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 HER DAĞIN BİR KIŞI VARDIR,

 Her dağın bir kışı, bir baharı, rüzgârlı bayırları, çiçekli yamaçları, ufuklara 

ulaşan yolları vardır. Derler ki, her yolcu bütün bu gösterilerin ürpertili 

güzelliklerini göremez. 

 Göz bazen karı, bazen karın soğuğundan elleri morarmış küçük yavruları 

görebilse. Okulda soba başına ıslak çoraplarını kurutmak için toplanan küçük 

öğrenciler aklına gelse. Acı duysa ve kederlense. 

 Bazen kar ve karlı manzara uzun zamanların bir özlemi olarak selamlanır. 

Kartopu oynayan, kardan adam yapanlar, ona göz olsun diye iki parça kömür 

arayanlar, küçük bir kartopundan koca bir kar yumağı yapmaya çalışanlar, 

arkadaşlarıyla kartopu oynamayı özleyen çocuklar. Bu da özlem açısından bir 

başka kış manzarası.

 Baharda yazda göz çevrededir, kışın gözler içe, gönle çevrilir, orada baharın 

ve yazın tahayyülleri ve anıları yeniden yaşanır.

 Kış bir tefekkür dönemidir, geçmişin ve geleceğin bir muhasebesidir.

 Damların yirmi otuz santim karla kaplı olduğu çatısız damlar, bir de damların 

karını kürümek meselesi vardı. Bereket ki elinde yabasıyla “kar atılır!” diye 

seslenenler olur, damlar karın yükünden kurtulurdu.

 Şimdi çatılar karını kendi tüketiyor, bazen lodos, çoğu zaman da güneş buna 

yardım ediyor. Çoğumuza kış serüven, bazılarımıza özlem, bazılarımıza göre 

de bir sabır ve tahammül mevsimidir.

 31. SAYI İÇİN BİRKAÇ CÜMLE:

 Birçok defa sohbetinde bulunduğumuz, şiirin ve sanatlı nesrin ustası 

Arif  Nihat Asya, Çatalca’nın İnceğiz köyünde 07.02.1904 de doğdu,  

05.01.1975’de Ankara’da vefat etti. Doğumunun 107. yılında onu saygıyla 

anıyoruz.

 Dergiler dosyasına sığmayan yazıları bu sayıda bulacaksınız.

 Dopdolu bir sayı ile huzurunuzdayız. Gönlünüzce güzel okumalar dileğiyle, 

sağlıcakla kalın hoşça kalın. 

                İsmail ÖZMEL

Sevgili Akpınar Okuyucuları,



BAYRAK ŞAİRİ ARİF NİHAT ASYA’YA

Gönülden selâm sana, saygı sana

Bayrak şairi Arif Nihat Asya.

Sanki bir sema ayininde doğdun

Yaşadın, semazenler gibi vecd içinde.

Bazen bir kalkan, bir kılınç

Bazen haydaa diyen bir efe. 

Bazen surlara tırmanan Ulubatlı

Bazen atını denize süren Fatih. 

Süleymaniye’de Kanuni

Selimiye’de Sinan.

Tohum oldun dala uçtun,

Bayrağı hiç düşürmedin yere.

Kıbrıs’ta coştun ruh oldun, ilham oldun

Adana’da 5 Ocak oldun, meydanları doldurdun.

En sıkıntılı günlerde

Şehir şehir dolaştın, Anadolu oldun.

Ümit oldun, ümit verdin

Selam verdin, sevgi oldun

Ayırmadın hiç kimseyi.

Al Bayrağı diktin şehitler tepesine.

Durdu kelimeler selama

Sessizce sıralandı mısralar.

Yele yele, bayrak bayrak

Fısıldadın aşkını kıskanarak

Vatana, bayrağa, dile.

Ruhumuza ayna oldun

Nakışını işledin gergefinde.

Gönülden selâm sana, saygı sana

Bayrak şairi,  Arif Nihat Asya.

İsmail ÖZMEL
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PROF. DR. ALİ BERAT ALPTEKİN İLE AHMET YESEVİ 
ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Nedim BAKIRCI*

 Sayın Hocam, İzin verirseniz sizinle Türk tasavvufunun kurucusu, Anadolu’nun 

Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük emeği olan Hoca Ahmet Yesevî Hazretleri 

hakkında bir mülakat yapmak istiyoruz. Fakat önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 

Prof. Dr. Ali Berat Alptekin kimdir?

 Teşekkür ederim. Ben 1953 yılında Mersin ilinin Silifke ilçesinde doğmuşum. 

İlkokulu köyümde, orta ve liseyi Silifke Lisesinde; yüksek öğrenimimi Atatürk 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudum. İki yıl 

kadar Silifke Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra Atatürk 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Türk Halk Edebiyatı asistanı (şimdi Araştırma 

Görevlisi) oldum. Doktora ön çalışmamı ve doktoramı aynı üniversitede yaptım. 

1985 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladım. 1994-1995 yılları arasında 

Uluslararası Hoca Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniversitesi’nde görev yaptım. İyi 

derecede Kazakça bilmekteyim. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Orta Öğretim Sosyal Alanlar Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim 

Dalı’nda göreve başladım. Hâlen aynı faküldeki görevime devam etmekteyim.

Hocam bu arada sizin Kazakistan’daki intibalarınızı bir kitapta topladığınızı 

biliyoruz. Yanılmıyorsam eserinizin adı Yesevî Ocağında 210 Gün’dü.

 Evet, doğru söylüyorsunuz. Benim yedi aylık Kazakistan intibalarımı ve kazak 

folkloru ve halk edebiyatı ile ilgili o coğrafyadaki derlemelerimi içine alan bir eser. Bu 

eseri TİSAV (Türk Dünyası Sosyal-İktisadî Araştırmalar Vakfı) Elâzığ şubesi 

yayımlamıştı. Yayınlandığında kötü bir baskı olmasına karşılık epeyce ilgi gördü,  

eserle ilgili olarak övücü sözler yazıldı. Görülecek gün, çekilecek çilem varmış 

diyeyim. Ben bu hocalık dönemimde Taşkent, Çimkent, Sayram, Yesi, Otrar, 

Kızılorda gibi Türk yurtlarını dolaştım. Yesevî babamızın ebedî istirahatgâhının 

hemen yanı başında yedi ayım geçti. Yokluğa, soğuğa, yalnızlığa ve gurbete karşılık 

güzel günlerdi…

 Hocam şimdi de asıl konumuza geçmek istiyorum, izin verirseniz konuyla ilgili 

ilk sorumu sormak istiyorum: Hoca Ahmet Yesevî kimdir?
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Ahmet Yesevî Hazretlerinin gerçek hayatıyla ilgili bilgiler yok denecek kadar az olup 

daha çok menkıbevi hayatıyla anlatılanlar çoğunluktadır. Bugünkü coğrafi 

bilgilerimize göre o, Kazakistan’ın Çimkent ilinin Sayram (İsficab, Akşehir) 

beldesinde doğmuştur. Bazı kaynaklarda onun Yesi (Türkistan)’de dünyaya 

geldiğinden de söz edilmektedir. 

 Ahmet Yesevî Hazretlerinin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak 

Yusuf Hamadanî’ye intisabı ve onun halifesi olması dikkate alınırsa 12. yüzyılın 

ikinci yarısında doğmuş olabileceğini söyleyebiliriz. 

 Babası Şeyh İbrahim, annesi Ayşe Hatun’dur. Bu ikilinin Ahmet’in dışında 

Gevher Şahnaz adlı bir de kızları vardır. 

 Küçük yaşlarda Ahmet, anne ve babasını kaybedince ablası Gevher Şahnaz’la 

birlikte Yesi (Türkistan)’ye göç eder. Ahmet, öğrenim hayatına bu şehirde başlar ve 

Hazreti Hızır’ın delaletine nail olarak Arslan Bab’a intisap eder ve ondan feyz 

almaya başlar. Ahmet ile Arslan Bab’ın ortak menkıbesinde bu husus şöyle anlatılır: 

“Menkıbeye göre gazvelerin birinde aç kalan ashab Hz. Peygamber’in huzuruna 

gelip yiyecek ricasında bulunurlar. Hz. Peygamber’in duası üzerine Hz. Cibril 

cennetten bir tabak hurma getirir. Ashab hurma alırken bir hurma tabaktan yere 

düşer. Bunun üzerine Hz. Cibril:

 “Bu hurma ümmetinizden Ahmed adlı birinin kısmetidir.” der. Hz. Peygamber 

ashaba bu hurmayı içlerinden birinin sahibine teslim etmesi teklifinde bulunur. 

Ashabdan hiç kimse cevap vermeyince, Arslan Bab Allah’ın inayeti ve Hz. 

Peygamber’in delaletiyle bu vazifeyi yerine getireceğini bildirir. Hz. Peygamber 

mübarek eliyle hurmayı Arslan Bab’ın damağına yerleştirip Ahmed’i nasıl ve nerede 

bulacağını anlatır ve terbiyesiyle meşgul olmasını buyurur. Arslan Bab bu işaretle 

Yesi’ye gelir, Ahmet’i arar, onu mahalle çocuklarıyla oyun oynarken bulur. Arslan 

Bab beş yüz yıl damağında sakladığı ve tazeliğini muhafaza eden hurmayı 

ağzından çıkararak sahibine teslim eder.” (Eraslan 1983: 16-17)  

 Ahmed Yesevî Hazretleri, Arslan Bab’la tanıştıktan sonra Buhara’ya gider ve 

orada Yusuf Hamadanî’ye intisap eder. Bugünkü Özbekistan, Türkmenistan, 

Kazakistan coğrafyasında çok kısa sürede ünü artan Ahmet Yesevî irşad 

makamında üçüncü halife olduktan sonra, irşad mevkiini dördüncü halife Şeyh 

Abdulhalık’i Gucduvanî’ye bırakarak tekrar Yesi’ye döner ve ölünceye kadar burada 

yaşar. 

 Ahmet Yesevî Hazretleri’nin İbrahim adında bir oğlu ile Gevher Şahnaz ve 

Gevher Hoşnaz adında iki kızı vardır. Oğlu İbrahim sağlığında vefat etmiştir

 Yine menkıbevi hayatından öğrendiğimize göre o 63 yaşına geldiğinde Hz. 
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Peygamber’e saygısından dolayı yaptırdığı çilehanesine girer ve 125 veya 130 

yaşına kadar hayatını orada devam ettirir. Kazak Türklerinin anlattıklarına bakılırsa 

o küçük çilehanesinden müritlerine açılan yollarla onları ziyaret eder, tekrar 

çilehanesine dönermiş. Kesin olmamakla beraber 562 (M.1166) yılında 

çilehanesinde ölmüştür. Ölümünden sonra çilehanesinin hemen yanına gömülen 

Hoca Ahmet Yesevî’nin türbesi Timur tarafından yaptırılmıştır.

Ahmet Yesevî hangi adlarla tanınır?

 Ahmet Yesevî hazretleri daha çok Yesevî kimliğiyle tanınır. Onun gerçekte adı 

Ahmet olup Yesili olduğu için de ona Ahmet-i Yesevî denilmiştir. Bunun dışında onun 

Hoca adını almasıyla ilgili olarak da “Sayram’da İmam Muhammed bin Ali soyundan 

gelenlere “hace”, bu silsileye bağlı olanlara da “Hacegân” denilmekteydi. Ahmet-i 

Yesevî de Hacegân silsilesine bağlı olduğu için “Hace Ahmet-i Yesevî, Kul Hace 

Ahmed” (Eraslan 1983: 18) adlarıyla da anılmaktadır. Eldeki bilgiler ışığında Ahmet 

Yesevî Hazretleri’nin 4400 hikmet söylediğinden söz edilmektedir. Bu hikmetlerinde 

Kul Hâce Ahmed, Hâce Ahmed, Miskin Ahmed, Yesevî gibi mahlaslar kullanmıştır. 

Onun Divan-ı Hikmet adlı eseri geçmişte olduğu gibi bugün de güncelliğini 

korumaktadır. Hem Hazar Denizi’nin doğusunda, hem de batısında onlarca yazma 

ve matbu nüshası bulunmaktadır. Bilhassa Kazak Türklerinden pek çok insan 

kendilerinin Hoca Ahmet Yesevî soyundan geldiğine inanırlar.

Yesevî adı nereden gelmektedir?

 Yukarıda da belirtildiği gibi Hoca Ahmet Yesevî küçük yaşlarında ablasıyla 

birlikte Yesi (Türkistan)’ye göçüp oraya yerleştiği için yaşadığı şehirle birlikte 

anılmaya başlanmıştır. 

Ahmet Yesevî Hazretlerinin Divan-ı Hikmet’i şekil ve muhteva açısından neleri 

içerir?

 Ahmet Yesevî Hazretleri bugünkü Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan 

bozkırlarında yaşayan göçebe ve yarı göçebe olan halka İslamiyet’i öğretmiştir. Bu 

hususta da Arapça ve Farsça bilmesine karşılık Türkçe ve “sade bir dille” İslam’ın 

emirlerini, şeriat hükümlerini, tarikatının adat ve erkânını öğretmek amacıyla, halk 

edebiyatı nazım şekilleriyle ve hece vezniyle şiirler söylemiştir. Hikmet adı verilen bu 

şiirler daha çok müritler tarafından ezberlenerek, en uzak bölgelere kadar 

yayılıyordu. İşte Hoca Ahmet Yesevî’nin şiirlerini içine alan esere Divan-ı Hikmet 

denilmektedir. Hikmetlerin büyük bir kısmı 5-25 arasında değişen dörtlüklerden 

ibarettir. Kafiye yapısı bakımından koşmaya (abab (xaxa), aaab, cccb, çççb…) 

benzerler. Bazı hikmetler ise gazel (aa, ba, ca…) ve mesnevî (aa, bb, cc, çç…) 

tarzında kaleme alınmıştır. Gazel tarzındaki şiirlerinin bir kısmı musammat 
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şeklindedir. Dörtlük şeklindeki hikmetlerinin bir kısmında 12 (4+4+4)’li, gazel 

tarzındakilerde ise hecenin 14 (7+7) ve 16 (8+8)’lı ölçüsünü tercih etmiştir. 

 Hikmetlerde daha çok halk şiirinin klasik kafiye yapısı olan yarım kafiye esas 

alınmıştır. Bütün bunlara karşılık bugün elimizde bulunan şiirlerin Hoca Ahmet 

Yesevî tarafından mı yoksa mürit veya mürideler tarafından mı yazıldığı 

bilinmemektedir. 

Ahmet Yesevî tarafından kurulan Yesevîye tarikatının izlediği yol nasıldı?

 Bir mülakat ve bir dergi boyutunda bu soruya cevap vermemiz oldukça zordur. 

Bununla beraber kısaca söz edilmek gerekirse Yesevîye tarikatı dediğimizde 

“İslamiyet’in esaslarını, şeriatın hükümlerini, ehl-i sünnet akidesini, İslamiyet’e yeni 

girmiş veya henüz girmemiş Türklere öğretmek, tasavvufun inceliklerini ve 

tarikatının âdâb ve erkânını müridlerine telkin etmek Hoca Ahmed Yesevî’nin 

hikmetlerinin asıl gayesidir.” (Eraslan 1983: 43)

 Fuad Köprülü’nün ifadesine göre hikmetlerin fikri yönünü dinî-tasavvufî 

unsurlar, şekil yönünü ise millî unsurlar teşkil eder. (İslam Ansiklopedisi, C. 1: 214).

Yesevîliği kısaca özetlememiz gerekirse İslam’ın hoşgörüsüyle insanların 

gönüllerini kazanmaktır.

Ahmet Yesevî’nin düşüncelerini biraz açabilir misiniz?

 Ahmet Yesevî Hazretleri, Şeyh Yusuf Hamadanî gibi Hazreti Peygamber’e ve 

onun sünnetine sıkı sıkıya bağlıdır.

 Onun şiirlerini toplandığı Divan-ı Hikmet gerçek bir din ve ahlak kitabı olup 

amacı İslam ahlâkını öğretmektir.

 Ona göre Allah’a ulaşmanın yolu kulluktan geçer.

