının Söz Çelengi.” 514 sayfalık bu kitabı Allahverdi Bayrami yayına 

hazırlamış. Redaktörü Refig Memmed, onaylayan (yani reyçi) Arif Ferzeli. Bu kitab, 

Masallı’nın İcra Hâkimiyeti Başcısı (Valisi) Qezenfer Ağayev’in emirleri ile 

yayınlanmış.

 Masallı’nın tabiatı gibi güzel bir kitap olmuş bu almanak. İçerisinde şairlerin, 

yazarların kısa biyografileri ve şiirlerinden, yazdıklarından örnekler yer alıyor. Kitaba 

Prof. Dr. Vaqif Yusufli güzel bir önsöz yazmış.

 Kitapta 106 şair, yazar ve hikâyeci yer alıyor. Bunların büyük bir bölümü 

yaşayan şair ve yazarlardır. Rahmetli olmuş; Aydın Eliquliyev, Azad Talışoğlu, Baba 

Qurban, Behmen Saleh, Böyükhan Perviz, Elixas Dadaşoğlu, Elimerden Eliyev, 

Fariz Esgerov, Xudakerim Meftun, Qıyes Hemid, Mirkazım Aslanlı (Sareng), Rövşen 

Hüseyn, Soltan Zaman, Şulduz Tanrıverdiyev, Tahir Qurban, Zahid Zeynallı, 

Zülfügar Qodmanlı gibi şair, yazar ve hikâyecilerin biyografileri ve eserlerinden 

örnekler antolojide bulunmaktadır.

 Dilşad Kerimli, Elmira Axundova, İrade Elimerdanqızı Agayeva, Rena Elisaqızı, 

Resmiyye Sabir, Samire Beşirqızı, Sevinç Hüseynova, Sedaqat Salayeva, Sermaye 

Musayeva ve Zahire Elizade gibi bayan yazar ve şairler de antolojinin sahipleri 

arasındadır.
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Bugün hayatta olan ve antolojide yer alan şair ve yazarlardan bir bölümünü Bakü’de 

ve Masallı’da şahsen tanımıştım. Bazıları ile arkadaşlığım ve dostluğum oldu. 

Bunlardan Qardaş Alişoğlu ve Gülağa Tenha böyleleridir.

 Antolojide yer alan bazı şair ve yazarların adlarını yazmak istiyorum:

 Eli Şirin Şükürli, Fehreddin Ziya, Ferahim Sadıqov, Gülhüseyin Hüseynoğlu, 

Hacı Mireziz Seyidzade, Hasanağa Eli Murtuza, Hüseyin Esgeroğlu, Xaneli Toliş, 

İmamverdi Hemidov, Loğman Reşidzade, Memmed Kazım, Musa Quluzade, 

Nevruz Hoşbeht, Nureddin Mensur, Polat Musa, Rahid S. Ulusel, Resul Rzayev, 

Tofiq Hüseyn, Tofiq İlham, Vaqıf Nesir, Vaqıf Yusuflu, Zakir Abbas, Zeydulla Ağayev, 

Süleyman Elisa, Süleyman Hüseynov.

 Bu güzel ve görkemli kitabı günyüzüne çıkaran Masallı İcra Hakimiyetine, 

emek verenlere, kaleme alanlara teşekkür ediyorum. Dost Azerbaycan’ın kardeş 

şair, yazar ve hikâyecilerini tanımanın zevkini ve hazzını şahsen ben yaşıyorum.  

Gökyüzünün mavisi
Doğanın yeşili tam sana göre.

Masmavi gök altında
Olabildiğince özgürsün
Rüzgâr almış eteklerin

Sevinci pupa yelken
Başında tozpembe bulutlar

Buğulu bakışında
Bir çağrı, bin arzı var.

Sere serpe açılmış
Aşkımın çiçekleri.

Dayanılır gibi değil
Bir elim güzelliğinde

Öbür yangın yüreğimde
Ah, nice halleri var sevdanın.

SEVDANIN HALLERİ

Celâl OYMAK
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Vefatının 28. Yılında:             

        NECİP FAZIL KISAKÜREK

Abdülkadir GÜLER 

Gaiplerden bir ses geldi. Bu adam

Gezdirsin boşluğu ense kökünde!

Ve uçtu tepemden birdenbire dam,

Gök devrildi, künde üstüne künde

 

Pencereye koştum kızıl kıyamet!

Dediklerin çıktı ihtiyar bacı!

Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent,

Ok çekti yukardan, üstüne acı

 

Bir bardak su gibi çalkandı dünya

Söndü istikamet, yıkıldı boşluk

Alsana hakikat, alsana rüya!

İşte akıllılık, işte sarhoşluk.

 

 Bu özgün ve uzun soluklu, uzun ömürlü dizelerin şairi Necip Fazıl Kısakürek’tir. 

Onun ÇİLE kitabından alıp, sizlere bu sabah sunmaya çalıştım. Büyük Şair Necip 

Fazıl’ı da tatlı uykusundan uyandırmış olduk. Ben şiirleri iki bölüme ayırıyorum. 

Birinci bölümde uzun ömürlü şiirler, ikinci bölümde ise kısa ömürlü şiirlerdir. İşte 

Necip Fazıl, Orhan Şaik  Gökyay,  Bedri Rahmi, Cahit Sıtkı’nın, Nazım Hikmet, Atilla 

ilhan,  Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Bekir Sıtkı Erdoğan’ın yazdığı şiirler uzun ömürlü 

şiirlerdir. Kısa ömürlü şiirle de benim yazmaya değmediğim bir kerede okuyup 

geçtiğim şiirlerdir. Onları da yazmaya gerek görmüyorum. Hiç kimseyi bu vadide 

üzmek istemem. Aslında bu bir başka yazı konusudur. Kısmet olursa bir başka 

yazımda örnekleriyle sizlere sunmaya çalışacağım.

***                                        ***                          ***
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 Daha önce de burada yazmıştık, Aydın şairler ve yazarlar Derneği sanatımız 

kültürümüz adına nitelikli, kayda değer ve yararlı işlere imza atıyor. 2010 ve 2011 yılı 

içinde Türk edebiyatının ünlü isimlerlinden Yahya kemal, Cahit Sıtkı, Mehmet Akif, 

Nazım Hikmet, Atilla İlhan ve bu kez de ünlü fikir ve düşünce adamı şairlerin sultanı 

Necip Fazıl Kısakürek’i 26 Mayıs 2011 günü Aydın’da Nevzat Biçer Nikâh ve düğün 

Salonu’nda birlikte andık. 

 Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatı coğrafyasında büyük bir düşünür, önemli 

bir fikir ve düşünce adamıdır. Doğum tarihi 26 Mayıs 1905, ölüm tarihi 25 Mayıs 

1983’tür. Doğum tarihinden bir gün önce ( Mayıs ayında ), 78 yaşında iken Hakk’ a 

yürümüştür. Şiir, deneme, araştırma, inceleme, hikâye, roman ve Tiyatro gibi 

edebiyatımızın hemen hemen her dalında birçok eserler ortaya koymuştur. Bir ara 

Ağaç Dergisi, daha sonra Büyük Doğu dergisini çıkararak adını kitlelere 

duyurmuştur. Ağaç Dergisi 1936 17 sayı, 17 Eylül 1943 yılında çıkardığı Büyük Doğu 

Dergisi ise 1943, 50. 54,1959, 67, 1971, 1978 gibi tarihlerle aralıklarla yayımlamaya 

devam etmiştir.  Şiirlerinin yanı sıra fıkra ve çeşitli yazılarını Yeni İstanbul, Son 

Posta, Babı âlide Sabah, Bugün, Milli Gazete, Hergün ve Tercüman gibi gazetelerde 

siyasi ve toplumsal yazılar yayımlamıştır. 

 Necip Fazıl Kısakürek, Kaldırımlar ve Sakarya şiirleriyle kitlelerin gönlünde taht 

kurmuş bunlarla tanınmış Türk Edebiyatımızda önemli yer tutan büyük bir Türk 

şairidir. 1975 yılında Milli Türk Talebe Birliği’nde düzenlenen törenle 5O. Sanat 

yılında Necip Fazıl kutlama  yılı, 1980 yılında Kültür Bakanlığı’nca Büyük Ödülüne 

layık görülmüştür. 1981 yılında Türkiye Yazar Birliğince Türk şiiri ve kültürü 

bağlamında Üstün Hizmet Ödülü almıştır. Yine 1982 yılında Türk Edebiyatı Vakfınca 

Sultan ‘u Şuara ( Şairlerin Sultanı) unvanı verilmiştir. Şiir kitapları: Örümcek Ağı 

(1925 ), Kaldırımlar ( 1928 ), Ben ve Ötesi ( 1932 ), Çile ( 1962 ), Şiirlerim ( 1969 ), Es- 

selam ( 1973 ), ayrıca Necip Fazıl’ın 16 Tiyatro eseri oyun kitapları ve romanları 

vardır.  Bunlar defalarca sinemalarda oynatılmıştır.  Eserleri yabancı dillere de 

çevrilmiştir. 

Necip Fazıl Kısakürek için neler dediler? 

Mustafa Şekip Tunç:

 Örümcek Ağı ve Kaldırımlar, bizi nadir bir sanatkâr ve hakiki bir şairle 

karşılaştırıyor Necip Fazıl. …Nitekim “Kaldırımları” okuduktan sonra sanatkâr 

ruhunu bir kez daha iyi anladım.
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Cahit Sıtkı Tarancı: 

 Şiirimize yeni bir ürperme getirmiştir. Gelecek nesiller bu ürpermenin kudretini 

duyacak ve “Kaldırımlar “ şairine tapınacaklardır.  Tıpkı Baudelaire gibi ( Fransız 

Şairi) Necip Fazıl’ın da tesiri günden güne artacak ve isminin etrafında kopan 

velvele gittikçe çoğalacaktır. 

Ziya Osman Saba:

  Necip Fazıl, belki en büyük Türk şairi değildir, fakat Türk Edebiyatının en 

kuvvetli şiir kitabı her halde “Ben ve Ötesi’dir “. Ayak Sesleri’ni., Kaldırımları, Otel 

Odaları’nı Tabut’u, Noktürnleri, ihtiva eden bu kitap insanı adeta sarsıyor ve insana  

heyecan veriyor…

Ahmet Hamdi Tanpınar: 

 Ben kendi hesabıma aşağıdaki altı mısraı ( dizeyi ), Türkçede ritmin 

zaferlerinden biri olarak tanır ve severim: Kim bilir neredesiniz? /  Geçen 

dakikalarım / Kimbilir neredesiniz? / Yıldızların, korkarım / Düştüğü yerdesiniz / 

Geçen dakikalarım…                    

***                              ***                         ***

 Aydın’da yapılan anma gecesinde Necip Fazıl Kısakürek’in hayatı ve şiirleriyle 

dolu bir gece geçirdik. Anılan gecede Aydın Vali Yardımcısı Bestami Alkan Bey 

bizzat hazır bulunmuştur. Gecenin Sunuculuğunu Ankara’dan gelen şair Ulviye 

Savtur yapmıştır. Dernek başkanı Şükrü Öksüz’ün konuşmasından sonra şu şairler 

Necip Fazıl’ın şiirlerinden örnekler sunarak hatırası yaşatılmıştır. 

 26 Mayıs 2011 akşamı Aydın’da şairimin 28. vefat yıldönümü münasebetiyle 

Aydın Şairler ve yazarlar Derneği’nin hazırladığı bir program çerçevesinde saygıyla, 

sevgiyle anıldı ve anıları  coşkulu bir şiir tadında  bir kez daha yaşatıldı. 

 Şükrü Öksüz,  Ulviye Savtur, Abdülkadir Güler, Ali Haydar Öztürk, Davazlı 

Süleyman,  Tülay Sarayköylü, Mehmet Orhan, İlknur Mersin, Naim Özdamar, Aşır 

Tunca, Münevver Düver, Özlem Algün Akdağ, Ergül Gül,  Necla Bay demir, Hamdi 

Akgül, Musa Koyunsev; Erkan Acar ve Metin Akdeniz gibi şairler Necip Fazıl’ın 

şiirlerini okuyup şairimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla andılar. Fikir ve 

düşünceleri ne olursa olsun  bu gibi   değerlerimizi unutmamak gerekir diye 

düşünüyorum…

 Ayrıca bu güzelim şiir dolu gecede program arasında Solist olarak sazıyla 

Yaşar Uyar, Ali Dizili, Ahmet Pehlivan, Selda Avcı güzel ve yanık türküleriyle geceye 

ayrı bir renk kattılar, bizlere şiir ve türkü tadında bir gece yaşattılar. Tüm emeği 
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geçenleri yürekten tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. 

ŞAİRİN  POETİKASI:

Necip Fazıl Kısakürek Türk şiiri konusunda şunları söylüyor.

Arı bal yapar, fakat balı izah edemez.

Ağaçtan düşen elma da arz cazibesi kanunundan habersizdir.

