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 Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin Milli Eğitim Bakanı, İstiklal 
Marşını Mecliste okuyan hatip ve birçok esere imza atmış bir yazar.
 Hamdullah Suphi Tanrıöver’i anmak bende lise yıllarımın unutulmaz 
İstanbul Türk Ocağı  konferanslarına uzanmak anlamına da gelir. Ağzına 
kadar dolu salonda takım elbiseli, kıravatlı ve düğmeli kumaş yeleği ile 
huzurunda bulunanlara hürmet telkin eden ciddi ve temiz bir görünüm. Saçı 
ortadan ayrılmış, sağ eli yelek cebinde, sahnede dinleyenleri süzüyor ama 
mikrofon çalışmıyor. Pantolon cebinden mendilini çıkardı mikrofonun 
üzerine örttü, bir şeyler söyledi ama biz duyamadık.
 Balkan hatıralarını anlattı.
 1885 yılında İstanbul’da doğan ve 10 Haziran 1966 İstanbul’da vefat eden 
büyük hatip Hamdullah Suphi Tanrıöver’in  Dumlupınar’da 31 Ağustos 1924 
günü yaptığı, yaşayan gaziler ve büyük Gazi ve şehitlerin el bağlayıp huzurla 
ve huşuyla divan durduğu tarihi mekan seni ancak bu hançere bu kadar güzel 
anlatabilirdi. Biz de, 30 Ağustosların, o günlerin rüzgârından nasiplenmek 
için hitabetin bazı bölümlerini burayla alarak şehitlerimizin ruhlarını şad 
etmek istedik.
 “Burada, hadise sözden çok kuvvetli bir mevkidedir. Ben size ne 
söyleyebilirim ki, bu ovaların üstünde geçen vak’alar kadar derin, manalı, 
beliğ ve şümullü olsun. Söz burada, fiil karşısında acizdir. Bakıyorum, 
aramızda Anadolu kadınları var. Hiçbir felaketin üstüne gözyaşı akıtmamış, 
yüzleri kayalar gibi katı, yüzleri dağ başlarındaki kayalar gibi yanık, sayısız 
MUHAREBELERE SAYISIZ ŞEHİTLER VERMİŞ Anadolu kadınları var. 
Aramızda alaca gömlekleriyle, çıplak ayaklarıyle köylüler ve köy çocukları 
görünüyor. Dağ başlarındaki yaylalardan Yörükler inmiş, içtimaa onlar da 
gelmişler, içtima tamamdır. Burada olanlar kadar burada olmayanlar da 
burada Türk milletinin ruhu, bu harp meydanının kenarında şimdi el bağlamış 
duruyor.
 Efendiler iki ordu mu çarpışıyor? Çarpışan iki fikirdir. Aylarca senelerce 
müddet, bu yamaçlarda, bu boğazlarda bu bellerde yunanlılık fikri ile Türklük 
fikri iki pehlivan gibi çarpışıp durdu.
 30 Ağustos, SEN BİR İNHİDAMA ŞAHİTSİN!
 30 Ağutos, o gün, yani bugün yunanlılık fikri. Bu topraklarda, Türklük 
fikrine mağlup olarak yerlere serildi.
 “Duyuyor musunuz? Ruhun gözleri fark etmiyor mu? Bu göklerin içinde 
ne ürpermeler, bu toprakların içinde ne titremeler var? Başlarımızın üstünde 
Kars, İnönü, Sakarya bayrakları şimdi dalga dalga bu harp meydanını tavaf 
ediyor. Anadolu’muzun büyülenmiş bir köşesindeyiz.”
 Aziz şehitlerimiz! İnönü, Sakarya, Dumlupınar’daki şehitlerimiz, bir 
müsellesin uçları gibi duruyor. Bu müsellesin üstünde, yeni Türkiye, bir 
ehram gibi yükseldi.”
 Sevgili Gazi! Bu alaca köylü kalabalığı içinde seni seyrettim. 
Kendine bundan daha fazla yakışan bir çerçeve nerede bulabilirsin?” 
 Bu sayıda yine güzel yazılar ve şiirlerle huzurunuzdayız. İyi 
okumalar diler, selam ve saygılarımızı sunarız.