 İnsanın Allah’a kavuşması aşktan geçer. İnsan ancak ilahî aşkla Allah’a 

kavuşabilir. Bu aşk benliği ortadan kaldırarak, ikiliği yok eder. 

İnsanı Allah yolundan alıkoyan nefsidir. Bunun için de nefsimize hâkim olmamız 

gerekir. 

 İnsanın kendini bilmesi Allah’ı bilmesi demektir. Gafletten uyanmak, gönül 

gözünü açmak gerekir, insan o zaman Allah katında makbul bir kul, Hazreti 

Muhammet’e uygun bir ümmet olur. 

 Hazreti Peygamber Mekke’den Medine’ye hicret edince garip olmuştur. Bu 

sebepten gariplere hep şefkat göstermiştir. Ahmet Yesevî’ye göre gariplere yardım 

etmek gerekir Çünkü o Hazreti Peygamber’in işidir.

 Ona göre kâfirleri bile incitmemek gerekir, çünkü Hazreti Peygamber hep 

bağışlayıcı olmuştur.

 Ahmet Yesevî’ye göre gerçek Müslüman dünya işlerinden elini ayağını çeken 
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kişidir. Onun tek bir gayesi vardır, o da Allah’ın rızasını kazanmaktır. 

 Dünyaya gelişteki asıl amaç Allah’ı bilmektir. Onu bildiğimiz vakit gerçek 

anlamda ona kulluk da ederiz.

 Nefsine sahip olamayan Hak yoldan ayrılır ve şeytanın yoluna girer, böylece 

insanoğlu hem dünyasını hem de ahretini heba etmiş olur.

 İnsan daima ölüme hazırlıklı olmalıdır, kısaca ölmeden önce ölmelidir. 

Yücelik, büyüklük Allah’a mahsustur, kul ise aslı toprak olan aciz bir kuldur. Aslı 

toprak olan insanın hiçbir değeri yoktur.

 Ona göre gerçek müminin gayesi Hakk’ın rızasını almaktır. Eğer Hakk’ın 

rızasını alır ve Hazreti Peygamber’in sünnetine uyarsa Allah’ın didarına mazhar 

olabilir.

 Hoca Ahmet Yesevî’ye göre insan ölmeden önce ölebilmelidir ki fena fillah 

makamına erişebilsin.

Ahmet Yesevî’nin dünya görüşünün günümüze yansımaları nelerdir?

 Yukarıda onun dünya görüşünden küçük küçük kesitler vermiştik.  Hoca Ahmet 

Yesevî ve müritleri sayesinde Adiyatik’ten Çin Seddi’ne İslamiyet ve Türklük şuuru 

dalga dalga yayılmıştır. Fakat ne acıdır ki günümüzde, onun hikmetlerinde anlatılan 

hayat felsefesine pek uyulmamaktadır. Kısacası onun yolu Allah yolu, 

Peygamberimizin hayatıdır. Ancak üzülerek belirtelim ki günümüz insanı, daha 

maddeci, daha cebini düşünür hâle gelmiştir. Onun döneminde ve sonrasında derviş 

“bir lokma bir hırka” ile tanınırken günümüzde daha başka cepheleriyle öne 

çıkmıştır. 

Ahmet Yesevî’den kendimize nasıl bir yol çizebiliriz?

Yesevî yolu, Allah’ın emirlerine Peygamberin sünnetine uymak demektir.

Yesevî yolu, Hak yolu, hakikat yolu Allah yolu demektir.

Yesevî yolu, ülkemizi ve millî bütünlüğümüzü korumak demektir. Çünkü o dinini, 

dilini ve mensubu olduğu milleti çok sevmiştir.

Yesevî yolu, Türkçeyi güzel kullanmak demektir. Çünkü o hikmetlerini Arapça ve 

Farsça yerine Türkçe ile söylemiştir. 

Ahmet Yesevî’nin fazla bilinmeyen hayattaki ilginç olaylar hakkında ne 

söyleyebilirsiniz?

 Ahmet Yesevî Hazretlerinin türbesini Timur yaptırmıştır. Bu sebepten Timur 

Orta Asya’daki soydaşlarımız arasında çok sevilir. Kazakistan’ın Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetleri Birliğine bağlı olduğu dönemde hacca gidemeyen Türkistanlı (Orta 

Asya) hacılar, onun türbesini tavaf etmişler, onun türbesindeki taşa el sürmüşlerdir.

Bugün başı sıkışan, derdi olan, evlenen, çocuğu olmayan, üniversite imtihanına 
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girmek isteyen onun türbesini ziyaret etmektedir. Onun türbesini ziyareti 

önleyebilmek için komünist askerler türbeyi yakmak istemişler, top mermisiyle 

yıkmak istemişlerse de bir tek taşını bile sökememişlerdir.

 Ne mutlu ki Kazakistan’ın bağımsızlığa kavuşmasından sonra Türkiye 

Cumhuriyeti onun türbesini onarmış, içerisinde biriken tonlarca çamuru dışarı 

çıkarmıştır.

 Onun adına yakışan bir üniversite (Uluslararası Hoca Ahmet Yesevî Türk-

Kazak Üniversitesi) kurulmuş olup üniversitede Kazakça ile birlikte Türkiye Türkçesi 

de zorunlu olarak öğretilmektedir 

 Son olarak şunu söylemek isterim, ülkemizin içinde bulunduğu kara günlerde 

hem Hoca Ahmet Yesevî’nin hikmetlerindeki felsefeye, hem de o ve onun gibilerin 

dualarına ihtiyacımız var. 

 Sevgili Hocam, vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden dolayı Akpınar Dergisi 

adına size çok teşekkür ediyoruz.

KAYNAKLAR

Kemal Eraslan, Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler, Ankara 1983.

İslam Ansiklopedisi, I. Cilt.

* Yrd. Doç. Dr.
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TÜRK EDEBİYATINDA ANI YAZMA GELENEĞİ VE 
SAMET AĞAOĞLU’NUN HAYAT BİR MACERA 
İSİMLİ ANI KİTABI

Muzaffer ÇANDIR*

candir45@yahoo.com

 Bu yazıda Türk edebiyatında anı yazma geleneği ve bu geleneğin bir ürünü 

olan Samet Ağaoğlu’nun “Hayat Bir Macera” isimli kitabının içeriği üzerinde 

durulacaktır. 1950, 1954 ve 1957 genel seçimlerinde Demokrat Parti’den Manisa 

milletvekili seçilen ve bu dönemlerde çeşitli bakanlıklarda bulunmuş olan Samet 

Ağaoğlu, siyasi hayatından önce hem hikaye yazarak edebiyatla ilgilenmiş, hem de 

Ticaret Bakanlığı’nda genel müdürlüğe kadar yükselerek dönemin önemli 

bürokratlarından olmuştur. Türkiye’nin 1946’da çok partili hayata geçmesinden 

sonra Demokrat Parti’de siyaset yapmaya başlayan yazarın, 27 Mayıs1960’da 

yapılan askeri darbeyle siyasi hayatına son verilmiştir. 

 Ansiklopedilerde: “Bir kimsenin içinde yaşadığı veya tanık olduğu olayları 

anlattığı eser”  veya “Bir kimsenin başından geçen ya da kendi döneminde ortaya 

çıkan olay ve olguları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattığı yazı türüdür.”  

Şeklinde tanımlanan hatırat, Türk edebiyatında Tanzimat’tan sonra gelişmiş 

bağımsız bir edebî türdür.

 Hatıra yazma düşüncesi, insanın birikimlerini başkalarıyla paylaşma 

ihtiyacından doğmuştur. Geçmişi olumlu ve olumsuz taraflarıyla yeniden yaşama, 

güncele ve geleceğe taşıma düşüncesi insanları hatıra yazmaya yönlendirmiştir.

 İnsan yaratılışı itibarıyla geçmiş, hal ve geleceği aynı anda yaşar. İnsanın 

geçmişini hatıralar, geleceğini ümitler oluşturur. Bunların belli bir zamanı ve yaşı da 

olmaz. Fakat yaş ilerleyip geleceğe ait ümitler azalmaya başladıkça geçmişin 

hafızamızdaki izleri uyanır ve böyle durumlarda içinde yaşadığımız zamandan 

kopup geçmişi daha fazla yaşamaya başlarız. Bu konuda Sabri Esat Siyavuşgil, 

geçmiş hayatın izlerini ve etkilerini hatırladığımızda düştüğümüz durumu şöyle 

açıklar:

 “Gençlik ve orta yaşlılık, acı, tatlı, türlü hatıraların şuur altına istif edildiği 

çağlardır. Bütün gördüklerimiz, duyduklarımız ve yaşadıklarımız, banyo edilmemiş 

fotoğraf olmaları gibi, karma karışık ve biraz da bakımsız, ihtiyarlık günlerimizin 

sükûnunu, yalnızlığı ve işsizliğini bekler. O an gelince de, daha fazla yaşamak için 

bakışlarımızı tükenen istikbale değil, tükenmeyen bir maziye çevirdiğimiz zaman, 
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yegâne tesellimiz hatıralarımızdır. Onlar bizim çocukluk oyuncaklarımızdır. Tıpkı 

çocuğun renkli tahta ve teneke parçasıyla, hakikat âleminin dışında, kendi 

fantezisine uygun bir cihan yaratması gibi, biz de istikbale küstüğümüz günlerde, 

mazinin yadigârlarını, hakikat olmamış emellerimize göre değiştirir, bozar ve 

süsleriz. Herhangi bir hatıra kitabını açın ve okuyun. Onda geçen yılların mermer 

veya tunç üzerindeki izlerini değil, geçmiş hayatına esef eden bir ruhun çırpıntılarını, 

tevillerini, mazeretlerini ve inkisarlarını bulursunuz. Her hatıra, hakikaten olmuş bir 

şeyden ziyade, olmaması hasret çekilmiş bir hadisenin tahayyülünden ibarettir.”  

 Hatıralar yaşanan olayların insan hafızasında bıraktığı izlerdir. Hatıra yazarı da 

bu izleri canlandırarak geçmişi dilde sergiler. Buna göre, geçmişe yönelmek, 

yaşananı değil, yaşanmışı vermek, hatırat türünü en belirgin özelliklerinden biridir.

 Hatıra yazılarında yazar, kendi iç dünyasına yönelir fakat bu yönelme, dış 

dünyadan kopuk bir yönelme değildir. Hatırat yazarının birinci endişesi kendisini 

değil, yaşadıklarını anlatmaktır. Hafızasındaki izleri yoklarken bu izleri bırakan 

olayları ve sebeplerini hatırlamaya, nedenlerini bulmaya çalışır. Bu da onu, 

yaşadıklarını bütün boyutlarıyla anlatmaya yöneltir. Ancak bu anlatım belgelere 

dayanmadığı için her zaman objektif olmaz. Yazarın duygu ve düşünceleri de işin 

içine girer. Çünkü yazar, yaşadığı olayları kendi penceresinden gördüğü şekilde 

anlatır.

 İnsanın yaşadığı olayları bir başkasına veya okur topluluğuna anlatma ihtiyacı, 

yazılan hatıra kitaplarına bakılarak şöyle sıralanmıştır: a)Unutulma korkusundan 

kurtulmak, b) Kişinin kaybolup gitmesine gönlü razı olmayacağı bir gerçeği ortaya 

koymak, c) Yazma alışkanlığı içinde bulunmak, d) Birlikte yaşadığı kişilerden 

kimilerine karşı duyduğu hayranlığı belirtmek, e) Tarih ve kamuoyu karşısında 

hesaplaşmak, pişmanlık duygularını anlatarak rahatlamak, bir çeşit günah 

çıkarmak, f) Gelecek kuşaklara bir ders vermek, g) Siyasal hasımlarını kötülemek ya 

da kendisini savunmak.

 Hangi nedenle olursa olsun hatıralarını yazmanın insana dürüstlükten 

ayrılmama, içtenlikten uzaklaşmama gibi önemli sorumluluklar yüklediği apaçıktır.”  

Bunlardan da anlaşılacağı gibi hatıra yazarının unutulma korkusu, gelecekle 

hesaplaşma düşüncesi, hasımlarını kötüleme ve kendini savunma endişesi hatırat 

yazılarının en önemli varoluş sebebidir. Edebiyatımızda hikâye türünde olduğu gibi 

hatırat türünde de bir çok güzel eserler veren Samet Ağaoğlu, bu konuda şöyle 

düşünür:

 “Milletlerin hayatında muayyen devirlerin tarihini tespit ederken başvurulacak 

en sağlam vesikalardan bir kısmını da o devirde rol almış, iş görmüş veya o devri 
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yakından yaşamış olanların hatıraları teşkil eder. Siyaset ve devlet adamlarının 

hatıralarını yazmaları bu bakımdan onlar için bir vazife sayılmalıdır. Muayyen 

devirleri idare eden psikolojik hâleti, zihnî durumu, gerçek telâkkileri ancak bu 

hatıralar yolu ile öğrenmek mümkündür. Resmî söz ve nutukların, yapılan ilânların, 

önünde gözükenlerin arkasında saklı duran ihtiras ve arzular, şahsi temayüller ve 

nihayet yazılı vesikalara şu veya bu şekilde aksetmiş bulunan hadiselerin gerçek 

mahiyeti hatıralarla belli olur. 

 Hatırat veya hatıra diye söylenegelen bu terimin yerine Cumhuriyetten sonra 

yoğunlaşan öz Türkçe akımının da etkisiyle anı kelimesi, anmak fiilinden türetilerek 

getirilmiş, Arapça kökenli hatıra kelimesiyle birlikte söylenir olmuştur. 

 Hatıra türünün önemli bir özelliği de gerçeğe uygunluk ve samimiyettir. Bu iki 

unsurdan uzak olan bir hatıra yazısı tahmin edileceği gibi kısa ömürlü olacaktır. 

Hatıra yazarı; hayatını, gördüklerini ve yaşadıklarını olduğu gibi anlatır. Bu gerçekçi 

özelliği ile tarihçiye yaklaşır ama bir tarihçiden çok bir romancı gibi ferdi bir tutum 

içinde bulunur. Belki bu yüzden tarihten ayrılarak edebî bir tür olarak kabul edilmiştir.

Hatıralar ifade ve üslûp bakımından kendi aralarında farklılık gösterirler. Bu farklılık 

hatıra yazarının mesleğiyle ilgili olduğu gibi başka sebepler de olabilir. Örneğin 

askeri şahısların yazdıkları, belgelere dayanan, askeri birliklerin hareket planlarını 

içeren savaş hatıraları genelde daha sade ve objektif bir ifadeyle yazılmışlardır. 

Sanatçıların, özellikle edebiyatçıların hatıralarında ise kişi ve olaylarla beraber 

hatıra sahibinin gözlem, duygu ve sübjektif yorumları üsluba da etki eden edebî bir 

dille anlatılır. “Bu özellikleri dikkate alınarak genellikle bütün hatıralardan, özellikle 

de siyasi ağırlıkta olan hatıralardan bir belge ve objektif bilgi olarak faydalanmak için 

bunlara ihtiyatla yaklaşılması ve aynı konu üzerinde yazılmış olanların 

karşılaştırılması gerekir.”  

 Kurtuluş savaşından sonra gerçekleştirilen Atatürk inkılâpları, Serbest Fırka 

denemesi çok partili hayata geçiş ve sonunda 27 Mayıs darbesi gibi toplumsal 

olayların etkisiyle yazılmış bir çok hatıra kitapları vardır. Bunlardan Ahmet 

Ağaoğlu’nun yazıp Samet Ağaoğlu’nun yayımladığı “Serbest Fırka Hatıraları”, ömrü 

ancak üç ay sürmüş olan genç bir partinin üzerinde oynanan oyunları sergilemesi 

yönünden en kayda değer olanıdır. Çok partili demokratik rejimin hangi 

aşamalardan geçtiğini göstermesi bakımından da vesikalarla dolu bir hatıra 

kitabıdır. O dönemi anlatan diğer önemli hatıra kitaplarından bir kaçı; Falih Rıfkı 

Atay, Çankaya (İst. 1961), Celâl Bayar, Ben de Yazdım (İst. 1965–1972), Halide 

Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı (İst. 1962), Fahrettin Altay, On yıl Savaş ve 

Sonrası (İst. 1970), Hüseyin Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni (İst. 1993), Afet 
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İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler (Ankara 1959). 