Şiir nedir suali çok eski ve pek çetin… Bu sual,  insanoğluna   ( Aristo)’dan bugüne 

kadar duman kıvrımlarındaki muadelenin tespiti kadar zordur. İlk poetika fikircisi ‘ 

Aristo'ya göre şiir, eşya ve hadiseleri taklitten ibarettir. Şiir de başlıca iki büyük unsur 

vardır:  His ve fikir… Şiir düşüncenin duygulaşması, duygunun da düşünceleşmesi 

şeklinde, bu iki unsurdan her birinin öbürünü kendine nefsine irca etme isteyişindeki 

mesut med ve cezirden doğar. ( …)  Şiir tek kelimeyle üstün idraktir.  Şekil ve kalıp 

mananın iskeletidir..” diyor. Ünlü şair ve büyük fikir ve düşünce adamı Necip Fazıl 

Kısakürek’in aramızdan ayrılışının 28.Yılında rahmetle anıyor ve anma gecesinde 

okuduğum “ Anneciğim” şiiriyle sözlerimi bağlamak istiyorum. 

       

 ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline, 

Kara hülyalara dal anneciğim! 

O titrek kalbini bahtın yeline, 

Bir ince tüy gibi sal anneciğim! 

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar, 

Gecenin ardında yine gece var; 

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar, 

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim! 

 Ankara. Gözlerinde aksi bir derin hiçin, 

Kanadın yayılmış, çırpınmak için; 

Bu kış yolculuk var, diyorsa için, 

Beni de beraber al anneciğim!... ( 1 )

 

            Necip Fazıl KISAKÜREK
 

Resimli ve Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları

           Ansiklopedisi /  İhsan Işık. Cilt: 5, Sayfa: 2197.
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HİKÂYE:

YONTULMADIK

Oyhan Hasan BILDIRKİ

 Nezaket Pide Salonu tıklım tıklım doluydu. İlçenin sayılı, temiz, ucuz doyum 

yerlerinden biri olduğundan mıdır, nedir, memuru, işçisi, esnafı, boşta gezeni bu 

salona uğrar, aç olan karınlarını sıralı sırasız doyurmaya çalışırlardı. Hava sıcaktı. 

Tavanda elektrik gücüyle dönen pervaneler, herhalde yalnızca yukarının sıcaklığı 

üzerinde etkili oluyor, arada bir serin havayı aşağılara bırakıyordu. O zaman, 

havanın hareketli girdabına yakalanan sinekler, masaların üzerine düşüyor, tabağa, 

bıçağa veya çatala konuyorlar. İçeriyi dolduranlar, bu sevimsiz durumdan memnun 

olmasalar bile, küçük yaratıklarla başa çıkmak için herhangi bir şey yapmıyorlardı.

 Tezgâhın başında kısa boylu, şişman, sol yanağında siyah bir beni olan 

gençten birisi durmaksızın çalışıyor, verilen siparişleri yetiştirmeye uğraşıyordu. 

Arada bir yanındaki yardımcısına sesleniyordu:

- Hamur kes! Yumurta ver! Kıymanın içine biraz daha maydanoz koy!

 Yardımcı, denilenleri sırasıyla yapıyor, hamur kesiyor, yumurta çırpıyor, 

kıymaya konulacak katkıları hazırlıyor. Bu arada her ikisi de vıcık vıcık terliyor. 

Fırının alev kusan kapağı açılıp kapandıkça, aç midelerin guruldamasına sebep 

oluyor, bizimkilerin de çekmek zorunda oldukları azaplarını artırıyor. Usta, kesilen 

hamurları açıyor, mermer tezgâhta şap şup dövüyor, biraz kıymadan alıyor, üzerine 

yumurta gezdiriyor, alev kusan fırının ağzından içeriye bırakıyor. Yardımcı, ustanın 

hiçbir hareketini kaçırmıyor. Arada ayakçılar dolaşıyor, boşalan masaları temizliyor, 

yeni gelenlerden arzularını soruyorlardı.

Seslendim.

- Ayran! dedim.

- Hay hay! dediler.

 Getirilen ayrana bir çimdik tuz attım, içtim. Duyduğum sıcaklık diner gibi oldu. 

Sıra beklemenin verdiği sancıdan, az da olsa uzaklaştım. Bana servis yapılabilmesi 

için, önümdeki bir iki kişiyi daha beklemem gerekiyordu. Vakit geçirebilmek 



AKPINAR32 Sayı: 37   Ocak - Şubat 2012

amacıyla dışarıya bakıyordum. Dışarıdan “albeni”si olan vitrin, pek de öyle değildi. 

Ayakçı, dışarıya çıkıyor, müşteri çağırıyor, elindeki kirli, nemli bezle vitrinin ön 

kısmını parlatıyordu.

 Duvarda resimler, takvimler… Türlü çeşitli. Neden hoşlanıyorsan, ona 

bakabilirisin. “Karpuz”, sahici gibi. Üstelik serin. “Kirazlar, elmalar”, bir içim su. Ya 

renk renk, boy boy ülke resimleri? Hepsi güzel, her şey yerli yerinde. Ama şu 

beklemek olmasa…

 Fırın kapağı yeniden açıldı. Kızaran pideler çıkarıldı, doğrandı, yağlandı. 

Damağımda açlığın verdiği lezzet. Utanmasam, yanımdaki arkadaşın tabağına 

uzanacağım.

Yeniden:

- Ayran! dedim.

Getirdiler.

 Sineklerde bir bayram. Alttan üstten geldiler, sağa sola kondular. Ayakçılardan 

biri kolonya sıktı. Sinekler, bu defa tavana doğru hücuma geçti.

 Tam bu sırada, iri kıyım, sırtı yelekli, sakalı biraz uzamış, esmer tenli, üstü başı 

yer yer beyaz lekeciklerle dolu birisi, kapıda gözüktü. Geldi, karşımdaki masada 

boşalan yere oturdu.

Ayakçı sordu:

- Tek? Bir buçuk? Çift?

- Çift! Acılı olsun. Ayran da isterim.

Tezgâhı döven usta, başını salladı. Yüzünü kararttı. Yukarıya seslendi.

- Hamur gönder!

- Tamam, usta!

Telefonun zili çaldı. Yardımcı ahizeyi aldı, uzatabildiğince ustasına uzattı. Olmadı.

Usta, telefona koştu. Konuştu.

- Tamam, beyim! Hay, hay! Başımızın üstünde yeriniz var! Buyurun! Hemen!

Ayakçılardan birini çağırdı.

- Oğlum Ali! dedi. Nezih Beyler gelecek. Derhal bir masa boşalt. Hemen servis yap. 

Elini çabuk tut, olur mu?

- Peki usta.