             İSMAİL ÖZMEL

Sevgili Akpınar Okuyucuları,
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TÜRK  MEDYASININ  YİĞİT  KALEMİ                                                           
ERGUN  GÖZE

Abdullah  SATOĞLU

            Mümtaz bir hukukçu, velût bir yazar ve azimli bir mücadele adamı Ergun 

Göze’yi, 1970’li yılların başlarında, İstanbul’a gittiğim günlerin birinde, o zamanların 

büyük dâvâ adamı ve milliyetçi-muhafazakâr gençliğin hamisi ve önderlerinden 

Mehmet Emin Alpkan aracılığı ile tanıdım.  Mehmet Ağabey; “Nuruosmaniye’de 

nefis yemekler yapan küçük bir esnaf lokantası var, haydi orada bir nohut-pilav 

yiyelim! “ dedi…Lokantaya girdiğimiz sırada, büyük bir saygı ve nezaketle ayağa 

kalkıp, kendisini masasına buyur eden, son derece kibar zâtla beni 

tanıştırdı…Asaleti yüzünden okunan bu zat, bir süredir yazılarını Son Havadis ve 

Tercüman gazetelerinde zevkle okuduğumuz Ergun Göze idi…

            1931 yılında Sivas’ta doğan Ergun Göze, ilk ve orta öğrenimini Sivas’ta 

yapmış, Çorum Lisesi’nden sonra, 1957’de İstanbul hukuk Fakültesi’ni bitirmişti. 

Temel eğitimini, ilim ve irfan âşığı, Arapça, Farsça, İngilizce ve Almanca bilen babası 

Ahmet Bey’den almış, yine babasının yönlendirmesiyle, ilkokuldan itibaren 

Fransızca öğrenmeye başlamıştı.

            Fazilet, asalet ve cesaret gibi müstesna vasıfları, dedesi âlim İzzet Hoca ve 

babasından tevarüs etmişti. İşte böylesine derin bir kültür birikimiyle mücehhez  

olan Göze, ilk sosyal faaliyetlerine Türk Milliyetçiler Derneği’nde  başlamış, “Bâbıâli 

Yayınevi”ni kurmuş ve serbest avukatlık yapmıştır. 

            “İnsanın ufkunu açan bir meslek” olduğunu söylediği gazeteciliğe, Mümtaz 

Turhan’ın  çıkardığı “Ölçü” dergisinde başlamış, 1961’de “Son Havadis”, 1965’ten 

itibaren de “Bâbıâli’de Sabah” gazetelerinde fıkra yazarlığı yapmıştır. 1969’da 

“Tercüman” ve 1988’de de “Türkiye” gazetelerinde aynı hizmetini sürdürmüştür…

            Ekim 1986’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınlarının 662.sini teşkil eden 

“Atatürk Şiirleri Antolojisi”  isimli bir kitap çıkmıştı piyasaya… “Yetişen nesillere 

Atatürk sevgisini aşılamak amacıyla hazırlandığı” belirtilen Antoloji’ye, şöyle bir göz 

gezdirince, şiirlerin seçimindeki kıstasın ne olduğunu bir türlü anlayamamıştım… 

 Elbette ki, “ Atatürk’ü sevelim…Ama taparak değil, inanarak 
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sevelim…Atatürk’ü bir fikir demeti gibi değil, onuruna âyinler düzenlenen bir güneş 

tanrısı gibi görüp, onu putlaştırırsak,ışığı ile aydınlanamayız, sâdece ateşiyle yanıp 

kavruluruz…”  (1)

 Bu görüşlerin ışığında, “Atatürk Şiirleri Antolojisi”ni incelediğimiz zaman, 

karşılaştığımız büyük tezatlarla ilgili  olarak kaleme aldığım bir yazıyı, kendisine 22 

Nisan 1987 günü, PTT ile iadeli taahhütlü olarak gönderdiğim şu mektuba 

eklemiştim; 

  ( Pek Muhterem Ergun Göze Beyefendi,  

    

 Bütün milliyetçi ve mukaddesatçı kardeşlerimiz gibi, ben de başladığınızdan 

beri “Tercüman”daki yazılarınızı, zevk ve gururla okuyor, gerçekten duygu ve 

düşüncelerimize hakkıyla vâkıf ve tercüman olduğunuz için de, gönülden takdir ve 

şükranlarımı arz ediyorum.

 Bu arada, elinize ulaşmadığını ya da henüz göz gezdirememiş olduğunuzu 

sandığım, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından biri hakkındaki bir yazımı ekte 

sunuyorum. Eğer o kitap elinize       geçmiş veya okuma fırsatı bulmuş olsaydınız, 

öyle ümit ediyorum ki, bizzat Atatürk’ün aziz ruhuyla beraber, siz de tahammül 

edemez ve ilgilileri mutlaka ikaz ederdiniz…

 Ekteki yazımda da belirttiğim gibi, bir kısım insanlar, kendi görüş ve inançlarının 

gereği olarak,    Atatürk’ü Tanrı’laştırır, Peygamber’den üstün görür, hattâ ve hattâ,  

Faruk Nafiz Çamlıbel gibi;

     “Ey ilâhın yüce dâvetlisi, göklerden eğil

    “Göreceksin, duruyor kalbimiz üstünde putun!”