 Hatıralar, yazarların mesleklerine göre de kendi içinde sınıflandırılabilirler. 

Bunlardan edebî karakter taşıyan belli başlı hatıra kitapları şunlardır: Hüseyin Cahit 

Yalçın, Edebî Hatıralar (İst. 1935); Halit Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl (İst 1936); Abdülhak 

Şinasi Hisar, Yahya Kemal’e Veda (İst. 1959); Halit Fahri Ozansoy, 

Edebiyatçılarımız Geçiyor (İst. 1967), Edebiyatçılar Çevremde (Ankara 1970); 

Yahya Kemal Beyatlı, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım (İst. 

1973) 

 Samet Ağaoğlu, siyasî kişiliğinin yanında hikâyeciliği ile de bilinen ve tanınan 

bir yazardır. Onun edebî kişiliğini oluşturan hikâyeciliğiyle beraber hatıra yazarlığı 

da ön plana çıkmış, bu yönüyle de edebiyat dünyasındaki yerini almıştır. Hatta 

ifadelerindeki akıcılık ve yaklaşımındaki tarafsızlıktan dolayı hatıra kitapları 

hikâyelerinden daha çok okunmuştur. Yazarın hatıra kitapları; Arkadaşım Menderes 

(İst. 1967), Marmara’da Bir Ada (İst. 1972), Aşina Yüzler (İst. 1965), Babamın 

Arkadaşları (İst. 1958), İlk Köşe (İst. 1978), Babamdan Hatıralar (Ank. 1940) ve 

Siyasî Günlük: Demokrat Parti’nin Kuruluşu (1992) ve Hayat Bir Macera’dır. Bu 

yazıda yazarın yayımlanmış son eseri olan ve Kayseri Hapishane’sinde kaleme 

aldığı Hayat Bir Macera adlı eser incelenecektir.

 1946 yılında siyasete giren yazar, 1950’ye kadar parti meclisinde görev almış, 

gazetelerde çıkan çeşitli makaleleriyle propagandaya yönelik düşüncelerini dile 

getirmiştir. Yazar bu dönemdeki yazılarının bir kısmıyla tuttuğu günlüğü çeşitli 

tarihlerde yayımlatma imkânı bulmuştur. Siyasî Günlük ölümünden on sene sonra 

1992 yılında yayımlanmıştır. Onlardan sonra gelen Arkadaşım Menderes ve 

Marmara’da Bir Ada yine yazarın siyasî hatıralarının devamını içeren eserlerdir. 

Aşina Yüzler, Babamın Arkadaşları ve İlk Köşe portredir. 

 Cumhuriyetten sonra sayıları gittikçe artan hatıra kitaplarının arasına art arda 

giren Ağaoğlu’nun eserleri bu türe ayrı bir boyut kazandırmış, özellikle siyasi 

hatıraları ilgiyle ve sevilerek okunmuştur. Ağaoğlu’na göre iki çeşit hatıra vardır: 

“Anlatılan her olay vesikalara bağlanmış, yazarın bu vesikaları daha çok yorum ve 

izahından ibaret hatıralar... Bunlar en fazla devletlerarasındaki münasebetler, savaş 

sahibinin resmi hayatına aittirler.

 Bir de vesikaları az, doğruluğuna anlatanın kişiliğine göre hükmedilebilecek, 

olayların akışına uygun, mantıklı ve akla uygun yorumlardan ibaret hatıralar... İkinci 

çeşit hatıralarda önemli olan sahibinin kendisini hislerinden mümkün olduğu kadar 

kurtarabilmesidir. Bunu ne dereceye kadar yapabilir? Bir kere ister vesikalı, ister 

onlardan yoksun olsun yüzde yüz objektif kalmak, başarılamayacak kadar zor, hatta 
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imkânsızdır. Hele olayların içinde önemli rolleri olmuş kimseler için bu tehlike 

büsbütün vardır.

 Hemen söyleyeyim ki, hatıralarımda vesikalar belki az yer tutacaktır. Benim için 

bunun başka bir sebebi de şudur: 27 Mayıs’tan sonra muhalefet yıllarında ve 

iktidarımız süresince tuttuğum günlük hatıra defterlerimle, birçok vesikalarım 

kayboldu sanıyorum. Fakat onlar elimde bulunsalardı bile, yazacaklarım yine pek 

fazla vesikaya dayanmayacaktı. Bununla beraber bir kısım evrakım elimdedir ve 

işime yarayacaktır. 

 Objektif kalıp kalmayacağıma gelince, tam bir samimiyetle şunu söylemek 

isterim. Başkanı ve büyük sorumluluklar yüklenmiş iki mensubu asılan, partide ve 

iktidarda rolleri üçüncü dördüncü derecede bir kısım dışında, Cumhurbaşkanından 

en genç mensubuna kadar ileri gelenleri haksız ve insafsızca en ağır hakaretlere 

maruz bırakılmış, idam cezalarından başlayan ağır ve adaletsiz mahkûmiyetlere 

uğratılmış bir partinin mensubuyum. Kendim de yine aynı şekilde müebbet hapse 

tıkılmış bulunuyorum. Bunun ruhumda ve dimağımda uyandırdığı hisler ve fikirler 

elbette vardır. Ayrıca partimin, arkadaşlarımın ve kendimin Türk milletine ve 

vatanına hizmet ettiğimize inanıyorum. O halde yazacaklarım arasında zaman 

zaman sübjektif parçalar bulunabilir. Fakat hatıralarımı kaleme alırken göz önünde 

tutmaktan bir an bile vazgeçemeyeceğim bir nokta da, onları yine vatana ve millete 

hizmet maksadıyla yazmakta olduğumdur. Bunun içindir ki, memlekete ve genç 

kuşaklarımıza faydalı olacağına inandığım gerçekleri benim ve partimin aleyhinde 

olsalar bile ortaya koymaktan çekinmeyeceğim.”  

 Bilindiği gibi 27 Mayıs 1960’da yapılan ihtilalle iktidarın bütün üyeleri ile onlara 

yakın olan bazı bürokratlar Yassıada’da cezaevine konur ve yaklaşık bir yıl süren 

yargılamadan sonra bir kısmı idama mahkûm edilirken büyük bir kısmı da müebbet 

hapis cezası alır. Samet Ağaoğlu’nun da içinde bulunduğu müebbet hapse mahkûm 

olanlar topluca Kayseri Kapalı Cezaevine gönderilirler. 1961–1963 yılları arasında 

orada kalan Ağaoğlu, 1963’ün sonunda rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Toptaşı 

Cezaevine nakledilir, affedildikleri 1965 yılına kadar da burada kalır. 

 Kayseri Cezaevinde kaldığı sıradaki iç dünyasını ve hatıralarını yazma 

düşüncesini yazar şu ifadelerle belirtir: “Bir ihtilalin sonunda yıkılmış iktidarın ileri 

yüzlerinden sayıldığım için ölünceye kadar hapse mahkûm edildim. Şimdi Orta 

Anadolu’nun tarihi bir şehrinde yine kendi iktidarım zamanında yapılmış cezaevinin 

bir hücresinde yaşıyorum. Elimden vatandaşlık ve insanlık haklarım alınmış. 

Politika hasımlarım bununla yetinmeyerek hâlâ çeşitli yollarla öteye beriye 

sürüklemeye, “vatan haini” damgasının yanına başka yaftalar da yapıştırmaya 
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çalışıyorlar. Yalnız cemiyetle değil, aile çevremle de maddi-manevi ilgilerim her gün 

biraz daha azalıyor. Burada otuz kader arkadaşımın arasında günümün bir saatini 

onlarla dertleşerek, kalanını da ta çocukluğumdan bu yana yaşadığım yılları 

hatırlamakla geçiriyorum. Geleceğe ait hiçbir hayalim yok. Sabahın çok erken 

saatlerinden akşamın geç vakitlerine kadar yarı aydınlık koridorlarda, ağaçsız, 

otsuz, tavanı küçük bir gök parçasından ibaret avlularda dolaşıyor, geceleri kâbuslu 

rüyalarla dolu uykularımdan yorgun, ezilmiş, başımda ağrılarla uyanıyorum. Bu 

avare boşluğu biraz olsun doldurmak için ne yapmalıyım diye düşündüm. Yakamı 

geçmişin hatıralarından kurtaramadığıma göre onları yazarak oyalanamaz mıyım? 

Şu da var: Bir hayatı yapan çeşitli olaylar insanın ruhunda tortular bırakır. Hatıraları 

kâğıtlara dökmek bu tortuları temizler, yeni bir hayatın serinliği duyulur, bu da belki 

yeni bir hayata başlangıç olar.” 

 6 Ağustos 1982’de ölen Samet Ağaoğlu “Hayat Bir Macera” isimli hatıra kitabını 

işte bu duygularla kaleme alır. 1965’ten, vefat ettiği 1982 yılına kadar geçen on yedi 

yılda bu hatıralarını ele geçiremeyen yazar, Milliyet gazetesinde kendisiyle yapılan 

bir söyleşide hatıralarını yazdığı evraklarının resmi yetkililerce el konulduğunu, 

bunların kendisine iade edilmesi gerektiğini istemiş fakat hayatta iken bu mümkün 

olmamıştır. Bu hatıraların yayıncının eline nasıl geçmiş olduğunu bu konuda bir bilgi 

olmadığı için bilemiyoruz. Fakat yayıncının da belirttiği gibi bu yazarın son hatıra 

kitabı değildir, devamı ileride ortaya çıkabilir. 

 Bu eser yazarın geride bıraktığı evrakları arasında, en son yayımlanan 

kitabından on bir yıl sonra bulunmuş ve vefatından tam yirmi iki yıl sonra Nihal 

Boztekin tarafından yayına hazırlanıp Kitap Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. 

1963 yılında Kayseri Cezaevinde daktiloyla yazılan bu hatıralar 193 sayfadan 

oluşmaktadır. Bu eserde yazar, kendisinin çocukluk yıllarını geçirdiği 1915–1922 

yıllarının bizzat şahidi olduğu olayları, kendisini merkez almak suretiyle anlatmıştır. 

Kitapta anlatılanlar yazarın da “…hayalin eli ne kadar sihirli olursa olsun, bu 

hatıralara girmeyecek. Anlattıklarımda eksikler bulunabilir, bilerek veya unuttuğum 

için, ama uydurma, hayır.” şeklinde ifade ettiği gibi gerçek hayatın hatırlanan 

olaylarından ibarettir. Uydurma ve hayale kesinlikle yer verilmemiştir. Tarih kitabı 

yazmadığını belirten yazar, burada çocukluk ve ilk gençlik yıllarının önemli olaylarını 

anlatır.
* CBÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

1 Meydan Larousse, “Hatırat” maddesi, C.5, Meydan yay. İst. 1971, s. 675.

2 Emin Özdemir, “Anı ve Anı Dilimiz Üzerine”, Türk Dili Anı Özel Sayısı, C.XXV, S.246, Mart 1972, s. 398.

3 Sabri Esat Siyavuşgil, “Hatıralar”, Salon Mec. 15 Ocak 1948,  S.6, s. 79.
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8 Samet Ağaoğlu, Hayat Bir Macera, Kitap Yayınevi, İstanbul 2004, s. 8.

* Yrd. Doç. Dr. 
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ÖLMESİN  GAZELİ

El ver sultanım,

       Hüküm senindir

Aşk derdine düşen

       Müptelâ ölmesin.

Bir sayhaya açılır,

        Kalbi vuran son cemre

Çoğalsın ufuklarca

        Vaveylâ ölmesin.

Bir aşkın uykusunu

         Bölen ancak ölümdür

Sussun bütün kâinât

         O rüyâ ölmesin.

Her insan kendinin zindanıdır

Ey zindancı çöz kalbin kilidini

Hem Yusuf

Hem züleyhâ ölmesin.

Mehtâbın aynasında

Büyür bütün acılar

Şair! Yaz o kıssayı yeni baştan

Leylâ ölmesin!

Ali İhsan KOLCU

ŞEHİR GEZİLERİ

Aceleci ve meraklı giriyorum

Dalgın ayrılıyorum

Tanımadığım şehirlerden

Araba körlüğüdür insanın

Adımlardan yerleşir gözlere

Kalıcı resimleri şehrin

Bir şey düşürmediğim kendimden

Kendime bir şey bulmadığım 

Şehirden yalnız yorgunluk kalır.

Erdal NOYAN
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TUTUNAMAYANLAR ROMANINDA KÜÇÜK 

BURJUVANIN ELEŞTİRİSİ

Esma Dumanlı KADIZADE

 ÖZET:  Bu çalışmada Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar adlı romanı incelenerek, küçük burjuva kavramı tespit 

edilmiştir. Romanda yaygın bir şekilde işlenen küçük burjuvanın eleştirisi, insan, zaman ve dünya bağlamında 

incelenmiştir. Romandan örnekler alınarak metin merkezli bir çalışma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Küçük burjuva dünyası, tutunamayanlar, yitirilen değerler

 GİRİŞ: Oğuz Atay, “TRT 1970 Roman Ödülünü” kazandığı Tutunamayanlar ile 

geleneksel romandan uzaklaşarak modern roman figürlerini fonksiyonel bir biçimde 

kullanmıştır. Bu tür romanlarda kültürel ve iletişimsel bellek figürleri kaygan bir 

zeminde ele alınır. Çünkü o bir tutunamayandır. 

 Modern dünyanın ulus dil anlayışı yerine normdan sık sık saptığı görülür. Farklı 

diller kullanılır. Bir bakıma modern insanın parçalanmışlığı bu dil farklılaşmasıyla 

verilmeye çalışılır. Bunun için normdan sapmalar kullanılır. Cümlenin gramatikal 

yapısı değişir. Özne kullanılmaz, yüklemin yeri değişir, kelime bölünür, harfler büyük 

yazılır. Amaç küçük burjuva hassasiyetinin parçalandığı bu olumsuzluğu 

göstermektir. Aldatma ve dönüştürme figürleri sık sık kullanılır. Kısaca dünya ve ona 

ait algılama biçimi bir yıkıma tabi tutulur.

 Romanda Turgut Özben küçük burjuva dünyasının içinde kaybolmuş genç bir 

mühendistir. Gazeteden arkadaşı Selim Işık’ın intihar haberini duyduktan sonra 

sarsılan Turgut, bu intiharın nedenini öğrenmek için çıktığı yolculuğun sonunda hem 

Selim’in hem de kendinin bir tutunamayan olduğu noktasına varır.

Romanda Turgut Özben’in de başlarda kanıksadığı bir dünya olan küçük burjuva 

dünyası, içinde yaşayanlarla birlikte eleştiri oklarına maruz kalır. Küçük burjuva nedir 

ve kimdir? 

 “Küçük burjuva, uzun yıllar sürecinde oluşmuş düşünce ve alışkanlıkların dar 

çemberi içinde sıkışıp kalmış, bu çemberlerin dışına çıkamayıp, kurulu makine gibi 

düşünen bir varlıktır. Ailenin, okulun, kilisenin, "hümanist" edebiyatın etkisi, 

"yasaların ruhu", burjuva "gelenekleri" denilen bütün şeylerin etkisi küçük 

burjuvaların kafalarında bir saatin çarklarına benzer. Küçük burjuva düşüncelerinin 

küçük çarklarını, küçük burjuvanın rahatına düşkünlüğünü harekete getiren bir 

zemberek, pek karmaşık olmayan bir cihaz yaratır. Küçük burjuvaların bütün duaları 

belagat niteliklerini hiç kaybetmeyen şu kelimelerden ibarettir: "Tanrım, bize acı!" Bu 

dua biraz daha yetiştirilip, devlet ve toplum karşısında bir hak ve istek olarak ifade 

edilecek olursa, şu şekli alır: "Beni rahat bırakın, dilediğim gibi yaşayayım." Maksim 

Gorki, Küçük-Burjuva İdeolojisinin Eleştirisi, Ortam Yayınları, 3. Baskı)
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Tutunamayanlar romanı günlük hayatın içerisine sıkışıp kalmış küçük burjuvanın 

eleştirisine yönelmiştir.