 Ayakçı, denileni yaptı. Masa hazırlandı. Kapıda bir araba durdu. Nezih Bey 

takımı indiler, hazırlanan masaya geçtiler. Siyaset yasağının kalkmış olmasının 

verdiği rahatlık içinde, memleketin durumundan konuştular. Yanlarında, yeni 

kurulan bir partide görevli, eski bir politikacı vardı. Yüksek perdeden o konuşuyor, 

berikiler dinliyor, biz de ister istemez kulak misafiri oluyorduk.
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Eski politikacı:

- Maya tuttu, diyordu, tabanımız sağlam. Üstelik başka bir paşaya karşılık, paşamızı 

çıkardık. Göreceksiniz, ilk seçimde iktidarız.

Hemen hepsi, nezaketen de olsa, onu doğruladılar. Yalnız eski ilçe başkanı Nezih 

Bey, merakını yenmek için olmalı, sordu:

- İlçe teşkilatlanmasına hemen geçecek misiniz?

Eski politikacı, “anladım” dercesine Nezih Bey’e baktı. Gülen gözleriyle ona işaretini 

verdi.

- Derhal! Tabanımız hazır, dedik ya!

Çatal, bıçak, bardak, tabak sesleri duyuldu. Nihayet benim pidem önüme kondu. 

Yemeğe başladım. Yeniden:

- Ayran! dedim.

Aldıran olmadı. Çünkü ayakçılar, Nezih Bey takımına hizmette yarışıyorlar.

Karşı masada oturan, sıvacı veya boyacı olan, çift acılı pide ısmarlayan iri kıyım 

adam, sabırsızlandı.

- Usta! dedi. Benimkiler ne oldu? Aman bakıver, yanmasınlar!

Usta, bıyık altından güldü.

- Patlamadın ya? Acelen ne?

- Acelemiz yok.

- Yok-muş!

- Yok, ya!

- Yok da niye dırlanıyorsun?

- Sıra çiğniyorsunuz. Biz, efendilerden önce geldik, isteğimizi söyledik. Boyuna 

bekliyoruz. Az daha beklersek, açlık başımıza vuracak, iskelet olacağız.

- Sabret!

- Niye?

- Seninki yolda. Hem, sabrın sonu selamettir.

Nezih Bey, yeni ilçe başkanlığını çantada keklik saydığından olacak, ayakçılardan 

papyonlu olanına seslendi.

- Oğlum! Şu radyonun düğmesini çevirsene, dedi, neşeli bir şey vardır, dinleyelim.

Radyoda bir iki neşeli türkü. Nezih Bey takımı hareketlendi. Bazıları masa kenarına 

elleriyle vurarak, türkücüye tempo tuttular. Az sonra türküler bitti. Sözlü reklâmların 

ardından, ara haberleri okunmaya başladı. Ben, öteden beri haberlere dikkat 

kesilirim. Kağıt peçeteyle elimin, ağzımın, bıyıklarımın yağını sildim. İrkildim.

Spiker, heyecanlı bir sesle:
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- … karar gereğince, diyordu, feşmekân parti kapatıldı. Falan filancalar falan yerde 

ikâmete tabi tutulacak. Ayrıntılı bilgileri daha sonraki ana haber bültenimizde 

dinleyebilirsiniz.

 Derhal Nezih Bey takımına baktım. Sus pus olmuştular. Kimi ezik, kimi öfke 

dolu bir görünüşe bürünerek, apansızın geliveren acı haberi dinlediler. Hepsinin 

boğazında lokmaları düğümlendi. Eski politikacı kızardı, sarardı.

- Hemen kalkalım, dedi. Ankara’yı aramalıyım.

 Kalkmak için hazırlandılar. Ayakçılarda bir telaş. Sanki elleri ayaklarına 

dolaşıyor. Bu yüzden olmalı, hizmet yarışını aniden bırakır gibi oldular.

Birisi;

- Durulacak zaman değil! dedi.

Nezih Bey, kırık bir tonla ustaya seslendi.

- Hesabı yazıhaneme gönder!

- Baş üstüne!

- Güle güle beyim.

- Güle güle efendim!

 Fırın kapağı açıldı, bir yanık kokusu duyuldu. Usta, kim bilir hangi umudun 

peşinde koşuyor… Yanık, çift acılı pideyi kendisi doğradı, bıçak dururken, kaşıkla 

yağladı. İri kıyım adamın önüne koydu.

İri kıyım adam, gürledi.

- İstemem, kaldır! dedi. Gidi yontulmadıklar. Sizde bu terbiyesizlikler varken, daha 

çok sıra çiğner, hatırlılara arka çıkar, pideyi yakarsınız. Yalnız pideyi mi? Keşke öyle 

olsa! Namınızı da, onları da, şunları da, beni de. Al, kaldır! Zaten açlığım da geçti. 

Hesap lütfen!
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HİKÂYE:

GÖZLERİM YOLDA KALDI

Hüseyin AKTE

 Cennet teyze  65-70 yaşlarında ak saçları oyalı yazmasının kenarından dışarı 

çıkmış, fesi hafifçe yana kaymış, elleri nasırlanmış, gözleri yarı görmez olmuş, 

yüzünde çok sayıda kırışıklıklar oluşmuş, beyaz benizli, güler yüzlü, orta boylu, bir 

anne! Ömrünün çoğunu, yokluk ve çilelerle geçirmiş. Cennet teyze bir gün elindeki 

kirmeni ile bileğine sardığı burmayı eğirerek, can havliyle kapıdan içeri girdi. 

  -Yavrum, yavrum! Köye bir araba geldi. Git sor bakalım kim gelmiş?

  -Tamam, teyzeciğim sorayım.

 Koşar adımlarla evden çıktım. Evimizin önündeki dereyi geçtim. Dar 

sokaklardan geçtim. Bir solukta köy camisinin bulunduğu yere vardım. Cami önünde 

oturan cemaate selam verdikten sonra:

  -Az önce gelen araba kimi getirdi biliyor musunuz? 

  Cemaatin en yaşlılarından olan Mustafa Efendi: 

 -Sarı Recep’in oğlu Mehmet geldi.Tezkereyi almış.

 Mustafa efendiye teşekkür ettikten sonra geldiğim yoldan tekrar eve döndüm. 

Cennet teyzenin beni evin dışında ayakta beklediğini gördüm. Daha ben yanına 

varmadan:

 -Kim gelmiş? Kim gelmiş oğlum?

 -Teyzeciğim, Sarı Receb’in oğlu askerliğini bitirmiş de gelmiş.

 Cennet teyze “Öyle mi…” dedikten sonra duvarın kenarındaki siyah bir taşın 

üzerine yavaşça oturdu. Gözlerinden birkaç damla yaş süzüldü. Morali bozuldu. 

Belli ki bir beklediği vardı. Derin bir nefes aldı.  İçini çekerek:

 -Ben de oğlum Fırat mı geldi acep diye düşünmüştüm. Ne yaparsın yavrum ana 

yüreği ne zaman köye bir araba gelse Fırat’ı getirdi sanırım.