                                                                                                 (Antoloji, sayfa 100)

 diyebilir, hattâ Behçet Kemal gibi;

     “Dereler denizler çağlar ağlayıp

    “Rabbim de gözyaşı dökmezse ayıp!”

                                                                             (Antoloji, sayfa 111)

 diyebilir ve “Mevlût” dahi yazabilirler…Ama, Türkiye Cumhuriyeti’nin  Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’nca bastırılan bir kitapta, halkımızın büyük çoğunluğunun asla 

tasvip edemeyeceği görüşlere nasıl  yer verilebilir?

 “Köşebaşı” sütûnunuzda, ekteki yazımla bir gün misafiriniz olabilir ya da 

kaleme alacağınız yazınıza konu teşkil edersem, hisseme düşen bir görevi yapmış 

olmanın engin haz ve huzurunu duyacağım.    

 Umarım ki, beni böyle bir görevin ifasından mahrum bırakmazsınız…)
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 Çünkü, “Bizim dinimiz en mâkül ve en tabii bir dindir ve ancak bundan dolayıdır 

ki, son din olmuştur!”  diyen ve yine Nazlı Ilıcak’ın ifadesiyle, “Robot insanlar değil, 

akıllı, düşünen, karar veren, kararını uygulayan, uyanık ve şuurlu fertlerden oluşan 

bir millet isteyen” Atatürk; bir toplantıda kendisi için yapılan ölçüsüz övgülere ve 

Peygamberimiz için uluorta konuşan bir kendini bilmeze, fevkalâde öfkelenerek, 

haddini bildirmiştir… (2)

 Fakat millî, dinî ve manevî konularda öylesine hassas ve pervasız olan Ergun 

Göze, takip edebildiğim kadarıyla, köşesinde o yazımı nedense yayınlamadı…

 Değerli araştırmacı-yazar Oğuz Çetinoğlu’nun belirttiği gibi: Ergun Göze, “Yazı 

hayatında doğru bildiklerini değil, daima bildiği doğruları yılmadan müdafaa 

etmiştir.”

 O, “…İmanı kavi bir Müslüman’dı. Dindardı. Fakat dindarlığını ön plânda 

tutanların yanlışlarını ortaya koymaktan asla çekinmezdi…Onun Halvetî tarikatı ile 

gönül bağı olduğunu, en yakın dostları bile, ölümünden sonra öğrendiler.” (3)

 Son yıllarda , TGRT’de haber yorumculuğu ve “Tercüman” gazetesinde köşe 

yazarlığı yapmış ve “Boğaziçi Yayınları”nın editörlüğünü üstenmişti…  

 

 Gerek siyaset gerekse edebiyat alanında ele aldığı konuları, derinliğine ve son 

derece akıcı bir üslûpla işler, çeşitli fıkra ve anekdotlarla süslerdi. Meselâ, Yahya 

Kemal’in; “Çok nefesler dinledik sâz-ı Rızâ’dan”  dediği Rıza Tevfik’ten bahsederken 

şöyle diyordu;

 “…Bu arslan yapılı adamın göğüs kafesinde, bir bülbül kalbi vardı. Türk 

edebiyatının en içli aşk şiirlerini de, en samimi vatan şiirlerini de o yazmıştır.”

 Müşterek dostumuz ve ağabeyimiz Mehmet Emin Alpkan’ın vefatı üzerine 

hatıralarından basederken; “Onun matbaasının müdavimlerinden birisi de 

Erbakan’dı… Rahmetli Alpkan, onu Konya’ya götürmüş ve sevdiklerine takdim 

etmişti…Bu günah bana yeter, diyordu, sonradan…”  diye açıklıyordu. (4)

 “Bayrak” şairimiz Arif Nihat Asya’nın; başörtüsüne karşı olanların, gelenek, fikir 

ve edebiyat yönünden de zayıflığını belgeleyen ve bugün iktidarıyla, muhalefetiyle, 

artık mesele olmaktan çıkması istenilen “Başörtüsü”ne dair:

 

                                                           Kim demiş ki

                                                           “Başörtüsüydü o?”