BURJUVA FİGÜRLERİNİN DOLAYIMINDA:

Tutunamayanlar’da, Oğuz Atay sorguladığı küçük burjuva figürlerini kullanarak  

varoluş sorunsalı içindeki kahramanının soluk alıp vermeye çalıştığı dünyayı 

olumsuzlar. “Küçük burjuva yaşam biçimi, gelenekleriyle, gösterişe dayalı dekor ve 

giysileriyle, yüzeysel insan ilişkileriyle, yapay evlilik düzenleriyle, kişiliğinin bilincinde 

olmayan insanlarıyla ve yozlaşmış devlet mekanizmasıyla aydın bireyin kafkaesk bir 

deyişle karşıt dünyası”dır.  Tutunamayanlar’da bu eleştiri daha çok küçük burjuvanın 

dünya ve insan algılamasına yöneliktir.

1-  BİR  DÜNYA  ALGISININ  ELEŞTİRİSİ

 Roman boyunca kutuplaşmanın dünya algısı ekseninde yoğunlaştığını 

görmekteyiz. Bir tarafta küçük burjuva yaşamının tekdüze dünyasındaki insanlar 

diğer tarafta bu dünyada bedenen var olan ancak ruhen tutunamayan insanların yeni 

dünya ile hesaplaşmaları vardır 

 Atay’ın kalemiyle bu dünya her yönüyle eleştirilir. Çünkü hiçbir aydın bireyin içinde 

bulunmak istemediği, bir tutunamayan olmaya sürüklendiği düzen, “Mimarıyla, 

mühendisiyle, ressamıyla, yazarıyla bütün aydınların rahatsız olmadan bir 

köşesinde yer almaya çalıştığı, bir köşesine tutunmak için uğraştığı çirkinlikler”le 

(s.242)  doludur.

 Bu dünyada insanlar, alışkanlıklarının dışına çıkamazlar. Toplumun olumladığı 

davranışları yerine getirirler. Bireyselleşmeyi başaramayan sadece tek düze tip 

oluşturan küçük burjuvanın bu yaşamını yazar, Turgut’un ifadesiyle eleştirir. 

 “Altı parke cilalanması geçti. Yok, o kadar değildi. İki yıkama-yağlama olacak. 

Daha fazla, daha fazla, en az dört salon şeklini değiştirme oldu. Durun bakayım; bir 

hesap edeyim. Bir kat satın alma, altı ev değiştirme eder. Ayrıca iki yatak odası 

çalışma odası değiştirmesi daha var. Evet, tam üç perde yıkama ediyor. Çok iyi 

hatırlıyorum, başladığı zaman, perdeleri yeni almıştım. Alışılmış zaman ölçüleriyle 

hesaplanması güç bir süre. Ben o zaman koltukları, pencerenin yanına koymuştum. 

İnsanın aklında kalmıyor ki: eşya akıp geçiyor. O zamanlar daha debriyaj 

kaçırmıyordu. Hey gidi günler! Parkelerde en küçük bir çizik yoktu. Yaşlanıyoruz: 

Eşyalar eskiyor. Demek dört hizmetçi kaçması oldu ha!” (s.300–301)

 Oğuz Atay, zaman kavramını somutlaştırarak anlatır. O da bir kısır döngü içindedir, 

tıpkı insanlara benzer. Hareket eder, geçer ancak hep aynı yolda ilerler. Herhangi bir 

değişme uğramaz. Bu dünyada zaman, dünyanın aynası gibidir. 

 “Tekrarı olup somutlaştırılan yalnızca zaman değil; söz konusu durum, her şeyi 

birlikte yapan toplumsal sınıf için de geçerlidir. Turgut; “Pazartesi oldu, sonra pazar, 

sonra gene pazartesi, sonra gene pazar oldu. Yakalamaya, yetişmeye imkân yoktu; 

sonra gene pazar oldu. Geç kalkıldı. Kahvaltı, büyük kahvaltı geç yapıldı. Pazar 

gazeteleri okundu, bilmeceler çözüldü; geçen hafta çözülen aynı bilmeceler. Evde 
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yemek verildi, başka evlere yemeğe gidildi. İlk bakışta sizin evinize benzemeyen, 

aslında birbirine benzeyen evlerde yemek yendi. (s. 331)

 Roman, burjuva yaşam biçiminin betimlenmesiyle başlar. Turgut’un iç dünyası ile 

dış dünyası arasındaki gelgitlerde bu derin anlatımı buluruz. Turgut’un hikâyesi, 

Selim’in intihar etmeden önce yazdığı mektubu almasıyla başlar. Bir yanda; 

Turgut’un kendisinin de onayladığı, çevresinde odaklanan burjuva yaşamı, öte 

yanda Selim’in gerçekliğini gösteren iç dünyası yansıtılır. “Turgut, salon-

salamanjeye bak(ar): Sofra hazırlanmıştı. Terliklerini sürüyerek sofraya yürüdü; 

mutfağa doğru dönerek isteksiz bir sesle: Marifetli karım gene neler pişirmiş? Dedi. 

Salon-salamanje, terlikler, sofra, mutfak ve marifetli kadın, Turgut’un burjuva 

yaşamını simgeleyen ve diğer bölümlerde de aynı işlevde kullanılan sözcüklerdir 

(s.244).

 Turgut, bu dönemde henüz bir tutunan olarak; “küçük burjuva toplantılarının 

incisi”dir. Yerleşik düzenle uyum sağlamış olan bu insanların (Turgut’un deyimiyle 

“yumuşakçaların” ) yaşantısında sanki tüm güçlükler törpülenmiştir. Parçalanan 

dünyada, zevksizlik, sahtelik bile metalaştırılmıştır.

  “Sivri köşelerin yontulduğu, insanın hiçbir yerini acıtmayan bir yaşamdır bu. 

Tekdüze günlerin birbirini kovaladığı anlamsız ve ruhsuz bir yaşam; ucuzluklarla 

dolu, sahte ve zevksiz. Yumuşakçalar için mutluluk parasal bir başarıdır; daha çok 

kazanmak, araba, kat, mobilya almaktır. Turgut da böyledir başta; o da bir araba ve 

kat almanın peşindedir. Evindeki eşya küçük burjuva zevksizliklerinin göstergesidir: 

sahte ağızlıklara sokulmuş sigaraların yerleştirildiği kutular, Alaattin lambası 

biçiminde çakmak, yaprak biçiminde gümüş tabla, maroken taklidi plastikle 

kaplanmış koltuk vb.” 

 Gösterişe düşkün küçük burjuvanın evindeki bu iğreti ve tekdüze dekoratif 

unsurlar; aynı zamanda, tüketim toplumundaki küçük burjuva ailesinin özentili 

yaşamına yönelik ip uçlarıdır. Romanda ilk olarak aydınların bu yaşayış biçimine 

saplanıp kalmaları ve  dünyayı algılayış tarzları eleştirilir. Ardından yazar, burjuva 

kökenli Türk aydınının; “Batı özentisini ve eşyaya tapınmasını”  eleştirir. Bunu 

Selim’in, Turgut’a “Evinizde Türkçe bir şey kalmamıştı. Bana anlayış gösterecek 

yerde büfeyi gösterdin.” (s.31) sözlerinden anlamaktayız.

 Atay, romanında küçük burjuva dünya algısının günlük yaşama yansımalarını 

bütün ayrıntılarıyla verir: “Küçük burjuvanın pazar ayini esas itibariyle üç kısma ayrılır 

(…) ‘Pazar Gazetesi’ – günlük olaylar, makaleler ve bilmece olmak üzere üç 

bölümdür- Büyük Kahvaltı ‘ve’ Akşam Üstü Kime Gidelim’ sıkıntısı. Bu sınıf yasası 

her Pazar büyük bir özenle yerine getirilir.”(s.85) Turgut, “Dişilerinin yuva yaptığı, 

erkeklerinin yiyecek taşıdığı, yavrularının da leylekler tarafından getirildiği, ön 

ayaklarıyla yemek yiyen arka ayaklarıyla yürüyen ve duyargaları başlarının iki 

tarafında olan canlılardan oluşan” (s.149) bir toplulukta yaşar.

Romanda, Turgut bir iş için gittiği Ankara’da sokakta yürürken karısının ahbaplarına 
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uğramayı düşünür. Bir yandan da gittiği yerde konuşulacak olan alışılmış cümleleri 

aklından geçirir, bu dünyada kurulan cümleler bile birbirinin aynısıdır. 

 “1) Sizlere uğramadan edemedim 2) Şehri çok güzel ve değişmiş buldum. 3) Yeni 

taşındığınız evi bulmakta güçlük çekmedim. 4) Oğlunuz çok büyümüş. 5) İnşallah 

büyüyünce sen de Turgut amcan gibi mühendis olursun. 6) Daha beter olsun. 7) 

Nermin ne yapıyor? 8) İyidir selam ve sevgileri var. 9) İnşallah bir dahaki sefere onu 

da getiririm. 10) Sen derslerine çalışıyor musun bakalım? 11) Kaşlarını çattı. 12) 

Amcalar bazen kaşlarını çatar; onlara güven olmaz. 13) Süheyla’yı 

hatırlayacaksınız; teyzemin gelini (…) 14) Nermin’le birlikte geliriz bir dahaki sefere. 

15) Geliriz dedik ya, uzatmayın (…). 16) Gitmiş kadar oldum.”(s.246)

 Tekdüze bir yaşam, artık konuşmalara kadar yansımıştır. Oğuz Atay: “Turgut’un 

evini, karısını ve arkadaşlarını anlatırken küçük burjuvaların değer yargılarını ve 

davranışlarını acımasızca eleştirir.”  Sahteliklerle, kötülüklerle dolu olan, “içe dönük 

kahramanlara imkânsız bir duvar ören küçük burjuva dünyası”nın,  olumlu 

değerlerinin savunucusu olan Selim, bu dünyadan nefret eder. Turgut gibi bir arayış 

içine girmeden dünyaya karşı tavır alması olağandır. Bu yüzden, “küçük burjuva, yoz 

bir yaşam biçiminin simgesi olarak, ölçüleri, kurumları ve beklentileri ile çağdaş 

dünyanın değerler sistemine”  uyum sağlayamayan aydının karşısında yer alarak, 

Atay’ın eleştirilerine maruz kalır.

 Kişinin karşıt dünyasının ifade unsurlarından birisi de bürokrasidir. Oğuz Atay, 

bireylerin küçük burjuva yaşamlarında tutunamayan haline gelişlerine sebep olan 

bürokrasi unsurunu ince bir alayla işler. Bürokrasi dünyasının kuralları akıldışı 

özellikler taşır. Burada çalışan memurlar dikkat edilmesi gereken yaratıklardır. 

Çünkü esrarlı ve bu dünyanın insanlarının akıl erdiremediği işlerle uğraşırlar” 

(s.276); gerektiğinde saldırganlaşıp, “masasının gözünden talimatnameler, 

nizamnameler, kanunlar çıkarır: maddeler denizinde boğar(lar) (insanı)” (s.277).

Kafka gibi Atay da, dünya edebiyatındaki en etkili bürokrasi betimlemelerini yapar. 

Ancak Kafka, tedirgin edici bir atmosfer çizerken, Atay’ın bürokrasi dünyasında ise 

ince bir alay sezilir. Atay, Türk toplumundaki devlet kavramını günlüğünde; “Devlet, 

Kafka’nın insanları için aşılmaz bir duvar olan bürokrasiye çok benzer; Lâle Devri bir 

bakıma istisnadır. Devlet her türlü eleştiriye kapalıdır (…) Felsefe yoktur. Tek felsefe 

bireyin yok oluşudur.(s.279)

 Bürokrasi; devletin bir uzantısı olarak yönetici kurumunun insanla birleştiği 

boyutudur; “Bürokrasi kavramının bir uzantısı, yönetici kurumun işlevini yürütme 

mekanizması, onun bireyle kesiştiği boyuttur. Bu nedenle işleyiş biçimi devlet-birey 

ilişkisinin bir göstergesidir. Atay’ın romanında çizilen bürokrasi tablosu, bir yandan 

çağdaş bireyin soyut güçler karşısındaki sorunlarını yansıtırken, diğer yandan da 

kapalı Osmanlı rejiminin devlet-birey ilişkisinden izler taşır.”  Bu bürokrasi içinde 

görevlendirilmiş insanlar ise; “Bir işin nasıl yapılacağından çok nasıl 

yapılmayacağını gayet iyi bilir(ler). Gerçek olumsuzluğun sultanıdır(lar).” (s.278)
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 Turgut’un ‘Selim’leşmeye başlaması bu sayfalarda görülür: “Turgut da, devlet 

bürokrasisinin hantal yapısını bir oyun olarak algılamaktadır. Turgut genel müdüre 

imza attırmak oyunu oynar. Oyun, Selim de Tutunanların dünyasından kaçmak için 

bir araçtı. Turgut da devlet otoritesinin, küçük burjuva değer yargılarını aşabilmek için 

oyun oynar. Bürokrasi hicvi, Oğuz Atay’a aynı zamanda devlet mekanizmasındaki, 

yozlaşmayı da çok başarılı bir biçimde eleştirebilme imkânı sağlamıştır.” 

 Turgut, Ankara’daki bürokrasinin eleştirisini yaparken, Kutsal Kitap’taki “on emir” i, 

iş takip edenlere uyarlar: Elini hiçbir kâğıda uzatmayacaksın: On emrin birincisi 

budur. Söze erken başlamayacaksın, hiçbir düşünce ileri sürmeyeceksin, hiçbir şey 

bilmezmiş gibi görüneceksin, garip şekilde giyinmeyeceksin, ellerini masaya 

dayamayacaksın, seni baştan savmalarına yol açmamak şartıyla kendisini 

acındıracaksın, gülümseyeceksin, bekleyeceksin… Ve hiçbir zaman ümide 

kapılmayacaksın… (s.297)

 Yazar, devlet dairelerindeki çalışma tarzını, sabah işe başlama sırasında 

memurların davranışlarını, iş takipçilerine karşı davranışlarını ayrıntılı bir eleştiri ile 

kaleme alır: 

 “Şükrü efendi! Bana bir çay getir. ‘Evet, ne istiyorsunuz? Şimdiye kadar 

söylediklerinizi dinlemedi; çünkü çay içmemi beklemedin; bu nedenle, yeni baştan 

anlatmam gerekiyor, demek istiyor. Ne kadar özlü konuşuyor değil mi? Ayrıca, 

öksürmenin yararı dokunmadı; beni genç gördü. İlk sözlerle baştan savmak istiyor. 

Sanıyor ki ilk sözü bana söylemekle , ‘Evrakın sizde olduğunu söylediler’ gibi yanlış 

bir cümle ile başlayacağım ve beni en aşağı, iki oda kadar öteye savuracak. Belirsiz 

başlangıçlardan yararlanmak istiyor. Bu kanlı savaş, dışarıdan hiç belli olmuyor değil 

mi? İşte al sana kesinlik: Yazının tarih ve numarası. Yalnız, bu başarıyla sarhoş 

olmamalısın. Evrakın ona havale edildiğini hemen söylemeyeceksin. Yazı işlerine 

gittim zimmetle size gönderdiler diyerek, ilk dakikada onu bunaltmaya gelmez. 

Kendisini çaresiz görürse, ümitsiz hareketler yapabilir. Meselâ, ‘Bir dakika’ der, çıkar 

odadan: bir daha koysunda bul. Nazlı masal kuşlarıdır, ürkütmeyeceksin belki de 

biraz daha beklemeliydim. Ne dersin?” (s. 293)

 Oğuz Atay, bu romanında Küçük burjuvanın insan duyarlığını ve onun 

biçimlendirdiği dünya anlayışını humor aracılığıyla sarakaya alarak gülünç kılmış ve 

eleştirmiştir. 