 Teyzenin haline oldukça üzüldüm. 

 -Teyze üzülme bir gün olur senin oğlan da gelir!

 -İnşallah, İnşallah…
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  Gözleri yaşardı. Beline bağladığı kuşağının arasından beyaz bir mendil çıkararak 

gözlerini sildi. 

 -Yavrum kusura kalma seni de yorduk.

 -Ne yorulması canım teyzem senin için her yere seve, seve giderim de 

 -Yavrum sen de oğlum Fırat gibi oku da büyük adam ol. Ama ne olur anneni, 

babanı, kardeşlerini ziyaret etmeyi ihmal etme! 

 -İhmal etmem teyzeciğim

 Bir süre sonra dayanamayıp sordum:

 -Teyzeciğim senin oğlan nereye gitti de gelmiyor?

 Kadıncağız başladı anlatmaya:

 -Benim beş oğlum iki de kızım var. Bu yedi çocuğu büyüttüm beşini 

evlendirdim. Mürüvvetlerini gördüm. İkinci oğlum Fırat’ı ise ilkokulu bitirdikten sonra 

öğretmeninin tavsiyesi ile okutmaya karar verdik. O zamanlar köylerde ve 

kasabalarda ortaokul, lise yoktu. Okumak için büyükşehirlere gitmek gerekti. 

Oralara gitmek de kolay değildi. Yol yoktu, araba yoktu. Çocuklara giydirecek sırt 

yoktu, ayakkabı yoktu. Şehirde çocukların kalabileceği yurt yoktu.  Ev yoktu. Şehre  

yaya veya hayvanların sırtına binilerek gidilirdi. Gidip gelmek birkaç gün sürerdi. Biz 

bu şartlarda eşten dosttan aldığımız yardımlarla oğlanı şehre götürdük okula 

yazdırdık. Yokluklar içinde oğlan ortaokulu, liseyi başarıyla bitirdi. Sonra 

üniversiteye gideceğim dedi. İstanbul a üniversiteye gönderdik. Üniversiteyi de 

sınıfta kalmadan başarı ile bitirdi. Mühendis oldu. İki yıl mühendislik yaptı. Sonra 

Avrupa’ya gideceğim yüksek tahsil yapacağım dedi. Bizde oğlum sen bilirsin senin 

için iyi olacaksa git dedik. Oğlanı Avrupa’ya gönderdik. Oğlan Avrupa’ya gitti. Ama 

gidiş o gidiş bir daha yurda dönmedi. Ben onu ne umutlarla Avrupa’ya göndermiştim. 

Vatanına, ailesine yararlı bir insan olsun istemiştim. Ama o, bizleri hayal kırıklığına 

uğrattı. Vatanına, evine dönmedi. Dönmediği gibi bir mektup bile göndermedi. Bir 

telefon açıp gönlümüzü almadı. Aradan uzun yıllar geçti. Geçen her yıl ömrümüzden 

ömür aldı. Konu komşunun “ne vefasız ne hayırsız oğlun varmış” demeleri bizi daha 

çok yaraladı. Ana yüreği neylersin oğlumdan bir haber alabilir miyim diye 

bekliyorum. Ama hiçbir haber yok. Öldü mü, kaldı mı bilmiyoruz. Yavrum benimkisi 

bir umut, belki gelir. Gelmeyeceğini biliyorum ama yine de bekliyorum. Allah’tan 

umut kesilmez. Tek dileğim ölmeden oğlum Fırat’ın yüzünü görmek.”

 Cennet teyze yıllarca evladından haber bekledi. Ama hiçbir haber alamadı. 

Oğlunun sağ olduğunu düşünüyordu. Ölse öldüğünü bildirirler diyordu. Oğlu 

gelmese de oğlunun sağ olduğunu düşünmek  onu mutlu ediyordu. Birkaç yıl sonra 

Cennet teyzenin köyde yaşayan diğer çocukları da daha iyi bir yaşam için büyük 
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şehirlere göçtüler; oralarda iş kurdular. Cennet teyze ise kocası ile birlikte doğup 

büyüdüğü köyde tek başlarına yaşamaya devam ettiler. Evlatları onları gittikleri 

şehre götürmek istedilerse de onlar doğup büyüdükleri, çocuklarını yetiştirdikleri o 

köyü terk etmediler. Biz burada doğduk, burada yaşadık, şehirde yapamayız dediler. 

Birkaç yıl daha yaşarsak burada yaşamak istiyoruz dediler. Aradan bir kaç yıl daha 

geçti Cennet teyze ve kocası iyice yaşlandı. Elden ayaktan düştüler. Yedi evlattan 

hiçbiri yanlarında yoktu. Yine de köyde onlara yardım edecek yakınları ve komşuları 

vardı. Cennet teyze ve eşi ölünceye dek mühendis oğulları Fırat’ın gelmesini 

beklediler. Köye her gelen arabadan onun inmesini gözlediler ama Fırat’tan hâlâ 

haber yoktu.  Cennet teyze ve eşi hayallerine kavuşamadan oğullarının geldiğini 

müjdeleyen birini göremeden mi öleceklerdi? 

 Aradan birkaç yıl daha geçti. Soğuk bir kış günü Cennet teyze hastalandı. Yollar 

karla kapandı. Hiçbir araç köyden dışarı çıkamadı. Köyde Sıhıya Ömer’den başka 

hastaların halinden anlayan da yoktu. Sıhıya Ömer’i çağırdık. Cennet teyzenin 

alnını ve bileklerini elleri ile yokladı. “Ateşi çok yüksek; iğne yapmalıyız” dedi. 

Çantasından bir şişe ve içinde şırınga bulunan alüminyum bir kap çıkardı. Bir miktar 

su istedi. Suyu kaba koyduktan sonra odada yanan sobanın üzerine koydu. Sobanın 

üzerine koyduğu kapta bulunan su iyice kaynattıktan sonra kabı sobanın üzerinden 

indirdi. Bir süre bekledi. Çantasından çıkardığı ilacı şırıngaya çekerek iğne yaptı. 

“Geçmiş olsun!Allah’tan umut kesilmez ama teyzenin durumu iyi değil hastaneye 

kaldırmak gerekir” dedi. 

 Cennet teyze hiç konuşmuyor sadece inliyordu. Saatlerce bu şekilde yattı. 

Hiçbir şey yemedi içmedi. Başucunda bekleyen kadınlardan biri Yasin okurken; 

diğeri eline aldığı pamuğu ıslatarak Cennet teyzenin dudakları arasına koyuyordu. 