                                                           Başımızın sâde örtüsü değil
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                                                           Süsüydü o !

 

                                                           Altında saçlarımız

                                                           Arkadan ne hoş sarkardı;

                                                           Kimimizde örgü örgü sarmaşıklaşır

                                                           Kimimizde su olup akardı.

 

                                                           Şu, bu nâmına “Yasak!” demiş

                                                           Bulundunuz tez elden.

                                                           Ne olurdu anlasaydınız biraz da

                                                           Güzellikten, güzelden…

                                                                       (Tercüman Gzt. 11 Ekim 1973) 

tarzındaki şiirine de, yine ilk defa Ergun Göze’nin “Tercüman”daki köşesinde muttali 

olmuştum.

            10 tanesi Fransızca’dan tercüme olmak üzere; “Meşhurların Son Sözleri”, 

“Anadolu Sahâbeleri”,  “Peyami Safa – Nazım Hikmet Kavgası” ve “Ecevit Çıkmazı” 

gibi 44 yayınlanmış eseri bulunan ve 12 Ekim 2009’da kaybettiğimiz mümtaz ve 

müstesna yazarımız Ergun Göze’yi şükranla yâd ediyoruz.

(1): Nazlı Ilıcak, Tercüman Gzt. 12 Kasım 1981 

(2): Yeni Adım Dergisi, Aralık 1980 

(3): Türk Dünyası – Tarih Kültür Dergisi,  Aralık 2009 

(4): Ergun Göze, Tercüman Gzt. 11 Temmuz 2003  

BİR YOL VAR Kİ AKAR GÖZLERİNDEN KALBİME 

Bir çiçek bahçesinde gökte ay gözlerine bakar da canım bakar

Bir yol var ki akar gözlerinden kalbime yakar da canım yakar

Ay bir yanda, dağ bir yanda, deniz bir yanda, yar saçına sevda takar

Bir yol var ki akar gözlerinden kalbime yakar da canım yakar.

                                                   Dr. Arif Ali Albayrak

                                                     2010 - Girne
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Hangi duygularla bilmem, yaz bitiyor dedin.
Her baharın önünde yaz
Yazın önünde sonbahar.
Sen istersen günler üzerine yaz.
Her günün güzel bir tarafı var.

Neden sonra anlar insan
Mevsimlerdir bizi aldatan.

Sonbahar hasat zamanı
Cömertleşir tabiat, cömertleşir insan.
Ceviz, badem, fındık, elma
Toprağın borç ödeme zamanı
Gönüllerin doyduğu mevsim.

Yağmurla gelen serinlik
Kışı fısıldamaya başlar günler.
Çocuklar eli çantalı yollarda
Okullar açılmıştır.
Dersler, evden okula
Okuldan eve koşuşturmalar
Derken kış da asar askıyı.

Kar, kış, tipi, boran
Lodosla karlar erir,
Sel olur damlar akar.
Durulur hava
Güneş bahara göz kırpar.

Yeşillenir çimler, dallar, yapraklar
Gelen, eli düğün bayraklı bahar.
Cemreler düşer toprağa, suya, havaya
Yazın kapısını açar Haziran.
Hey gidi mevsimler…
Yaz sona yaklaşır
Ekinler, sebzeler, ardından meyveler
Sen yaz bitiyor dedin
Esasında mevsimlerdir bizi aldatan.
Renklerdir teselli eden
Döngü devam eder.
En sonunda anlaşılır
Her günün bir güzel tarafı var.
Biten yaz değil, biten zamandır.

YAZ BİTİYOR

İsmail ÖZMEL
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sen daha uyanmadan

  hatıralar uyanır

çeker giderim karanfil sokakta ilk mektep yıllarına

mavi gözlerinden aldığım  ilk ders: hayat bilgisi

ellerimde umuda sarkan misinaları çocukluğun

gecenin ortasında yıldızlarla beraber

  yorgunluğa ağ  atarız 

   sen daha uyanmadan.

sen daha uyanmadan 

mevsim hep o kar  vaktidir

sivas’ta yoksul bir şubattır hayat

yedeğinde sinirli bir bozkır havası

umudunu  beraber  büyüttüğümüz

karlı karanlıkların kavşağındayız

gözlerin değse denizlerime

 bir aşka günahla başlarız yeniden

   sen daha uyanmadan

sen daha uyanmadan

dağların göğsünde serin bir çoban yeli

suçlu yürekler gibi gurbetin aynasında 

orada hayatı aşkla denkleştirenler

orada bir tevekkül türküsüne sarılıp yaşayanlar

geçer  sirenlerin gölgesinde

 sen daha uyanmadan

  zamanı sılaya tamamlayanlar

SEN DAHA UYANMADAN

Ali İhsan KOLCU
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sen daha uyanmadan 