2-  İNSANA  AİT  DEĞERLERİN  TÜKETİLMESİ

 Küçük burjuvanın insanı bir tutunamayana dönüştüren yıkımlarından birisi de 

insanı insan yapan değerlerin tüketilmesidir. Romanda, yozlaşmış bir burjuva olan 

Metin, büyük önem teşkil etmektedir. Çünkü Atay, insani değerlerin tüketiminde bu 

kişiyi seçer İçki, kumar ve cinselliğin sergilendiği bütün zevksizliklerin ve 

bayağılıkların simgesi olan Metin, olumsuz değerleri ile Selim’in karşıt gücünü 

oluşturur.

Yazar kahramanlarının dış görünüşlerini çok fazla betimlememesine karşı Metin için 
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bu geçerli değildir. Çünkü Metin maddeyi temsil eder. Ruhsal değerleri yüksek olan 

bireyleri fiziksel olarak değerlendirmeyen yazar, onları soyut düzeyde incelerken, 

Metin’i alabildiğince somutlaştırır. Her yönüyle yapay olan Metin’in kişiliği 

gelişmemiştir: “Kendini tanıma, kendiyle hesaplaşma gibi sorunları yoktur. 

Eğitimsizlik ve gelişmemişliğin sığ yaşantılarında çırpınıp durmaktadır. Kişiliğinin 

estetik boyutu ise çarpık gelişmiştir. Güncel bir deyişle, arabesk özelliklere sahiptir 

Metin. Selim’in tutunamadığı yaşam biçiminin, dünya görüşünün uç noktasıdır. 

Yazar, Metin’in bu incelikten yoksun, gelişmemiş, alaturka yönünü ortaya koyarken, 

kendi toplumunun insanını hicveder  

 Evlilik kurumu toplum yapısının temelini oluşturur. Bireylerin ilişkileri açısından 

aşk, saygı ve sevgi gibi değerlerin önemi büyüktür. Ancak romanda evlilik kurumunun 

bu değerlerden daha çok toplumun istekleri doğrultusunda şekillendiği 

görülmektedir. 

 Geleneklerin ve kuralların arasında sıkışıp kalan insan, iç gelişimini tamamlama 

fırsatını bir türlü bulamaz. Atay’a göre; burjuva yaşamının temel öğesi durumunda 

olan evlilik ve bu kurum içindeki evli kadın; “insanın gelişiminde olumsuz rol oynayan, 

onu maddeye bağlı tutmaya çalışan engelleyici bir öğedir; kaçılıp kurtulması gereken 

biridir.” 

 Romanda evli kadın Nermin’dir. Nermin anlatı sonuna kadar, iç yaşantısı ile 

karşımıza çıkmaz. O sadece var olanlarla yetinir ve bir türlü karaktere dönüşemez. 

Atay, Nermin’i evli kadın tipi olarak görmemizi sağlar. Nermin’den programlanmış 

davranışları sergilemesi beklenir. Perdeyi kapayacak ve evinin kadını olacaktır. 

Çünkü toplum ondan bunu böyle istemektedir.

 Evlilik kurumu ve onun şahsında kadın da yazar tarafından eleştirilmiştir. Roman 

boyunca eleştirisi yapılan burjuva hayatı çeşitli yönleri ve kişileri ile roman sonuna 

kadar sürse de romanın bitişinde Turgut’un da bir tutunamayan hâline gelmesi ile en 

büyük eleştirinin varoluş problemi yaşayan insanda yoğunlaştığını görürüz..

 Romanda insana ait değerlerin yıkımından sonra sıra insanın özüne gelecektir. 

Aldatılmış, tedirgin, şüpheci, her şeye ve her yere yabancı dolayısıyla hiçbir yere ait 

olmayan insan sürekli kendinden çıkmaya çalışacak, hiçbir zamana ve hiçbir 

mekâna tutunamayacaktır. 

 Atay’ın, küçük burjuvanın dünyasında insan ile ilgili eleştirilerini ironik bir ifadeyle 

anlattığı ansiklopedi maddesi oldukça çarpıcıdır. Onlar “Cogito ergosumsuz” (s.149) 

canlılardır, der. İnsanın en önemli özelliği olan düşünme yetisinden uzak olduğunu 

belirtir. 

 İnsana ait olan değerler, onu diğer türlerden ayıran niteliklerdir. Ancak küçük 

burjuva ahlâkı insanları tek tip haline getirir. İnsanların duygularının, bedenlerinin ve 

düşüncelerinin ifade bulduğu “dil”in yıkılması ise insanı ortadan kaldırır.

 Son yemeği bizde mi vermiştik? Yoksa Kayalara mı gitmiştik? Yoksa Mehmetler 

miydi? Ne önemi var? Hep aynı evde yiyoruz, hep aynı telaşla aynı hazırlık, aynı 
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kravatı taktım, bütün beyaz gömleklerim birbirine benziyor. Pantolonum aynı yerden 

buruşuyor. Yemeği ben mi Kaya’nın üstüne dökmüştüm. Kaya mı benim üstüme 

dökmüştü? Ne önemi var? Biz aynı türün örnekleriyiz. Kayamehmetturgutgillerdeniz. 

Yaa! (s. 331). Tek düzelik insanları birbirine benzeterek farklılaşmaları silip süpürmüş 

ve anonimleşen insan insanlıktan uzaklaşarak nesnelleşip hiçleşmiştir.

 Turgut, Selim’in bir süre ilişkide olduğu, geneleve ilk kez birlikte gittiği Metin’le 

görüşür. Bu olay Turgut’un kendisine Don Kişot misyonu yüklediği ilk olaydır. Selim’i 

masumiyetin, el değmemişliğin sembolü olarak algılayan Turgut, onun masumiyetini 

bozan ilk figüre, bu şekilde saldırır. Selim’in ilk genelev tecrübesini Metin’le birlikte 

yaşamış olması, Turgut’un Metin’i neden aşağıladığının ipucunu verir. Selim “ilk 

günahı” Metin sayesinde işlemiş, İsa ile özdeşleştirdiği masumiyetini ilk kez bu 

şekilde kaybetmiştir. 

 Turgut daha sonra, Metin ve Selim’i karşılaştırarak, Metin’i hayali bir mahkemede 

yargılayacaktır. Tıpkı, Don Kişot gibi, Turgut da Selim’i yıpratacak, olumsuzlayacak 

her şeye saldıracak, bu konuda Metin en büyük darbeyi alacaktır. “Turgut’un 

bölünmüş kişiliğinin alt beni olan Olric de ilk kez genelevde ortaya çıkar. Olric de 

Turgut’un Sancho Panca’sı olacaktır.”  Turgut, ilk kez genelevde tutunamayan 

oluşunun ilk adımını atar. İsa’nın dünyaya ikinci gelişinde artık bir intikam kılıcı 

olacağını düşünür ve Selim’in tutunamayışına sebep olanlara nasıl hesaplaşacağını 

şöyle dile getirir: “Onu gülünç duruma sokanları rezil edeceğim. Ona vuranları 

parçalayacağım. İntikam Kılıcı’nda başrolü oynayacağım. Onu tanıyanları, onu 

ezenleri, hor görenleri, yakınlık göstererek eziyet edenleri, saklandıkları deliklerden 

bir bir çıkararak kahredeceğim.”(s.291)

 Turgut’un Metin’le buluştuğu, genelevde biten gece, “bastırılmış burjuva 

yaşamının dizginlerinin salıverdiği suçluluk duygularının aşağılanmayla 

cezalandırıldığı bir gece olması bakımından önemlidir.”  Metin’in kişiliğinde yazar 

yozlaşmış küçük burjuvayı hedef almıştır. Romanın ikinci bölümünde Turgut, 

Ankara’daki işlerini tamamlayarak İstanbul’a döner. Ankara’da başlayan uyanış, 

Turgut’un İstanbul’da Selim’in arkadaşı olduğunu ileri süren bir kadının yazıhanesine 

bıraktığı notla tekrar harekete geçecek Turgut’un içinde bulunduğu burjuva 

yaşamından kurtulmasına neden olacaktır. Ancak alıştığı bu yaşamdan kopması o 

kadar kolay değildir. Turgut’un söylediklerinden anlaşıldığı kadarıyla mektupta 

kendisine bir görev verildiğini anlamaktayız. Fakat kesin olarak bilmemekteyiz. 

Turgut da pek bilmez.

 “Bu görev kimi zaman Selim’in öcünü almak, kimi zaman tutunamayanları anlatan 

bir kitap yazmak, kimi zaman Selim’in yerini almak olarak görülüyor. Aslında bunlar 

birbirine bağlı şeyler, çünkü Selim’in öcü yazılacak bir kitapla alınacaktır ve Turgut’un 

bunu başarması için Selim’i anlaması, onunla özdeşleşmesi, yani onun yerine 

geçmesi şarttır. Bu garip mektup gerçekten var mı? Yoksa Turgut’un, içinde 

bulunduğu anlamsız durumun bilincine vararak uyanmasının bir işareti, bir simgesi 



mi? Bütün bunlar belirsiz bırakılmış romanda, ama kesin olan bir şey varsa, bu 

mektubun Turgut’u Selimleşmeğe, tutunamayanlara katılmağa doğru harekete 

geçirdiğidir. Ne var ki, yüklendiği işin üstesinden gelebileceğinden emin değildir 

Turgut.”  Bu kararsızlığını sorgularken görürüz romanda onu: “Ucuz yaşantıların asıl 

kahramanı, ucuz şövalye romanlarının nesli tükenmiş temsilcisi ben bunu nasıl 

yapacağım? Ucuz geçmişimi nasıl inkâr edeceğim? Son aylarda kurmuş olduğumuz 

Yumuşakçalar Krallığının nimetlerini nasıl terk edeceğim?(s. 314) Turgut’un 

“yumuşakçalar”dan ayrılıp, tutunamayanlara katılması, yazar oluşu ve değişimi İsa 

mitosuyla anlatılır.

 “Ne ki Turgut’un alıştığı düzenden kopması ve yeni bir yaşamı seçmesi kolay 

olmaz. İsa’yı izleyecek olanlardan beklenenlere benzer özveriler gerektirir. Dert 

yanar bu konuda, Selim ile içinden konuşurken:  “Beni bıraktın bu makinenin çarkları 

arasında. Ben de dişlilere ceketimi kaptırdım. Eteğimin ucundan bağlandım bu 

düzene. Ceketi çıkarmadan olmaz. Ceket çıkarma talimatı da verilmedi daha. Çıkar 

üstündekileri, kurtul bu düzenden. Olmaz Selim: çırıl çıplak kalırım sonra. Tutunacak 

bir yer bulamam sonra. Düşünceler göklere yükseliyor, fakat vücut toprağa bağlı. 

(s.275)

 Son bölümde artık burjuva düzeninden kopmuş, başka insanlara benzemeyen bir 

Turgut ile karşı karşıya kalırız. Olric dışında yanında kimse yoktur. Bu “Turgut 

Özben’in değişmesi, kendi içinde dönmesi, başka bir dünya keşfetmesidir. Olric’le 

konuşmasının başında kendine seçtiği bu yeni yolun ereği belirtilir: Selim’in nasıl ve 

niçin öldüğü, nasıl yaşadığı sorusunun peşinde ilerlerken asıl ulaşmak istediğinin ne 

olduğunu Olric’le açıklar.”   Böylece, Turgut Tutunamayanlar adlı roman ile “Selim’i 

ezen, onu ölüme yollayan toplumu teşhir ederek suçluluğunu yüzüne vurarak, 

yokluğunu sergileyerek Selim’in öcünü almış olur.” 

 Romanın sonunda artık evinden çok uzaklarda, sürekli yolculuk halinde olan bir 

Turgut vardır. Roman boyunca kendinden ayrı bir kişiymiş gibi gösterilen Olric’in ise 

Turgut’un içindeki benlik, içindeki ses olduğu ortaya çıkar; “Belki de dediğin gibi biz 

artık bir yanımızla onlardan uzaktayız. Bunu onlara hiçbir zaman belli etmeyeceğiz. 

Yolumuza çıkan herkese saygı göstereceğiz. Bırakalım bunları artık, Olric. Tren 

yavaşladı: bir istasyona yaklaşıyoruz. Aşağı inip bacaklarımı dinlendirelim biraz. 

Trenden indiler, perondaki insanların arasına karıştılar. Yolcular, Turgut Özben’den 

ve onun aklından çıkmayan Selim Işık’tan habersiz, trene binmenin telâşı içinde 

koşuşuyorlardı. İstasyon binasının önünde duran hareket memuru, kimseye 

bakmadan dalgın dalgın yürüyen ve kendi kendine mırıldanan bu adama dikkatle 

baktı. Sonra, karşı yönden bir tren geldi: istasyona girdi. Yolcular ve Turgut, trenin 

arkasında kayboldular.” (s.716)

SONUÇ: Atay, küçük burjuva yaşam biçiminin açmazlarından kurtulan Turgut’un 

kaçışının ne anlama geldiğini, bu gösterişlerle dolu fakat tekdüze hayatın: kimi 

zaman yozlaşmış karakterlerini, kimi zaman bir anlam verilemeyen ve hiçbir zaman 
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aşılamayan bürokrasisini, evlilik kurumu içinde kaybolan kadını mizahi yönü ağır 

basan eleştirileriyle ele almıştır. Tutunmayanlar, Küçük burjuva figürlerinin, dünya, 

ve insan bağlamında eleştiriye tabi tutulduğu modern görüntüler üzerine kurulu 

eleştirel  bir romandır. Romana ait unsurların ve manzaranın toplumumuzun yaşama 

repertuarı üzerine kurulu olması yeni yeni palazlanan küçük burjuva duyarlığının 

anlatı eksenli aşamasını göstermesi bakımından önemlidir. Yeni yaşamalar, yeni 

zenginliklere dönüşerek edebiyatın cümle kapısından içeri girerken; bizlere düşen, 

eleştirinin uzandığı manzaraya bakmak ve edebi hazzın zevkini yaşamaktır.
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Sınav dedin ,lütfun dedim sevindim,

Belim bükük hep yerlere serildim,

İzin verdin birçok kere doğruldum,

Takdirine asla sitem olamaz

Ben sadece yarattığın kullarından 

yoruldum…

     Avukat Nurşah YAMAN
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AY SOYUNDU GECEYE

Ahmet Vehbi ECER*

 Ay Soyundu Geceye, Hikmet Saadet 

Çakıcı ’nın Lâçin Yayınevi (Kayseri) 

tarafından yayınlanan şiir kitabının adıdır. 

Resimli karton kapak arasında yer alan ve 

112 sayfayı bulan eser, şairin Önsözüyle 

başlıyor, içindekilerle sonlanıyor… Hikmet 

Saadet Çakıcı Kayseri’nin Hacılar ilçesinden 

olup evli ve iki çocuk annesidir. Kendi verdiği 

bilgiye göre bir özel şirkette çalışmaktadır.

Bazı internet sitelerinde ve bazı dergilerde 

şiirlerine rastladığımız Hikmet Saadet Çakıcı’ 

nın Ay Soyundu Geceye isimli şiir kitabı, 

bildiğim kadarıyla ilk kitabıdır. Kitabın adı; 

önsözün bir cümlesinde ifadesini bulmaktadır 

bana göre. Önsözde Çakıcı şöyle diyor: “Bir 

rahvan koşudayken zaman, bir yürek; 

umutsuzluk kıyısından bin pişmanlık 

köprüsüne çıkıyordu. Vargit çiçeklerinin rengi 

nasıldı? Ya kokusu… A’yan olan bir şifre nasıl 

görünürdü ki kör karanlıklarda? Gece bir kibrit çakımı şavka ihtiyaç hissederken gönül 

gözümün ağırlaşan gözkapakları çekti ay’ı gecenin sessizliğine. Ve Ay Soyundu Geceye…

Hikmet Saadet Çakıcı, Zaman İçinde Zaman başlıklı şiirinde insanlığın ortak duygularını 

sembolik bir şekilde şöyle anlatır:

“Bir hüzne bürünür akşam güneşi

Yıldızlara gebe, gece doğacak!

Hiç belli olmazmış kaderin işi,

Gökten ne şekilde rahmet yağacak

Işıl ışıl bir göz, zühreye inat;

Asılır geceye bir kandil olur.