Cennet teyze bir ara “Fırat’ım geliyor! Fırat’ım geliyor!”  diyerek sayıkladı. Hafifçe 

gülümsedi. Birden gözleri dikildi. Yüzü morardı.  Nefesi kesildi. Elleri ve ayakları buz 

gibi oldu. Yanında bulunanlar Cennet teyzenin öldüğünü söylediler. Şehirde 

yaşayan çocuklarına haber saldılar. Cennet teyzenin cenazesine şehirde yaşayan 

evlatlarının tamamı geldi. Köy halkı ile birlikte cenazeyi kaldırdılar. Ama Fırat yine 

yoktu.  

 Bir zaman sonra Cennet teyzenin eşi de öldü. Bir gün ilçeden gelen postacı 

Cennet teyzeyi sordu:

 -Hayırdır, Cennet teyzeyi niçin sordunuz?

 -Cennet’e Almanya’dan mektup var. Yüklü miktarda para göndermişler.

 -Kim göndermiş acaba? 

 -Prof. Dr. Fırat diye birisi…. Cennet teyzenin nesi?
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HİKÂYE:

KUBA SOKAĞINDA BİR GECE

 Gecenin zifiri karanlığında koşuyorduk. Sami, bana yetişmişti. Nasıl 

yetişmesindi ki bir kaplan gibi koşuyordu. Bu hızıyla beni de geride bırakmıştı. Ben 

de hızlı koşuyordum ama diğer iki arkadaşım arkada kalmışlardı. Bir ara ben de en 

arkada kalmıştım ama yakalanmak yok muydu ya dağları yol ederdi. Koşumuz 

adeta bir maraton koşusu gibiydi. Atraksiyon yaparak arkadaşlarımı geride 

bırakarak öne geçmiştim. Koşmaktan nefesim tıkanacak olmuştu. Korkuyordum. 

Korkumun nedeni nefes tıkanıklığına sebep olan var gücümle koşmamdı ve bizden 

geride kalan mecalleri tükenmek üzere olan diğer arkadaşlarımdı. Yakayı ele 

verdiğimizde başımıza gelecekleri düşünmek bile istemiyordum. İstasyon caddesi 

ile Paşa kapısı caddesinin kesiştiği caddeden dar karanlık olan Kuba sokağına (*) 

saptık. Bu sokak her ne kadar çarşı içinde olsa da tek tük dükkânlar bulunan bir 

sokaktı burası. Sokağa girmekle birlikte biraz yavaşladım. Diğer arkadaşlarım bu 

kuytu sokakta bana yetişmişlerdi. Polis otomobilinin durmadan öten sesi kesilmişti. 

Tam bu anda başımı geri çevirdiğimde karanlık sokakta bizden başka kimsenin 

olmadığını fark ettim. Ama her ihtimale karşı yine de koşmaya devam ettik. 

Karanlıkta sokağın diğer ucuna gelmiştik. Tekrar başımı çevirdiğimde sokağın 

başlangıç noktasında polis otosunun çok yavaş bir seyir halinde olduğunu 

görmüştüm. İnsanda korkular uyandıran karanlığın hayatımda ilk kez bir işe 

yaradığını idrak ediyor olmalıydım. Polisler karanlık noktaya gelince kendilerine 

silahlı bir saldırı olabileceğini düşünmüş olmalıydılar. Karanlık korkutucuydu ve bu 

kez polisler de korkmuştu karanlıktan. İçimdeki korkuyu tam atmaya başlamıştım ki 

birden endişe duymaya başladım. Geldiğimiz sokak demin sözünü ettiğim İstasyon 

Osman AYTEKİN
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caddesine çıkıyordu. Caddeye çıksak kabak gibi ortada kalacaktık. Polisin bizleri 

enselemesi işten bile değildi. Başımızı sağa sola çevirdik. Çok kısa süre içinde 

parlak bir fikir bulmamız gerekiyordu. Kendimizi riske atmamak adına bundan da 

pek emin değildik ama geldiğimiz sokağın ucunda bulunan tek katlı eve 

sığınmalıydık. Ekmek fırının yanı başında küçük avlusu bulunan evi gözümüze 

kestirmiştik. Etrafımıza tekrar baktık görünürde in cin yoktu evin kapısını açtık ve 

avluya girdik. Kapının girişinde zemin betonun üzeri yarı ıslaktı. Hedefimiz bu 

kapıdan içeri girmekti ancak buradan bir kaçış yolu olabilir mi sorusu zihnimizde 

parladı. Sağa sola bakındık gözümüze ilk ilişen yarım çuval bir çimento torbası oldu. 

Daha sonra da ağaç bir merdiven. İç kapıya sanırım üç metre kadar kapının sol 

tarafında duvar dibinde dikili olarak duran merdivene doğru yürüdüm. Duvar dibinde 

yürürken dikkat ediyordum zira duvar dipleri bir metre kadar mesafeyle binayı 

korumak için betonla kaplanmıştı. Avlunun kalan zemini toprakla kaplıydı. 

Ayakkabımın ökçesi pençeliydi ve gecenin karanlığında betonun üzerinde müthiş 

bir ses çıkarıyordu. Dikkatli sessiz ve pratik adımlarla merdivene vardım ve yukarı 

çıkmaya başladım. Merdivenden damın üstüne çıktım. Etrafa baktığımda çevrede 

atlayıp kaçacak bir boşluk görünmüyordu. Yüksek binalar bu metruk evi adeta 

kuşatmışlardı. Arkadaşlarımda sağa sola hareket ettiler. Merdivenden indim. Son bir 

hamle yaparak merdivenin karşısında gördüğüm açık duran kapıya yöneldim. 

Kapının önüne geldiğimde burasının derme çatma bir tuvalet olduğunu anladım. 

Yapacak bir şey yoktu.  Başından beri elimde bulunan küçük boya kutusunu ve 

fırçayı tuvaletin kapısının önüne bıraktım. Arkadaşlarımdan biri kapının 

zembereğine bastı, kapı açılmamıştı. Dostumun omuzuna dokundum ve 

parmağımla “bir saniye” anlamında bir işaret yaptım. Kapıya hafif bir omuz vurdum 

kapı kolayca açılıvermişti. Arkadaşlardan ikisi içeri girdiler. Benden yaşça ve boyca 

büyük olan İlhan, elini beline götürdü ve belindeki silahı çıkardı. İlhan’la göz göze 

geldiğimizde, “silahla yakalanmayalım, ne olur ne olmaz” dedi. Çaresiz bu 

düşünceye itaat ettim. Arkadaşım silahını gözümüze ilişen çimento torbasının içine 

koydu. Bende üzerimdeki silahı çıkardım ve aynı hareketi tekrarladım. Sonra da 

torbanın ağzını buruşturup büktüm. İçeri girmiştik fakat içimizdeki korku tekrar 

başladı. Bu kez polisler geldiğinde bizi kıskıvrak yakalayabilme ihtimali vardı. Bir 

bakıma, peşimize düşen polislere, “ işte biz buradayız gelin bizi bulun” der gibiydik. 