ölü pencerelerde gün hazırlığı

adı mecnûna çıkmış  adamlar dolaşır

kerpiç damlarda bırakıp bakışlarını

bir gölge gibi süzülüp rüyalarından

bir sevdayı gündüze hazırlayan,

tenhada,   ta uzakta

türküsünü söylemeye hazır bir asker

  sarılır tüfeğine,  yâr yerine

   sen daha uyanmadan

sen daha uyanmadan

suya gelir  marallar, sular sevinç içindedir

içmediğim sigaralar tüter içimde

bakışların bitmeyen başağrılarım

sen uzak bir yıldız gibi kayarsın

karanlıkların bende kalır, korkarım

kalbim siyah saçlarına sarar gökkuşağını

  bir gemi demir alır geçmiş bahardan

   sen daha uyanmadan

sen daha uyanmadan

kervanlar geçer kendi gurbetimizden

tütünler bozulur, üzümler şıralanır

telgrafın tellerine konar  alıcı kuşlar

insan bir yaz gölgesidir farkeder varlığını

 açar kızların gergefinde zamansız karanfiller

   sen daha uyanmadan.
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Serpilmiş ovaya, yaslanmış dağa,

Yeşildir, yapraktır, daldır Malatya.

Kucağını açmış tekniğe çağa

Destandır, zaferdir, yoldur Malatya.

Hititler devrinde kurulmuş şehir,

Surlarla çevrilmiş, çekilmiş kahır,

Doğusunda akar nazlı bir nehir,

Yağmurdur, pınardır, seldir Malatya.

Kernek suyu geçer orta yerinden,

Bozlaklar söylenir gayet derinden,

Bir rüzgâr eser ki bazen serinden

Nefestir, hayattır, yeldir Malatya.

Kışı soğuk olur, sıcaktır yazı,

İçlidir kemanı, yanıktır sazı

Kibardır gelini nazlıdır kızı,

Oyadır, nakıştır, şaldır Malatya.

Safkan at beslenir Sultansuyu’nda,

Kaysılar toplanır temmuz ayında,

Balıklar oynaşır Tohma çayı’nda,

Irmaktır, barajdır, göldür Malatya.

Badem çiçek açar kuşlar ötüşür

Buğdaylar işlenir, pancar yetişir

Aşık saza vurur, teller atışır,

Ezgidir, türküdür, teldir Malatya.

Pekmezler yapılır, bağlar bozulur,

Pestiller edilir, ipe dizilir,

Tarhana dökülür, erik ezilir

Sünbüldür, çiçektir, haldir Malatya.

Bulgurlar döğülür dibek taşında,

Bir başka tat vardır yöne aşında

Düşler gerçek olur Pınarbaşı’nda,

Sümbüldür, çiğdemdir, baldır Malatya.

……

……

İnsanları gece gündüz çalışır,

Zora göğüs gerer, gerçek oluşur,

Sevgiye ortaktır, derdi bölüşür,

Kardeştir, bacıdır, dildir Malatya.

DESTANDIR  MALATYA

Muharrem KUBAT
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Bir Zamanlar Kırgızistan’da…..

SALİCAN CİGİTOV ADLI BİR KIRGIZ KARDEŞİM VARDI

Tuncer GÜLENSOY *

 1998 yılının 31 Ekimi sabahı Bişkek hava alanına indiğimizde saat sabahın beş 

buçuğu gibi idi. Sonbahar güneşi solgun, çınar ve kavak yaprakları sararmış idi. 

Uykulu gözlerle indiğimiz hava alanında pasaport ve gümrük kontrolü sırasını 

beklerken gözlerimiz tanıdık birisini arıyordu. Ata yurdunda birer garip gibi idik. 

Alandaki görevlilerin çoğu “badem gözlü” ve “elmacık kemikleri çıkık” ama güler 

yüzlü insanlardı. Aralarında Rus ya da başka kavimlerden insanlar da vardı. 

 Bir saatlik bir bekleyişten sonra taksilerle “Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi”nin “Manas Köçösü”ndeki eski yerine ulaştık. Burası iki katlı küçük bir 

bina idi. Bir odasında Kırgız Rektör, bir odasında da Türk Rektör oturuyordu. 