Itrî’den ses, Vivaldi’den her sonat

Veda’da sallanan bir mendil olur” (s: 7)

 Bu dörtlüklerde şair; çok ustaca, basite kaçmadan okurların hayal dünyasını uyarmakta 

ve görkemli bir tablo çizerken gecenin muhteşem güzelliğini sunmaktadır gönüllere…

Şair; insanlarda var olan ortak heyecan, duygu, özlem, aşk ve korkulara tercüman olan, bu 

tür duyguları içinde gizli bir musikinin de bulunduğu kelimelerle şekillendiren kişidir. Büyük 

avehbiecer@hotmail.com
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ölçüde Tanrı vergisi olan şairlik; her türlü çirkinliğe savaş açma, ruhları güzellikler 

dünyasına davet etme işidir. Milletimiz için; “sultanından çobanına kadar şair olan millet” 

denmesi sözü, merhamet ve duygu yüklü bir halkımızın varlığına işaret diye düşünüyorum. 

Hikmet Saadet Çakıcı; ayrılık, özlem, hasret gibi milletimizin ortak duygularını şu 

dörtlüklerle ne güzel ifade ediyor bakın:

“Yudum yudum hasreti içime çekiyorum

Öyle bir baş eğiş ki; kanlı yaş döküyorum

Bak mecalim kalmadı, diz üstü çöküyorum

Kıvrım kıvrım uzanan, yol bitmiyor sevdiğim” (sa: 30)

 Şair; okurlarını gerçek dünyadan hayal dünyasına sürükleyen, hayatın monoton 

akışından uzaklaştıran söz ustasıdır. İnsanı güneşin batışındaki manzaradan hayal 

dünyasına davet eden şu dörtlük dikkat çekicidir:

“Rüzgâr dağıtıyor bak; saçlarını yüzüne

Güneş dağın ardına kaybolarak gidiyor

İçinde buruk acı, yaşlar dolmuş gözüne

Akşam kızıllığında güne veda ediyor”  (sa: 37)

 Bir edebiyatçı dostumuz “şiir, insanoğlunun her zaman muhtaç olduğu sevgi parolasıdır, 

bir gönül haritasıdır” der (Bk: B. Oğuzbaşaran, Bir Yaşam Biçimi Edebiyat, İst. 2010, 18). 

Sayın Hikmet Saadet Çakıcı; Ay Soyundu Geceye isimli eserini yapmacığa kaçmadan, 

sade bir dil ve güzel bir üslupla sanatseverlere sunmuştur. Kendisini tebrikle, bu güzel 

eseri; hayatın monotonluğundan, sıkıntısından uzaklaşmak isteyip şairimizin hayal 

dünyasında gezinmek, şiirin güzellikleriyle kucaklaşmak isteyenlere tavsiye ederim. 

Şairimizin serbest vezinle yazdığı “Beşinci Mevsimim Olur musun” başlıklı şiirinden (sa. 

40) bir bölümle yazımı sonlandırmak istiyorum:

“Sen benim

Beşinci mevsimim olur musun?

Tutar mısın ellerimi hiç bırakmadan?

Zamanı durdurabilir misin?

Gelebilir misin benimle sonsuzluğa?

Ardına bakmadan…

Yürüyebilir misin dalgalarda benimle

Cesaretin varsa uzat ellerini…

Yüreğin büyükse, yoksa korkuların

Ürkütmeyecekse seni tutkuların

En güzelini yaşarız aşkların,

Şarkıların o eşsiz namelerini…

İşte

O zaman, zaman durur

Güneşi yakar sıcaklığımız

Ay’ı kıskandırır gözlerimizdeki yakamoz;

Ummana dalarız sözün bittiği yerde…

* Yrd. Doç. Dr. 
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KE/LİME   KE/LİME

 bir. 

eğretiymiş tüm aşklar

güzün bahara hükmü boşa değilmiş meğer

meyvesiz bir ağacın despot dalları gibi 

kaygısızmış yollar

 

iki. 

hadi

hep beraber pişman olalım 

pişmanlıklarımıza

 

üç. 

anladık, alnımızda bir yazı var

fosforlu kalemle üstünü çizmek de ne oluyor

 

dört.

ne zaman bir cümle kursam sensiz

yüklemlerim küser bana

bir özne arar...bir özge...

 

beş.

elif ile he arası kadardı ömrüm

 ke/lime ke/lime tükenmekte

yolun yarısı mı sonu mu bilmiyorum

yolum uzun...yolum kısa...

Emrah KURUL

ERCİYES

Kayseri’nin göbeğinde bir taçsın

“Ben Anadolu’yum” der gibisin Erciyes.

Buz gibi suyunla ruha ilaçsın.

Bulunmaz bir yer gibisin Erciyes.

Toz karınla meşhur, kayak yerisin.

Olur olmaz, nice dağdan berisin.

Sen bir Develi’sin, sen Kayseri’sin,

Çiçeklerden ser gibisin Erciyes.

Tekir Yaylası’na oteller konmuş

Mağrur baş altında buzullar donmuş,

Bir yanardağ imiş, şimdilik sönmüş,

Dağcılara, yâr gibisin Erciyes.

Koyunlar beslenir koyaklarında,

Çobanlar yıkanır savaklarında,

Obalar kurulur duvaklarında,

Bembeyaz bir kar gibisin Erciyes.

Bulutlar, başında düğün yaparlar.

Kardan, yağmurlardan takı takarlar,

Yolcular, Hikmetle, sana bakarlar.

Büyülü bir sır gibisin Erciyes.

                                    Hikmet ONAÇ
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DENEME:

ŞİİRLE ZAMAN ARASINDA BİR BAĞ KURULABİLİR Mİ?

İsmail ÖZMEL

 İnsan ruhunun kendini ifade etmekte ne kadar heveskâr olduğunu düşünüyorum. 

Ben en güzel duyguları duyan ve onu en güzel şekilde ifade eden, bir kişi niçin 

olmayayım? Benim neyim eksik diye çok insan düşünmüştür. Ben bunu zamanla 

sohbetlerimde biraz eşeledim gibime geliyor ama olsun bir daha onunla bu meseleyi 

konuşmada fayda olacağını sanıyorum.

 Adam dünyaya geldikten sonra, önce uzviyet olarak sonra da insan olarak bir 

takım imkânları kullanmıştır. Beslenip büyümüş, ihtiyaçlarını imkân nispetinde 

gidermiş ve elinden iş gelen bir kimse haline geldiğinde, anne babası veya yakınları 

bu çocuk bu zamanları nasıl verimli kılar ve o zaman diliminde kazanılması gereken 

bilgi ve becerileri daha iyi nasıl elde eder diye bir gayretin içinde olabilmişler midir, 

bilemiyorum. 

 Bir mesleğin ehli olamamış insan için meseleler ne kadar girifttir. Belki onun aklına, 

duygularımı ve düşüncelerimi en güzel şekilde nasıl ifade edebilirim gibi bir cümle 

takılmamış, hatta ruh gibi, hayal gibi kavramlarla tanışıklığı bile olmamıştır. O 

geçinecek kadar bir geliri nasıl elde ederim, diyerek bir kursa gitmiş ve kendisini bir 

sanatla ifade eder hale gelmiştir. İşte o sanat var ya, işte o sanat basamağı var ya, 

onun zamanla tanışmasının ilk ve uğurlu vesilesi olmuştur.

 Bu tanışma, bir takım elbiseyi kaç saatte veya kaç günde dikebileceğini hesap 

ettirmiştir. Gelen müşteri hemen iki günde, elbisenin dikilip hazır olmasını 

istemektedir. Elinde dikmekte olduğu elbiseler vardır. Onları da dikmesi gerekir, 

onların sahiplerine de elbiselerin ne zaman biteceğine dair sözler verilmiştir ve 

onların da bir süresi vardır. Zihninde zamanla bir müşavereye girdi ve dört günden 

önce takım elbiseyi teslim etmesinin mümkün olmadığını müşteriye söyledi. Adam 

olsun dedi ve işi aldı. Zaman gülmektedir. Usta olmadan önce benim varlığımdan 

haberdar olmayan terzi, ustalığı tamamlayıp dükkân açtıktan sonra beni aklına 

getirdi. Benim de hesaba katılmam gerekli bir unsur olduğumu anladı nihayet dedi. 

Aklı, takım elbisenin fiyatı üzerinde takıldı kaldı. Değerinde mi almıştı, yoksa ucuza 

mı? Kumaş iyi bir işçiliği zorunlu kıldığına göre, ücretin de farklı olması gerekirdi. 

Velhasıl kiminle tanıştığını düşünmeye vakit bulamadı, ama bir gün bu nokta onun da 

dikkatini çekecekti. 
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Terziler arasında bir yarış var, kim daha güzel dikecek, kim daha kısa zamanda 

bitirecek? İşin içine güzellik girince, mesele biraz daha farklılaştı. Terzi birikiminin 

buna yetip yetmeyeceğini düşünmeye başladı. Moda dergileri aldı. Yeni elbiseler, 

yeni dikiş metotları derken, uzun ve meşakkatli bir yolun başında olduğunu anladı. 

Çalıştı, çalıştı. Yarışmaya girmeye ya karar verdi veya vazgeçti. Ama terzinin 

hikâyesi güzeli arayanlara bir ders oldu. 

 Güzeli güzel bir şekilde anlatmak, sözü şiir ikliminin çıraklarına, kalfalarına ve 

ustalarına getirmek, yola çıkmak için bu işin nazari bilgilerini öğrenmek, önceden 

yazılmışların güzellerini okumak, şiir yazanların hallerinden haberdar olmak. Elbette 

bütün bunların dokunduğu, bütün bunların resmedildiği bir zemin vardır. 

 Zaman denilen tezgâhtan geçmemiş sanat mı var? Eser mi var? Bu tezgâhta 

dokunmamış kumaş, dikilmemiş elbise mi var?  

 Mademki has şiir bir zamanın özetidir, mademki has şiir, insan ruhunun 

kelimelerde yaşatılmasıdır, aynı zamanda hayatın unutulmaz bir manzarasıdır. O 

halde zamanla; elbette başkalarından farklı; bir dostluğu ve samimiyeti olacaktır. Her 

mısra, her beyit, her dörtlük, her şiir zamanın bir parçasıdır, onunla var olur, onunla 

yaşar. 

 Has şiir! Koynunda sakladığın zamanı bana ver. Veya beraberce gelin, misafirim 

olun, sohbet ederiz, halden, maveradan.

 

  

Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu'ya bir ödül'de 

TÜRKSAV'dan geldi.. 

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar 

Vakfı'nın (TÜRKSAV) 15. Türk Dünyasına 

Hizmet Ödülü, Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu'nun 

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI 

adlı eserine verildi.. KOLCU ödülünü mayıs 

ayı'nda BAKÜ'de yapılacak törenle 

İLHAM ALİYEV'den alacak..  

 

 

Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu'ya
                               Türk Dünyası Hizmet Ödülü Verildi.  
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BİR GARİP ÖLMÜŞ DİYELER

Vedat Ali TOK

 Gariplik, kimsesizlik, yalnızlık... Bu kelimeler insana hüznü çağrıştırıyor. Çünkü 

hüzünlü kelimelerdir. Yalnızlık, gariplik, kimsesizlik zordur. Bu yüzden “Yalnızlık, bir 

Allah’a mahsustur.” demişler. Bırakın insanı, bir kuşun yalnızlığı bile bizi uzun uzun 

düşündürür, üzer de ona da mecâzî bir mânâ yükler; acıma hissimizle vecizleştirir; 

“Garip kuşun yuvasını Allah yapar.” deriz. Duâlarımızda da unutmayız garipleri: 

Garipleri, kimsesizleri, yetimleri koru Allah’ım... diye niyazda bulunuruz.

 “Garip” kelimesi lûgatlerde: Kimsesiz, zavallı, gurbette, kendi memleketinin 

dışında bulunan, yabancı, tuhaf, şaşılacak, bambaşka, dokunaklı... gibi çok sayıda 

mânâ yüklenmiş bir kelime olarak karşımıza çıkar. Bu mânâlara dikkat ettiğimiz 

zaman yeryüzündeki her insanın gurbette bir garip olduğunu hemen anlarız. Çünkü 

“Âlem-i Gayb” olan asıl vatanımızdan yeryüzüne indiğimiz anda “gurbet” hayatına 

atılmış oluyoruz.

Şeyh Gâlib bir beytinde şöyle diyor:

   Teb-lerze-zâd gevher-i galtân-ı gurbetem

   Mihr-i sadef sabâh-ı Nişâbûr’dur bana

(Gurbete düşmüş, yuvarlanan, sıtma nöbetine tutulmuş gibi tir tir titreyen bir inciyim. 

Sadefe benzeyen güneş, bana Nişabur sabahı gibi titrer görünür.)

Bu beyite tasavvuf penceresinden baktığımız zaman şöyle bir manzara ile 

karşılaşırız:

 Vahdet-i Vücûd sadefe benzetilmiş. Sadeften ayrılan inci deyimi ile Vahdet’den 

ayrılıp dünyaya geliş anlatılıyor ki gurbet kelimesi burada özellikle kullanılmıştır. 

Gurbetteki oradan oraya gitmeler, kıyamete kadar sürecek ve kıyamette yeniden 

Vahdet’e, yani gelinen “Bütün”e dönülecektir.

 Burada Nişâbur’un da özelliğini belirtmekte fayda var. Nişâbur şehri depremleri ile 

meşhur bir yerdir. Şâir “teb-lerze” (titreyiş) kelimesi ile bu şehrin ismini keskin bir 

zekânın işâreti olarak birlikte zikretmiş.

Âşık Veysel’in:

Dünyâya geldiğim anda

Yürüdüm aynı zamanda

İki kapılı bir handa

Gidiyorum gündüz gece

...

vedatalitok@gmail.com
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Kırk dokuz yıl bu yollarda

Ovada, dağda, çöllerde

Düşmüşüm gurbet ellerde

Gidiyorum gündüz gece

Yâhut:

Can kafeste durmaz uçar

Dünya bir han konan göçer

Ay dolanır yıllar geçer

Dostlar beni hatırlasın

kıtaları ise Şeyh Gâlib’in beytini şerh eder mahiyettedir.

 İnsan, dünyada iki kapılı bir handadır. Konaklama yeridir hanlar... Yolcular içindir. 

Fazla beklenmez. Ne de olsa “Yolcu yolunda gerektir.” İnsan hayatı da öyle değil mi. 

Bir göz açıp kapayıncaya kadar ömür bitmez mi... Ve “Bir gemi kalkar bu limandan”:

 Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol

 Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol

 Yahyâ Kemâl

Her şey yolun sonu içindir. Menzile varsın ki rahmete ersin…Âşık Veysel’den 

aldığımız şiirlerin ikinci dörtlüğünde geçen “gurbet” kelimesinden maksat dünyâ 

hayatıdır. Üçüncü kıtadaki ifâde ise yine Vahdet-i Vücûd felsefesi ile alâkalıdır:

Bezm-i Elest’de “Belâ” diyen ilâhî can yeryüzüne inerek bir kafese yâni cesede 

yerleşir. Burada bir müddet oyalandıktan sonra da kafesten uçarak geldiği meclise 

“rücû” eder; gurbet hayatı da sona erer. Zîra gurbet kimseye yâr değil. Giden elbet 

dönecektir yurduna...

 Gariplik, kimsesizlik, yalnızlık... Belki de mistik duyguların ses ve sanat olması 

için-istenmeyen fakat-gereken bir durum bu. İnsan garip olduğu an, kendisiyle 

başbaşa kaldığı zaman yüreğinin en hassas, en samîmî sesini duyabiliyor 

herhalde... İşte o sesi duyabilmek önemli. Bazan insan kalabalıklar içinde dahi 

yüreğindeki sesi duyar da hazin hazin inlemez mi, Kemâlettin Kamu gibi:

 Ben gurbette değilim

 Gurbet benim içimde

 Yalnızlık, kimine göre ateşten gömlektir. Hiç kimseyle ünsiyet kuramamanın 

verdiği sıkıntı, içinde kor olur da her şeyi yakar, her şeyi yanar görür. Hele çok 

sevdiği birinden ayrılıp garip kaldıysa:

 Bağa sensiz varamam çeşmime âteş görünür

 Gül-i handânı değil serv-i hırâmânı bile

 Neşâtî

 Neşâtî: “Sen yanımda olmadan bağa gidemem. Çünkü her şey gözüme ateş gibi 

görünüyor. Sâdece açılmış kırmızı güller değil –ki onlar renk itibâriyle ateşe 
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benziyor-yeşil serviler bile ateş gibi görünüyor. “Derken halk âşığı Seyrânî de 

garipliğinde gülün bile dikenden farkının kalmadığına işâret eder:

 Şu kimsesiz sahrâlarda

 Diken oldu gülüm benim

 Gizli gizli tenhâlarda

 Ağlamaktır hâlim benim

 Fakat gurbet deyince aklımıza hemen biri geliyor. Pây-i taht olan İstanbul’dan da 

uzak olması sebebiyle midir, nedir onda yalnızlık daha mistik, daha derindir. 