Kapının sürgüsünü sürdük ancak kapının bir omuz vurarak açıldığına göre işi 

sağlama almalıydık. İçimizde dayanıklı ve iri cüsseli Kazım’ı kapının arkasına 
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dayadık. Polisler gelip kapıya tekmeler indirseler de kapı artık demir gibi sağlamdı 

ve açılmazdı herhalde. Bu sırada içimizde rahatsız olan Cemal biraz üşütmüş 

müydü yoksa kronik bir hastalık mıydı orasını bilemeyeceğim, ara sıra öksürüyordu. 

Cemal’in öksürüğü bana hasta bir ihtiyarın öksürüğünü hatırlattı. Yine böyle bir 

sokak kovalamacasında Çayır mahallesinde bir sokağa dalmıştık. Eski bir evin 

önünden geçerken içeriden ölümcül bir hastanın öksürükleri geliyordu. O yıllarda 

gençlik heyecanıyla ideallerimiz uğruna sorumsuzca sokaklarda koşturuyorduk. 

Ülkeyi kurtarmak için önce sokaklara sahip olmalı ve gücümüzü göstermeliydik. 

Tekrar bu sokağa dönecek olursak o ihtiyar adamın bir arkadaşımızın babası 

olduğunu öğrenmiştik. Birkaç gün sonra da zavallı adam hayata veda etmişti de 

oğlunu teselli etmek bize düşmüştü. Tekrar hayatımızın o zor gecesine dönecek 

olursak; ani bir hareketle Cemal’in gırtlağını iri parmaklarımla kavradım ve biraz 

sıkarak, “kes sesini!” dedim. Canı acıyan arkadaşım, “pe.. pe.. peki!” dedi ve 

öksürüğünü içinde muhafaza etti. Cemalin sesi kesildi ancak boş sandığımız evin bir 

odasından yarı cansız bir ses duyuldu. O ses, “Yusuf, Yusuuf salonda kim var bir bak 

hele!..” diyordu.  Cemal’in öksürüğüne kaygılanan ben bu kez sesin geldiği odaya 

yöneldim. Kapının kolunu kavradım ancak kapı açılmıyordu. Yarı canlı bir sesle, “aç 

ulan kapıyı!..” dedim, ancak o cılız ses ki zannederim hasta birinin sesiydi bir daha 

duyulmamıştı. 

 Hazırdık artık. Polislerin gelmesini beklemeye koyulmuştuk. Nitekim pek fazla 

zaman geçmeden de davetli misafirlerimiz çıka geldiler. Bahçede bir süre ayak 

takırtıları ve anlaşılmaz sesler yankılandı. İçlerinden biri, “damdan kaçmış 

olamazlar” dedi. Bir diğeri de kapıya yaklaştı ve “burada ayak izleri var…” dedi.  İşte 

o an bütün nefesimizi tuttuk. Göğsümüz daraldı. Artık her şey bitmek üzereydi. 

Çimento torbasının sesi duyuldu. Sonra sessizlik… Kapıya yaklaşan polis el fenerini 

yakarak kapının üzerine tuttu ve “bir şey görünmüyor” dedi. Bu sözle tam 

rahatlamıştık ki kapı büyük bir gürültüyle sarsıldı. Birkaç saniye içinde kapı tekrar 

sarsıldı. “Eyvah sonumuz geldi..” demeye kalmadı derin bir nefes aldık. Kapıya 

vuran polisin sesi bu kez hiddetliydi, “kimse yok burada ya…gidelim haydi!...” dedi 

ve gittiler. Polislerin yok olmalarının ardından bitmek tükenmek bilmez bir otuz 

dakika geçti. Kapının ardındaki Kazım adeta patlarcasına bir taraftan oflayıp 

pufluyor bir taraftan da, “alacağınız olsun aynasızlar… Ah kalçam!...” diye inliyordu.



 İlhan bize dönerek, “arkadaşlar ben çıkıyorum, hep birlikte çıkmayalım. Ne olur 

ne olmaz. Dikkat çekmeyelim. Ben etrafı bir kolaçan eder gelip sizi vaziyetten 

haberdar ederim” dedi, çıktı ve kapı kapandı. Yine çimento torbasından sesler geldi, 

anlaşılan silahlar güvendeydi. İlhan geri dönmemişti. Meraklı bakışlarla kapıya 

yöneldik ve avluya çıktık. Elimi çimento torbasına uzattım ve emaneti alarak belime 

soktum. Avludan çıktığımız sırada ezan sesleri duyulmaya başlamıştı. Sokaktaki 

fırınından ise burnumuza ekmek kokusu yayılıyordu. Birer ekmek aldık korkunun 

yerini bastıran açlık duygusuyla yemeğe başladık. Sokaklar yavaş yavaş 

aydınlanıyordu. Arkadaşlarımdan ayrıldım ve eve doğru giderken polis otosunu 

gördüm. Polis otosuna gönül rahatlığı içinde yaklaştım. Polisler bizden ümidi 

kesince bir işkembecinin önüne araçlarını çekmişler ve sıcak çorbalarını içiyorlardı.

 Dudaklarımda hazzı belirsiz bir gülümsemeyle elimdeki ekmeği ısırıyor, bir 

taraftan da duvardaki kırmızı renkte parlayan yazılara bakıyordum.

 Kuba sokağı: Bu sokakta Kuba adında bir cami bulunuyordu.  Cami harap olup 

yıkılmış ve yerine bir mescid yapılmış, mescidin de 1930-1940 yılları arasında 

yıkıldığı bilinmektedir. Mescid adını Selçuklular döneminde Alaaddin Keykubat’ın 

adından Keykubat yerine Kuba olarak adlandırılarak almış.   Ayrıca aynı sokak 

çevresinde Niğdeli Hukuk Profesörü Hüseyin Nail Kubalı’nın ailesinin ikamet 

ettiğidir. Kubalı’nın soyadı kısaltılarak verilmiş olabileceği izlenimi de akla 

gelmektedir. Kuba ile ilgili bir başka ilgi de Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye 

hicretinde Kuba’da ilk olarak bir mescid inşa ettiğidir.
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BİR NİĞDE AKŞAMINDA

YAZSANBİR ŞİİR ŞÖLENİ

 Şiirimizin eskimeyen ustası 

Yunus Emre der ki: “Cümle şair dost 

bahçesi bülbülü”. Eyvallah, işte bizi 

kardeş kılan bu çağrı.  Başka sesleri, 

başka renkleri tanıma-bilme çabası 

hep devam edecek.