Öğretim henüz başlamadığı için yalnız Türkçe kursu öğretmenleri alt kattaki 

odalarda Türkçe derslerine giriyorlardı. Kimsenin henüz müstakil bir odası yoktu. 

Bırakın odayı, oturcak sandalye bulmak bile zordu. 

 Türkiye’den birlikte geldiğimiz birkaç görevli, Türkçe okutmanı ve Gülensoy 

ailesini “Alatoo Oteli”ne misafir olarak yerleştirdiler. Sanırım bir hafta kadar burada 

kaldık ama bu arada oturulabilecek kiralık bir ev de aramaya başlamıştık. Üç dört 

gün sonra “Esenova-Bakenbayova” caddesinde, Akayev evleri adı verilen bir sitede, 

5. katta dayalı döşeli (!) bir ev bulabildik. Aylığı 300 Amerikan Doları idi. Her neyse, 

evin bazı eksikliklerini de yaptırdıktan sonra, içindeki ev sahibi başka bir eve taşındı, 

biz de Hatice Hanım ile bu eve yerleştik. Ev Üniversite’nin bu eski yerine çok yakındı. 

Bir sokak ve ana caddeyi geçtikten sonra, binaya varıyorduk. Tarihçi Prof. Dr Tuncer 

Baykara adaşım da bir Kırgız aile yanında kalmaya başlamış; halk edebiyatı öğretim 

üyesi Yard. Doç. Dr. Zekeriya Karadavut da biraz uzak olmakla birlikte bir ev 

tutmuştu.
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 İki ay kadar burada vakit geçirdikten sonra aynı cadde üzerinde ama biraz 

yukarıdaki esas Üniversite binasına taşındık. Bina çok güzeldi. Her şey sıfırdan 

yapılmış, bütün büro malzemeleri, bilgisayarlar, derslikler, kütüphane ve öğrenci-

öğretim üyesi yemekhanesi ve öteki bürolar pırıl pırıldı.  Her şey çok güzeldi. 

  İşin öteki yüzüne henüz gelemedim… Bu arada Kırgızlardan öğretim üyeleri, 

okutmanlarve memurlar da vardı. Birkaç tane de Rus öğretim üyesi ile kat görevlileri 

bulunuyordu. 

 Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Türkiye’den ben ve (şimdi Doç.Dr.) Yard. 

Doç. Dr. Zekeriya Karadavut ile araştırma görevlisi Filiz bir kızımız vardı. 

Kırgızlardan Prof. Dr.  Salican Cigitov ile  Prof. Dr. Kadırali Konkobayev de  

TDEBölümünün öğretim üyeleri idi.

 Salican aynı zamanda Rektör yardımcısı görevini de yürütüyordu.

 Salican Cigitov benden üç yaş büyüktü. 1936 yılında Oş bölgesi Özgen şehri 

Köldük köyünde doğmuş, ilkokul ile üniversite arasında sıkıntılı günler geçirdikten 

sonra 1959 yılında “Uluttuk Üniversite”nin diller bölümünü bitirmiş; 1962-1965 yılları 

arasında da Kırgız SSR İlimler Akademisi dil ve edebiyat dalında Yüksek Lisans 

(Master) yapmış. 

 Salican çok bilgili, güler yüzlü, çalışkan ve üretken bir bilim adamı idi. Türkiye 

Türkçesini, Kazak, Özbek, Türkmen, Uygur, Başkurt, Tatar lehçelerini de çok iyi 

biliyordu.

 Rusçası da en üst düzeyde idi. 

 Salican hem öğretim üyeliği, hem devlet memurluğu hem de Büyük elçilik 

görevlerinde çalışmış, bir ara Akayef’in danışmanlığını yapmış; çok sert eleştirilerde 

bulunduğu ve kendi deyimi ile “dilini tutamadığı için” Özbekistan’a Büyük Elçi olarak 

sürülmüş “bir garip Kırgız” idi. Benim odam 3. katta; Salican’ın odası da 2. katta idi. 

Haftanın pek çok günü kendi odasına uğramadan benim odama gelir sohbete 

dalardık.

 Dersim olmadığı zamanlar saatlerce edebî ve tarihî sohbetler yapardık. Öyle 
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çok şey biliyordu ki dinlemeye doyamazdınız. Hemen her söylediği sözü not 

ederdim. Atasözleri, deyimler,

 Terimler ve Kırgızcanın söz hazinesi ile ilgili pek çok sözcüğü fişlere yazar 

biriktirirdim.

 Yalnız bir dilci değildi. Edebiyat stilisti olarak da çok bilgiliydi. Yeni Türk 

edebiyatının yanında Kırgız, Kazak ve Özbek edebiyatlarına da hâkimdi. 