Herhâlde yalnızlığın romanını, destânını iki mısraa sığdırabilen başka şâir yoktur.

 Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge

 Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı

 Kendini İstanbul’da bulan yahut bir fırsatını bulup İstanbul’a atan şâir “baba 

ocağı”na gelmiş gibi olur. Her nimet eli altındadır. Sıkıntı duymaz. Çünkü koruma 

altındadır.

 Ya uzaktakiler, yani gurbette olanlar? İşte Fuzûlî gibi pây-i tahttan uzak, Kerbelâ 

sıcağı ile kavrulan bir gurbet insanı. Duyguları da tıpkı bu iklim gibi, öylesine sıcak, 

öylesine etkileyici ve eritici... Dedik ya, herhâlde yalnız kalan insan, daha 

san’atkârdır. Yukarıdaki beyt bize kelimelerle çizilmiş dört boyutlu bir yalnızlık 

manzarası sergiliyor. Kendimizi hemen içinde buluveriyoruz bu hâlin. Hani her insan 

zaman zaman bu duyguları yaşar, fakat anlatamaz da boğazına bir düğüm atılır; 

kendini anlatamama düğümü... Fuzulî işte bu düğümü boğazımızdan çözdüğü için, 

beyti okuyup geniş bir nefes almıyor muyuz...

 Anadolu insanı “Ben hâlime yanıyorum” der, “acıyorum“ yerine. “Yanmak” daha 

içten bir deyimdir. Daha samîmî, daha “sıcak”. Fuzûlî’ye yanacak kimse yok. 

Kimsesizdir çünkü. Bir tek kendisi iledir. O yüzden de yüreğindeki ateş acır 

kendisine. Fakat yürekteki ateş de belki Fuzûlî’ye acıdığından dolayı, ateşlenmiş 

yanmıştır. Ateş içinde ateş...

 Yalnızlık öylesine yakmış ki şâiri, belki konuşacak, derdini anlatacak birini 

bulabilse, rahatlayacak, içinde yoğunlaşan o sıkıntı, o ateş hemen dinecek. Fakat 

yok. Kimse yok. Kapısını çalıp da “Fuzûlî! Hâlin nicedir, ne hâldesin?” diyecek kimse 

yok. Kapısını aralayan, onu ziyâret eden, belki yüreğindeki ateşi bir nebze serinleten 

sâdece sabah rüzgârıdır. Rüzgârın tesiriyle kapı aralanıyor, geri kapanıyor. Başka 

gelen giden yok...

 “Başına gelen, Lokman Hekim.” derler. Yâni insanın başına hangi iş gelmişse o 

hususta her şeyi duyar, hisseder, o işin mütehassısı olur. Yaşamayan, duymayan, 

hissetmeyen yazamaz, anlatamaz. Anlatsa bile sun’iliği hemen ortaya çıkar.

Necâtî de yaşayan, duyan, hisseden, yaşadıklarını hissettirebilen bir şâirdir. O da 

Fuzûlî’nin yalnızlığına benzer bir resim çizer bize:
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 Beni ağlan beni kim üstüme gelmez ölicek

 Bir avuç toprak atar bâd-ı sabâdan gayrı

(Siz bana ağlayın, bana ki öldüğümde bir avuç toprak atmak için tan yelinden başka 

üstüme gelen olmaz.)

 İşte “Garipliğin bu kadarı da olur mu?” diye bizi acı acı düşündüren bir beyit daha. 

İnsan, bırakın sağlığında, öldükten sonra dahi yalnızlık çekecek, yanına birileri 

gelmeyecek...

 Fuzûlî’de olsun, Necâtî’de olsun, dikkat edilirse hep “bâd-ı sabâ”dan meded 

umma söz konusudur. Fuzûlî’nin kapısını aralayan sabah rüzgârının, Necâtî 

üzerindeki vazîfesi bir insana yapılacak son vazîfe, yâni mezarının üzerini örtmek.

Sabah rüzgârı aslında habercidir. İnsana, doğan günle berâber yeni haberler getirir, 

yaşama sevinci getirir.

 Necâtî, garipliğine, insanların ağlamasını istiyor. Hâlbuki çevresindekiler, 

ağlayacak kadar hassas olsalardı, onu yalnız bırakmazlardı herhâlde.

Şemsi Ağa da Fuzûlî ve Necâtî’den geri kalmaz yalnızlıkta:

 Bulunmaz bencileyin bağrı yanık lâledin gayrı

 Yüzüme su serper bir kimse yokdur jaleden gayrı

 Laleden başka benim gibi bağrı yanık bulunmaz. Çiğ tanelerinden başka yüzüme 

su serpen de yok.

Kimi insan rûhunu teslim ettikten sonra kalabalıklar tarafından, gerekli vazîfeler 

hemen yerine getirilir. Duâlarla, omuzlar üzerinde son yolculuğuna götürülür.

Ya garipler... Ölümün de garipliği vardır. Garibin, ölümü de gariptir:

 Bir garip ölmüş diyeler 

 Üç günden sonra tuyalar

 Sovuk su ile yuyalar 

 Şöyle garip bencileyin

 Yûnus, bir uzlet içine dalar ki halktan uzaklaşır; Hakk’a yaklaşır. Ölümü tasavvur 

eder. Ben öldüğüm zaman, insanlar çok sonra duyacaklar ölümümü. Adım-sanım 

bilinmeyecek. Kim? Kim? diye soracaklar. Biri de çıkıp “Bir garip” diyecek. Sonra da 

yıkayacaklar cesedimi. Fakat bir suyumu ısıtacak kimsem bile olmadığı için, soğuk 

su ile bedenim yıkanacak, diye düşünür. Kendisi kadar garip kimselerin olup 

olamayacağını düşünür ve sorar: 

 “Aceb şu yerde var m’ola 

 Şöyle garip bencileyin”

Var  Yûnus, Necâtî var:

 Bir veche unutuldı Necâtî kimsene

 Mihnet-serâsı kapusın açmaz meger ki bâd

(Necâtî öylesine unutuldu ki mihnet evinin kapısını rüzgârdan başka kimse açmaz.)
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Necâtî, ölümünden sonra mezârının rüzgârın getireceği toprak ile örtüleceği, hiçbir 

insanın mezârı başına gelmeyeceği endişesini taşırken, belki ömrünün son 

zamanlarında da-Fuzûlî’de olduğu gibi-kendisini bir tek sabah rüzgârının ziyârete 

geleceğini düşünüp, büyük bir yalnızlığın içinde kıvranıp duruyor.

Birine duyulan hasret, birini beklemenin verdiği heyecan, insanı o kadar değişik rûh 

hâllerine sokar ki... Bâzan canlı bir varlık cansız, cansız bir varlık ise canlı gibi 

görünür gözüne insanın. Yâhut kendi rûh hâlini, kendi vaziyetini o cansız maddeye 

yükler de kendini gizler, Necâtî’de olduğu gibi:

 Sen olasun diyü yir yir asılub âyineler

 Gelene gidene eyler nazarı döne döne

 (Aynalar yer yer asılıp, belki sensindir diye, döne döne gelip gidene bakarlar.)

Eskiden küre şeklinde aynalar varmış. “Top ayna” denen bu aynaları, dükkâncılar, 

dükkânlarının önüne süs için asarlarmış. Gelen geçen insanların görüntüleri bu 

aynalara aksedermiş.

 Şâir Necâtî kendi durumunu gizleyip, duygularını aynalara yüklemiş. Öyle ya 

gariplik uluorta her yerde, herkese ilân edilmez. İnsan, hislerini içinde saklamalı 

değil mi. Garipliğini, kimsesizliğini sâdece kendisiyle paylaşıp, içine hapsedenler 

vardır. Onlar isterler ki her şey kendi içinde kalsın, hiç kimse, ne hâlde olduğunu 

bilmesin, duymasın. İşte Orhan Veli, böyle gariplerden biridir:

 İstanbul’un orta yeri sinema

 Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama...

 İnsan durup dururken âh edip inlemez. Ayıplanacağını bile bile kim ağlar. Ama 

elde değil. Gariplik, gurbetle birleşir, gönül âvâre olur, bir de sevgiliden uzak 

düşülürse ağlanmaz mı. İşte şâir Zâtî bu durumdadır:

 Garibem gurbete düşdüm gönül âvâre yârım yok

 Benüm âh itdigüm ayb eylemen kim ihtiyârım yok

Ya dost pervâsız, felek merhametsiz, devrân sükunsuz, dert çok dert ortağı yok, 

düşman zorlu, tâlih âciz, bitkin, yenikse...

 Dost bî-pervâ felek bî-rahm devrân bî-sükun

 Derd çok hem-dert yok düşmen kavî tâli’ zebûn

Söz bu noktada elbet Fuzûlî’nindir. Fuzûlî’nin yukarıdaki beyte ekleyecekleri de 

vardır:

 Ben garîb ü râh-ı mülk-i vasl pür-teşvîş ü mekr

 Ben harîf-i sâde-levh ü dehr pür-nakş ü füsûn

 Bakmayın kelimelerin bu kadar karışık gibi göründüğüne. Yâd ellere düşmüş bir 

garip. Vuslat diyârının yolu kargaşalıklar ve aldatmacalarla dolu. Bu, hîle ve düzene 

aklı ermeyen, kendini sıradan bir insan olarak gören garip, dünyânın türlü nakışlarla, 
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hile ve büyü ile dolu olduğunu keşfetmiş de onun şaşkınlığıyla başı dönüp, diline 

ağırlık gelmiştir.

Dedik ya, şâir yalnız kaldı mı her madde, her varlık ona yalnızlığını söyler:

 Engin bana yâd eder kimsesizliğimi

 Gözyaşlarıyla düşer, dalgalar kuma!

 Issız bir yoldayım ki hasta rûhuma

 Herkes yabancı... Kimden sorayım kimi?

 F. Nâfiz Çamlıbel

İçine kapanık olanlar, alışkanlıklara bağlı olan insanlar yabancı bir yere gittikleri 

zaman orayı yadırgarlar. Çevresi ile uyuşamayan insan, yalnızlık hissine kapılır. Bu 

duygu çoğu zaman da dışa yansır. Hele sürgün hayatı, hele mecbûrî gurbetse:

 Ne rûzgârında şemîm-i cibâlimizdir esen

 Ne dalgalarda haber var bizim sevâhilden

 Garîbiyim bu yerin şevki yok harâreti yok

 Doğan, batan güneşin günlerimle nisbeti yok

  Süleyman Nazif

Merhum Süleyman Nazif sürgün hayatında iken dağlardan esen rüzgârların, 

denizdeki dalgaların, hatta doğup batan güneşin kendi memleketi ile hiçbir 

benzerliği olmadığından yakınır. Böyle olunca da bulunduğu gurbet hayatından 

hiçbir lezzet alamaz.

Necip Fâzıl kaldırımlarda bulur yalnızlığı:

 Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında

 Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.

 Yolumun karanlığa karışan noktasında

 Sanki beni bekleyen bir hayâl görüyorum.

Necip Fâzıl, büyük kalabalıklar içerisinde olduğu hâlde, içinde kapatamadığı bir 

yalnızlık hissiyle titrer. “Kaldırımlar” şiiriyle bizi de o karanlık sokaklara sürükleyerek, 

her sokak başını ürperterek döndürür. Bu asırda kalabalık içindeki ferdin yalnızlığını 

yaşatır bize.

Ve nihâyet Veysel, bu kalabalığın içinden sıyrılıp hakîkî Dost’a ulaşmanın vâsıtasını 

gösterir bize:

 Dost dost diye nicesine sarıldım

 Benim sâdık yârim kara topraktır

 Beyhûde dolandım boşa yoruldum

 Benim sâdık yârim kara topraktır.

O’na ulaşıldığı vakit, gurbet bitecektir. Çünkü O’ndan geldik, dönüşümüz O’nadır...

Sayı: 31   Ocak - Şubat 2011
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HOCADAN İKİ KİTAP DAHA
 Prof. Dr. İbrahim Agâh Çubukçu

İSA KAYACAN*

 Prof. Dr. İbrahim Agah Çubukçu. Hocaların hocası... Kültürümüzün kilometre 

taşlarından, feyz aldığımız, ışıklı yollarında yürüme gayreti içinde olduğumuz, 

yayınlarıyla da dikkat çeken isim ve imzalarımızdan İbrahim Agah Çubukçu hocamız...

Yenilerde iki (yeni) kitabı daha geldi. 

Bunlar sırasıyla:

İNANÇLAR VE DÜŞÜNCELER

136 sayfayla şekillenmiş bir kitap. Hocanın değişik konularda yazdığı ve yayınladığı 

yazılarının biraraya getirilişi, yarınlara aktarılma çalışması. İçindekiler sayfalarına 

bakıyoruz. Bazı başlıklar;

 - Tasavvuf ve sevgi , imanın önemi ve dereceleri, Allah’ın varlığının delilleri. Hz. 

Muhammed’ın Ahlakı, Hz. Peygamber’in sevecenliği, Kâbe ve tarihçesi, ilkel dinler, vd.

Kitabın, herkesin anlayacağı bir dille kaleme alındığı ifade edilerek, “Birbirine bağlı 

olmayan değişik konular seçerek kültürümüze katkıda bulunmaya çalıştık” deniliyor.

Her konuda olduğu gibi, özellikle dini konularda bir otorite olan ve ülkemizin önde gelen 

bilim adamı ve imzalarından olan İbrahim Agah Çubukçu hocanın, 28 nci sayfada 

başlayan “Allah’ın varlığının delilleri” başlığı altındaki görüşlerinden örnekler vermek 

istiyorum cümleler itibariyle efendim. Buyrun:

 -”Her eserin bir yapıcısı vardır. Mimar, binanın planını çizer, usta da yapar. Aşçı 

yemeği pişirir. Terzi elbiseyi diker, arı balı yapar. Sözün özü her varolanın bir müsebbihi, 

yani  yapıcısı vardır. Bu da Yüce Allah’tır.”...

 Böyle inandırıcı, böyle kuvvetli gerekçe ve gerçeklere dayalı anlatım veya 

anlatımların  altında mutlaka İbrahim Agah Çubukçu hoca vardır, O’nun imzası vardır. 

Tebriklerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim.

ÖZLEM YANSIMALARI

 Bu kez, şair İbrahim Agah Çubukçu hocayla karşılaşıyoruz, yüzyüze geliyoruz. 

Kitabının adı;

-Özlem Yansımaları... Şiirler.

88 sayfalık kitabın, eski şiirlerinden seçmelerle, yeni şiirlerin sayfalara aktarılışı xx 

şeklinde şekillenmiş, kitaplaştırılmış. Kitabın ilk şiiri, “Üşütemez Derya Beni”  başlığıyla 

sayfalara aktarılmış. İlk dörtlüğü şöyle efendim:
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 Fıkır fıkır kaynarım ben,

 Neyler çalar oynarım ben,

 Ateş  basar yanarım ben,

 Üşütemez derya beni...

 Görülüyor ki hoca, şiirlerinde anlatım zenginliğini, anlaşılırlığını ortaya koymakta 

zorlanmıyor. Rahatlık içinde, karşımıza çıkıyor sözün özü, sözün kısası.

 Hece vezniyle yazılan şiirler bulunduğu gibi, serbest tarzda yazılan şiirlerle 

karşılaşıyoruz kitap içinde... Tebriklerimi sevgi ve saygılarımı yinelemek istiyorum.