 Yakın bir zamanda Niğde’de 

kurulan Yazarlar ve Sanatçılar Birliği 

(YAZSANBİR) güzel  çalışmaları ile 

iyi bir başlangıç yaptı. Tertip edilen 

şiir şöleni Niğde’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu yönüyle de Niğde kültür ve sanat 

tarihine bir kayıt düşülmektedir. Başka şehirlerde düzenlenen bu tür çalışmaların 

şimdi Niğde’de gerçekleşecek olması sevindirici.

 Edebiyatımıza, sanatımıza bir ömür emek vermiş şairlerimizin ilimizde bir 

araya gelmelerine vesile olan YAZSANBİR bu anlamda önemli bir görevi yerine 

getirmiştir.

 Şiir şöleni büyük ilgi gördü

 Yazarlar ve Sanatçılar Birliği (YAZSANBİR) Niğde’de; ilk kez bu genişlikte; bir 

şiir şöleni düzenledi. Geçtiğimiz Cuma akşamı İl Kültür Merkezinde yapılan şölene 

Niğdeli şiir severler yoğun ilgi gösterdi. Salonun yetersiz kaldığı şölende 

Edebiyatımızın misafir 13 şairi ile Niğdeli 12 şairi kendi eserlerini seslendirdi.

 İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen şiir şölenine Vali Âlim Barut, Belediye 

Başkanı Faruk Akdoğan,  kurum müdürleri ve Niğdeli şiir severler katıldı.

 Şölen öncesi bir konuşma yapan YAZSANBİR Genel Başkanı Hayrullah 

Eraslan, yaklaşık 5 ay önce kurulan derneklerinin temel amacının kültür, sanat ve 

edebiyat hayatına katkıda bulunmak ve yeni yeteneklerin kazandırılması olduğunu 

söyledi. Niğde’de ilk kez böyle geniş katılımlı ulusal bir şiir şöleni düzenlendiğini 
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ifade eden Eraslan, “Bu yönüyle de Niğde kültür, sanat ve edebiyat tarihine bir kayıt 

düşülmektedir. Başka şehirlerde düzenlenen bu tür çalışmaların şimdi Niğde’de 

gerçekleştirmekten onur duyuyoruz” diye konuştu.

 YAZSANBİR’in kısa bir süre önce kurulmasına rağmen yaptığı faaliyetlerle 

adından söz ettirdiğini vurgulayan Eraslan, “İki yıl önce Defterk.com adlı kültür, 

sanat ve edebiyat sitesiyle başladığımız bu yürüyüşümüzü sabırla sürdürüyoruz. 

Şölenimize katkıda bulunan başta Niğde Belediyesi olmak üzere bütün 

sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

 Niğdeli şiir severler salona sığmadı

 Konuşmaların ardından 25 şairin sahne aldığı Kültür Merkezi şiir severler 

tarafından tıklım tıklım dolduruldu. Sunuculuğunu Alparslan Ali’nin yaptığı 

programda kendi şiirlerini okuyan şairler, salondaki şiir severleri kimi zaman 

duygulandırdı, kimi zaman güldürdü, kimi zaman coşturdu.

 Şölenin son bölümünde ise Niğde’de kültür, sanat ve edebiyat alanında eser 

veren İsmail Özmel, Murat Soyak, İdris Yavuz’a plâketlerini Vali Âlim Barut verdi. Şiir 

şöleni hatıra fotoğrafı çekilmesi ve şairlerin kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.

 Yazarlar ve Sanat-

ç ı l a r  B i r l i ğ i  

( Y A Z S A N B İ R )  

ö n c ü l ü ğ ü n d e  

gerçekleşen ş i i r  

şölenine şu şairler 

katıldı: (Alfabetik 

s ı r a  i l e )  

A b d u r r a h m a n  

A d ı y a n ,  A h m e t  

Tevfik Ozan, Ali Rıza 

K a ş ı k c ı ,  B e k i r  

O ğ u z b a ş a r a n ,  

Bülent Acun, Cevat Akkanat, Erdal Noyan, Fatih Budak, Fikret Dikmen, Gökhan 

Demircioğlu, Harun Kaya, Hasan Erkan, Hatice Yağmur, Hüseyin Kirişçi, Hüseyin 

Taşova, İbrahim Eryiğit, İbrahim Şaşma, İbrahim Yolalan, İhsan Uğraş, İsmail 

Özmel, Mehmet Baş, Murat Soyak, Sabri Özdağ, Serdar Şahin, Sergül Vural.

 Bu güzel etkinliğe emek verenlere selâm, sesimize ‘ses’ verenlere selam!
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ACI BİR KAYIP

 Emekli öğretmen ve şair  Mehmet 

Ertem’i (Erdemoğlu) kaybettik. 

 Erdemoğlu mahlası ile şiirler yazan 

Eğitimci-Şair Mehmet Ertem’in           23 

Aralık 2011 günü Tarsus-Yeni Mahalle, 

Akşemsettin mevkiinde geçirdiği bir trafik 

kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir 

teessürle öğrendik.

 10.03.1953’te Ulukışla Gedeli 

köyünde doğan, Niğde Öğretmen 

okulunun 1971 yılı mezunlarından olan 

Mehmet Ertem iyi bir insan, iyi bir eğitimci 

ve güzel koşmalar yazan bir şairdir. Her 

uğramasında yeni şiirlerini titizlikle tuttuğu 

defterinden okur ve kanaatimi sorardı. 

Onunla güzel bir dostluğumuz vardı. 

Tarsus şiir akşamlarında şiir okuduğumu 

televizyonda gören şair gece Mersin’den 

Tarsus’a geldi ve özledim bir görüşelim diye koştum geldim dedi. Çok keyifli bir 

akşam sohbeti yaptık. Vefalı, yumuşak bir kalbi vardı. Şiirlerini çok rahat yazardı. 

Koşma tarzı onun en çok kullandığı bir nazım şekli idi. Şairliği yanında sazla ülfetini 

de burada söylemeliyim.

 Büroma her gelişinde saat 16.00 ya yaklaşırken bir kımıldama başlardı, hocam 

oturuyoruz desem de eşinin rahatsızlığını hatırlatır ve bakım zamanı geldi der ve 

hemen kalkar giderdi. Gönül dostu bir insandı. Onu hayırla yadedeceğiz.

 Erdemoğlu’nun yayınlanmış üç şiir kitabı vardır ve bir yenisinin hazırlığını 

yapıyordu.

1- İnsanlığa Mehmet’in Türküsü

2-  Yağmur Gözlüm

3-   Torosların Eteğinde

 Erdemoğlu’nun ani kaybından büyük üzüntü duyduk, kendisine Allah’tan 

rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. 

İsmail ÖZMEL