 Kırgız tarihini ve etnik yapısını da çok iyi biliyordu. Küçük boylu ve çelimsiz 

olduğu için, “Ben Kırıgz’ın kırmasıyım; esas Kırgız sarışın  ve mavi gözlüdür” 

diyerek, kendisini bile hicvederdi. Gerçekten de Narın Kırgızları “uzun boylu, sarışın 

ve mavi gözlü” idiler. Salican’a göre Kırgızlar, eski Araplar, Moğollar ve Özbekler ile 

karışarak asıl özelliklerini kaybetmişlerdi.

 Salican, “Kimya” adlı bir Kırgız hanımla evli idi. Bu evliliğinden bir kızları vardı.

Kimya Hanım güler yüzlü, misafirperver bir hanım idi. Bir gece evinde bizleri 

ağırladığı iftar sofrasını Kırgızların otantik yemekleri ile donatmıştı. Bir gün Salican-

Kimya hanım, Kadırali-Cemile Hanım ve bizler Türkiye’den Gülensoy ailesi, 

Karadavut ailesi ile Karakaş ailesi, Alatoo’nun eteklerinde “buz gibi” akan bir nehrin 

kıyısında piknik yapmış, bembeyaz köpüklerle akan Salarça nehrinin dondurucu 

suyu içinde “çimmiş”tik.

 Salican’la dostluğumuz uzun yıllar sürdü. Biz 2000  yılı Ağustos ayında 

Türkiye’ye döndükten sonra da bazı sempozyumlarda beraber olduk, birbirimizle 

haberleştik. Böylece yıllar yılları kovaladı, bir gün “Yeniçağ Gazetesi”nin 14 Şubat 

2006 tarihli nüshasında Salican’ın ölüm haberini okuyunca sarsıldığımı 

hatırlıyorum: “Türkoloji Profesörü Toprağa Verildi” diye yazıyordu. Büyük Kırgız bilim 

adamı, Türkolog, şâir, diplomat, her şeyden önce insan sevgisi ile dolu bir dostum 

“Uçmak’a gitmiş”ti. 

 Benden sonra Kırgızistan’da bulunan sevgili kardeşim Dr. Doğan Kaya, 

“Erciyes” Dergisinin  362. (Şubat 2008) sayısında  “Ölümünün İkinci Yılında Büyük 

kırgız Âlimi Salican Cigitov” adlı bir makale yayımladı. Salican, Türk dünyasının 

yetiştirdiği ender insanlardan birisidir. Onu Türkiye Türkleri de yakından tanımalı ve 

eserlerinden nasibini almalıdır. Tanrı yattığı yeri nurlandırsın.

Sayı: 34   Temmuz - Ağustos 2011
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EMİN ERİŞİRGİL'İN KALEMİYLE 

MEHMET AKİF

İsmail ÖZMEL

 Emin Erişirgil "İslamcı Bir Şairin Romanı" adlı eserinin önsözünde bu derdimize 

el sürmüş ve yaşadığı dönemle ilgili olarak "eskidenberi kötü bir âdetimiz vardır. 

Sevmediğimiz bir adam oldu mu, beğenmediğimiz bir klişeyi ona yapıştırıveririz. 

Ben çocukken yaşlılara göre, hemen hemen her mektepli bir 'züppe' idi, şimdi de 

ilerleme yolunu bizden başka türlü düşünenlerin hepsine 'softa' deyip geçiyoruz."  

 Âkif cumartesi akşamları Halkalı mektebine gider, gece orada kalır, sabah üç 

saat kitabet dersi verdikten sonra öğleyin daireye gelirdi. Bir gün dairede kâtip 

Mehmet Emin Erişirgil'e Halkalı Mektebini görüp görmediğini sordu. Görmedim 

demesi üzerine "Benim cumartesi günü dersim var, oraya gideceğim, beraber gelin 

görmüş olursunuz" dedi. Halkalıya gitmek üzere trene bindiler. Aralarında şu 

konuşma geçti.

AKİF: - “Cehalet ne fena, dedi. Killi toprakta hiç ziraat mektebi kurulur mu? Buna 

rağmen Halkalı'nın ilk müdürü, ilk hocaları oranın Ziraat Mektebi haline gelmesi için 

ne alın teri dökmüşlerdir? Ben orada baytarlığa ait dersler okurken ne mübarek 

hocalarımız vardı. Hala ne iyi talebesi var!