İbrahim Agah Çubukçu 1928 yılında Kadirli’de doğdu. 1953 yılında A.Ü. İlahiyat 

Fakültesinden mezun oldu.

* Prof. Dr. 

HAYAL OLDU

Köyümün üstünde büyük bir kale

Cehalet insanın başına bela

Deli gönül uçar konmaz bir dala

Çocukluk yıllarım bir hayal oldu.

Kalenin başında bir geniş alan

Her gece uykumda rüyaya dalan

Dünyaya gelip de var mı hiç kalan

Bildiğim canlarım bir hayal oldu.

Kalenin ardında bir yığın taşlar

Bahçesi bağında ötüşür kuşlar

İnsanlık önünde eğilsin başlar

Geçirdiğim günler bir hayal oldu.

Çocukken oynardık ne güzel oyun

İçtikçe ağzıma tat verir suyun

Ulukışla ilçem Gedeli köyüm

Tanıdığım dostlar bir hayal oldu.

Erdemoğlu boşa yorma kendini

Olmalı insanlar gönül zengini

Dünyada bulmayan gülmez dengini

Bütün sevdiklerim bir hayal oldu.

               Mehmet ERTEM

              (Erdemoğlu)

AKDENİZ KIYISI

Akdeniz kıyısında bir yerdeyim

Hanımeli kokuyor bahçeler

Yollar, sokaklar, evlerin içi

Yataklar, yorganlar, yastıklar

Hanımeli kokuyor sevgilinin saçı

Eğil dağlar eğil

Hanımeli olmazsa Akdeniz kıyıları 

bile güzel değil.

                              Osman GÖKÇE
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ÇINGI KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT DERGİSİ

Köksal AKÇALI

  Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği KAYSADER’in yayın organı 

olarak Kayseri’de Mayıs 2010 tarihinde yayın hayatına başlayan ÇINGI Kültür Sanat 

Edebiyat Dergisi süreli yayın olarak iki ayda bir okuyucularıyla buluşmaktadır. 

ÇINGI Kültür Sanat Edebiyat Dergisi’nin Sahibi KAYSADER adına Süleyman 

Karacabey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Rasim Deniz, Genel Yayın Yönetmeni 

Köksal Akçalı, Genel Koordinatör Deniz Dengiz Şimşek, Reklam ve Halkla İlişkiler 

Müdürü Hikmet Saadet Çakıcı, Tasarım Hatice İbakorkmaz, Sanat Danışmanı 

Hasan Gürpınar’dır.10 Temmuz 2010 tarihinde dördüncü sayısı yayınlanan derginin 

geniş bir Yazı Danışma Kurulu bulunmaktadır.

 Dergide Kayseri’de yaşayan şair ve yazarların yanı sıra Türkiye genelinden 

şair ve yazarların eserlerine de yer verilmektedir.

 Henüz çiçeği burnunda bir dergi olan ÇINGI çıkışıyla birlikte ulaştığı çevrelerin 

ilgi ve alakasına mazhar olmuştur.’Bîtaraf olan bertaraf olur’ anlayışıyla vatan ve 

milletten, haktan ve hukuktan, kutsal değerlerimizden, insandan, sanat ve edepten 

yana tavrımız ve çabalarımız güçlenerek devam edecek ifadesiyle ilkelerini 

belirleyen ÇINGI Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, uzun soluklu olma gayretiyle yoluna 

devam etmektedir.

 Dergide diğer kültür sanat ve edebiyat dergilerinden farklı olarak, her sayıda 

bir şair veya yazar için kapsamlı dosya yayınlanmaktadır. Ayrıca bir bölümde de aşık 

ve ozanların eserlerine yer verilmektedir. ÇINGI Dergisi temiz baskısı ve zengin 

muhtevasıyla güçlü bir dergi görüntüsü vermektedir.

ÇINGI Kültür Sanat Edebiyat Dergisi’nin iletişim adresi: cingidergisi@gmail.com 

olup yazışma adresi:P.K:212 KAYSERİ’dir.
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İSTANBUL’DA YAYINLANAN EDEBİYAT 

DERGİLERİNDEN BİR DEMET

Adil İZCİ

GÖSTERİ: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. tarafından 1980’lerden beri 

“sanat edebiyat dergisi” olarak yayınlanıyor. Bir süreden beri üç aylık, bir anlamda 

mevsimliktir. Genel Yayın Müdürü Doğan Hızlan, Yazı İşleri Müdürü Hami 

B.Çağdaş’tır. Adresi: Hürriyet Medya Towers 34544 Güneşli – İstanbul’dur. 

İNSANCIL: Kültür – sanat – felsefe dergisi olarak ayda bir yayınlanmaktadır. Genel 

Yayın Yönetmeni Cengiz Gündoğdu’dur. Adresi: İstiklal Cad. Küçük Parmakkapı 

İpek Sok. No.10 Zafer Han Beyoğlu-İstanbul’dur.  

KİTAP-LIK: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A. Ş. tarafından 

“aylık edebiyat dergisi” olarak yayınlanmaktadır. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aslıhan 

Dinç, Dergi Editörü Murat Yalçın’dır. Adresi: Yapı Kredi Kültür Merkezi, İstiklal 

Caddesi, No: 161, Kat: 5  34433 Beyoğlu – İstanbul’dur. 

MİLLİYET SANAT: 1972’de Milliyet gazetesinin haftalık eki olarak yayına başlayan 

dergi, 1974’ten beri ayrı yayınlanmakta, sanatın hemen bütün dalları ile edebiyata 

yer vermektedir. Uzunca bir süreden beri aylıktır. Genel Yayın Yönetmeni Tayfun 

Devecioğlu, Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz’dür. Adresi: Doğan Medya Center, 

34204 Bağcılar – İstanbul’dur. 

MÜHÜR: İki ayda bir “şiir - edebiyat dergisi” olarak yayınlanmaktadır. Sahibi ve 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Berna Olgaç Çelikbaş, Genel Yayın Yönetmeni Mustafa 

Fırat’tır. Adresi: PK. 5  Keresteciler Sitesi / Merter – İstanbul’dur.  

NOTOS ÖYKÜ: Notos Kitap Yayınevi tarafından öykü ağırlıklı “iki aylık edebiyat 

dergisi” olarak yayınlanmaktadır. Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Semih Gümüş’tür. 

Adresi: İnönü Caddesi, Emektar Sokak, No: 18 / 1  34427 Gümüşsuyu - İstanbul’dur. 
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ÖZGÜR EDEBİYAT: Özgür Yayınları tarafından iki ayda bir edebiyat dergisi olarak 

yayınlanmaktadır. Genel Yayın Yönetmeni Metin Celal’dir. Adresi: Ankara Cad. No: 

31 / 4 -5 Cağaloğlu – İstanbul’dur.

SICAK NAL: Komşu Yayınevi tarafından öykü ağırlıklı “iki aylık edebiyat dergisi” 

olarak yayınlanmaktadır. Genel Yayın Yönetmeni Süreyyya Evren, Yazı İşleri 

Müdürü Özge Ercan, Genel Koordinatör Can Özoğuz’dur. Adresi: Rasim Paşa 

Mahallesi, Yeldeğirmeni Sokağı, Alibey Apartmanı, No: 21, Daire: 6  34716 Kadıköy 

– İstanbul’dur. 

SÖZCÜKLER: İki ayda bir “edebiyat dergisi” olarak yayınlanmaktadır. Sahibi ve 

Yazı İşleri Sorumlusu Turgay Fişekçi’dir. Adresi: Neyzenbaşı Halilcan Sokağı, No: 

42 / 7 34668 Üsküdar – İstanbul’dur.  

TÜRK DİLİ DERGİSİ: Eylül 1987’den beri “Yazınımız, ekinimiz, uygarlığımız, dilimiz 

için bakıma, özene görevli dergi” ilkesiyle dil, yazın (edebiyat), kültür dergisi olarak 

yayınını sürdürmektedir. Sahibi ve Sorumlu Yönetmeni Ahmet Miskioğlu’dur. Adresi: 

Mühürdar Caddesi, No. 101, Kat: 2, Daire: 5  34710 - Kadıköy – İstanbul’dur.

YASAKMEYVE: İki ayda bir “şiir dergisi” olarak yayınlanmaktadır. İmtiyaz Sahibi Ali 

Enver Ercan, Yazı İşleri Müdürü Bülent Usta'dır. Adresi: Rasim Paşa Mahallesi, 

Yeldeğirmeni Sokağı, Alibey Apartmanı, No: 21, Daire: 6  34716 Kadıköy – 

İstanbul’dur. 

VARLIK: Ülkemizin halen yayınını sürdüren en eski dergisidir. “Aylık edebiyat ve 

kültür dergisi” olarak yayınlanmaktadır. Kurucusu Yaşar Nabi Nayır’dır. Genel Yayın 

Yönetmeni Enver Ercan, Yazı İşleri Yönetmeni Filiz Nayır Deniztekin’dir. Adresi: 

Varlık Yayınları A. Ş. Piyerloti Caddesi, Ayberk Apt. No: 7 – 9  34400 Çemberlitaş – 

İstanbul’dur.
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ELAZIĞ-DİYARBAKIR KÜLTÜR VE SANAT 

BULUŞMASI

 22 Ocak 2011 günü Elazığ bir kültür ve sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı. “Osman 

Fahri anısına kitaplar yayınlayan Manas Yayıncılık adına Şener Bulut’un telefonu ile bu 

güzel güne Akpınar Dergisi- İsmail Özmel olarak davet edildik. Program yüklüydü:

 Osman Fahri hakkında bir eser yazan Prof. Dr. Zeynep Kerman ilk konuşmacı olarak 

eserini tanıtan bir sunum yaptı.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun müzik 

ziyafetinden sonra, H.Rıdvan Çongur “Türkiye’nin Muhtarı Fethi Gemuhluoğlu’nu 

anlattı. Prof. Dr. Kenan Haspolat “Nebiler, Sahabiler, Azizler ve Krallar Kenti Diyarbakır” 

konulu çalışmasını sundu. 

 Prof. Dr. Mehmet Soysaldı “Vahiy Ortamında İlkeler”, Yrd. Doç. Dr. Nedim Bakırcı 

“Türk Dünyası Coğrafyasında Tespit Edilmiş Hayvan Masalları Üzerine Bir İnceleme”, 

İbrahim Yavuz “Şehır Çocuği”, R. Mithat Yılmaz “Şiire Yansıyan Bir Diyarbakır Hatırası”, 

Yrd. Doç. Dr. Tamer Kavuran “Mor Gölge”, Doç. Dr. Adem Tutar “XIX. Yüzyılın İkinci 

Yarısında Kozan Sancağı”, Mevlüt Mergen “Bibi’nin Diyarbekir Feryadı”, Yrd. Doç. Dr. 

Kürşad Öncül “Eski Türk Kültürü ve Halk Edebiyatı Ürünlerinde Başkaldırı Kavramı”, 

üzerine konuştular.

 Akşam Celal Güzelses-Enver Demirbağ saygı gecesi düzenlendi. Fırat Üniversitesi 

Atatürk Kültür Merkezinde icra edilen konserde: Celal Güzelses’ten Diyarbakır 

Türküleri: TRT Diyarbakır Mahalli İcra Grubu Şef: Servet Zeki Ersoy, Elazığ-Diyarbakır 

Türküleri: TRT Diyarbakır Mahalli İcra Grubu, Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği 

Harput Korosu Konuk Sanatçılar: Paşa Demirbağ, Hasan Öztürk, Zülfü Demirtaş, 

Adnan Çilesiz.

 Fevkalade ilgiyle takip edilen bu kültür ve sanat günü Elazığ’ın geleneksel kültür ve 

sanat ziyafetlerinden birisi olmuştur. Emeği geçenleri kutluyor, Akpınar’ın yayınlarının 

kültürümüze ve edebiyatımıza katkılarından dolayı -İsmail Özmel’e anlamlı bir plaket 

veren Elazığ Belediye Başkanı Sayın M. Süleyman Selmanoğlu’na teşekkürlerimizi 

sunmayı bir borç biliyor, emeği geçenleri kutluyoruz.
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Elazığ-Diyarbakır Kültür 
Ve Sanat Buluşması
Kültür Bakanlığı 
Sanatçıları, Manas 
yayıncılık yöneticileri ve 
Elazığ Musiki 
Konservatuarı Derneği 
“Elazığ-Diyarbakır Kültür
ve Sanat Buluşması” 
gecesine katkı sağlayan 
Elazığ Belediyesini ziyaret ettiler.
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ORMANA GÜZELLEME

Yeşersin yurdumun boş yamaçları

Dağları ormanda orman da güzel

Koyu gölgesinin gür ağaçları

Bağları ormanda orman da güzel

 

Gezince haz verir yeşil korunun

Bir gökkuşağıdır renkler morunun

Ormanlar can verir bin bir sorunun

Çağları ormanda orman da güzel

 

Kereste, pencere, kapı olursun

Telefon direği, yapı olursun

Kazmanın, baltanın sapı olursun

Belleri ormanda orman da güzel

 

Harmanda tırmık, ok, hem dirgen olur

Yaba, kağnı, saban, merdiven olur

Boyunduruk, sandal, taş döven olur

Elleri ormanda orman da güzel

 

Erozyonu önler karadut gibi

Meşe, ardıç, köknar, palamut gibi

Güney Toroslar’da bir umut gibi

Evleri ormanda orman da güzel

 

Turistler daha çok ormana koşar

Şahin, karga, keklik, bıldırcın yaşar

Tilki, tavşan, sansar dağları aşar

Tüyleri ormanda orman da güzel

 

Ağaçları seven ibadet eder

Yurdunu bir baştan imaret eder

Ormanları yakan ihanet eder

Külleri ormanda orman da güzel

 

Kimi nöbet tutmuş kol kanat germiş

İşçisi, köylüsü çiçekler dermiş

Göçüp gidenleri vuslata ermiş

Tenleri ormanda ormanda güzel 

Altından, gümüşten dalı var onun

Arılar bal yapar, balı var onun

Gemiden, vapurdan, Salı var onun

Dilleri ormanda ormanda güzel

 

Gümrah ağaçları selama durmuş

“Yaş kesen, baş keser” atam buyurmuş

Bir orman sevdası başıma vurmuş

Sözleri ormanda ormanda güzel

 

Yeşile bürünsün yurdun bozkırı

Sivas, Kırşehir, Tokat, Çankırı

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır’ı

İlleri ormanda ormanda güzel

 

Köylümün geçimi harmandan gelir

Odunu, kömürü ormandan gelir

“Vatan sevgisi de imandan gelir”

İşleri ormanda ormanda güzel

 

Destana sığmazsın ey yaşlı ağaç

Yeşile susamış, dağ, bayır, kıraç

Yüce dağ başında kar topaç topaç

Halleri ormanda ormanda güzel

 

Allah’ım yurdumu yangından koru

Alnında parıldar ateşin koru

Orman işçisinin işi en zoru

Yüzleri ormanda ormanda güzel

 

Şairim, ormanı övmek amacım

Ezelden ebede ona muhtacım

Medeni âlemde her an baş tacım

Gülleri ormanda ormanda güzel.

Abdülkadir GÜLER
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NİĞDE BAROSUNUN ACI KAYBI

 Niğde Çiftlik ilçesi Azatlı kasabasında 22.07.1935’de doğan, 
12.11.2010 tarihinde Niğde Merkez ilçede vefat eden ve Derbent 
mezarlığında toprağa verdiğimiz, Niğde Barosunun kıdemli 
Avukatlarından kıymetli arkadaşımız,  Avukat Derviş Şahiner’in 
aramızdan aniden ayrılması hepimizi üzmüştür. Kıymetli 
arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kalanlara başsağlığı ve sabır 
diliyoruz. 

Av. Derviş ŞAHİNER
22.07.1935-12.11.2010

AVUKAT  DERVİŞ ŞAHİNER’İN ANISINA

Dostlar bir bir göçüyor mevsim kışa dönünce
Haber var ötelerden davet var maveradan.
Yarım kalan sohbetler başlar günü gelince
Ne çare, emir böyle çağrı yukarılardan.

                                                    İsmail ÖZMEL