 Uzun müddet sustu, vagon penceresinden dışarı bakıyordu. Birden bire bir şey 

hatırlamış gibi genç kâtibe:

 -Siz Pasteur'ün hayatına ait bir eser okudunuz mu? diye sordu.

 Erişirgil: hayır deyince de,

 -Behamahal okumalısınız, diye cevap verdi. Ben anlamıyorum: hem Avrupalı 

olmalıyız diyorlar, hem de Pasteur'ü tanıtmıyorlar. Bu nasıl iş?

 Bir parça durdu, sonra: 

 -Okur yazar bir müslüman genci eğer Pasteur'ü bilmezse ayıptır: sözünü ilave 

etti.

 Fakat 'ayıp' sözünü o kadar serî söylemişti ki katip, top sakalı, enfıyeli Müdür 

Muavinin Pasteur'ü bilmemeyi bu kadar ayıp görmesine doğrusu, bir türlü aklı 

ermemişti.

 Sonra anlatıyordu: -Bizim hocalarımızdan biri Doktor Rifat Hüsamettin beydi, 

şimdi paşadır. Bu mübarek hoca Fransada okumuştur. Baytar Mektebinde hocalığa 

başladığı zaman bize Pasteur'ü anlatmıştı. Pasteur ne büyük adammış yarabbi: 
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Onun nasıl bütün insanları seven kalbi,  kiliseye giderek isa önünde eğilirken ne 

büyük imanı vardı! Zaten onda bu iman olmasaydı, insan sevgisi de olmazdı ya…" 

 Büyük bir imana dayanmıyan insan sevgisi göstermeliktir. Yaradanına inanan, 

onu seven onun mahlûkların en şereflisi olarak yarattığı insanı da gönülden ve 

samimi olarak sever, Âkif Pasteur'ün bu yönünü çok güzel bir şekilde ifade etmiştir.

 Pasteur bir Fransız kimyacısıdır. 1822 de doğmuş ve 1895'te ölmüştür. Salgın 

hastalıklara karşı bulduğu aşılarıyla haklı bir şöhret kazandı. Lise ve sonra da 

Üniversitede fizik ve kimya öğretmenliği yaptı. Devamlı araştırmaları ile kendisini 

yetiştirdi, sonunda bütün insanlara şarbon (karakabarcık), tavuk kolerası, kuduz gibi 

hastalıkların aşılarını bularak bu hastalıkların yayılmalarını önledi. Âkif'in Pasteur'le 

sunmak istediği bir tip vardı. Okuyan, araştıran, deney yapan insan. O en güzel 

örnek olarak, hem de kendi mesleğinin verdiği bir rahatlık ve yetki ile onu yeni 

nesillere öğretmek, tanıtmak istiyordu. Böyle derken, yetişen yeni nesillere bir metot 

ve bir ilim adamı örneği vermek istiyordu.

 Sözü edilen konuşmalar 1911 yılının Ocak ayında oluyor. Emin Erişirgil kâtip 

olduğu Umuru Baytariye dairesinin Âkif de müdür muavinidir. Trenle yedikule'ye 

doğru yol almaktadırlar." Âkif, kâtibe döndü:

 -Pehlivanlığa merakınız var mı? diye sormuştu.

 Genç, yeni bir isnat karşısında mıyım acaba korkusuyla olacak sertçe:

 -Hayır.

deyince o anlatmaya başladı.

 -Ben on dört yaşından beri pehlivanlığa meraklıyım. Yalnız ben değil, bizim 

mahalle gençleri de öyle idi. Güreşmeye başladığım gün eve gelmiştim, annem 

üstümü başımı zeytinyağlı görünce bana çok kızdı: Pehlivanlığa heves ettiğime 

adeta üzüldü, ama babama söylemedi.

 -Besbelli beni döver korkusuyla......Pehlivanlar ne temiz, ne iyi insanlardır! 

Aralarında yaşamayanlar onları anlamazlar ki,....İçki nedir, bilmezler! Fuhuş nedir, 

bilmezler! Bizim mahallede bir Osman Pehlivan vardır. On sene başa güreşti. Benim 

güreş hocam o..... Bir gün Çatalca’ya yürüyerek gitmiştik; Orada güreştim."

 Kâtibin hayreti büsbütün artmıştı: Çatalca'ya yürüyerek güreşmek için giden 

adam, nasıl olur da Edebiyat Fakültesinde ve Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisinde hoca 

olur, diye.

 Âkif daha sonra "Gençliğinden beri taş atmaya meraklı" olduğunu vaktiyle o 

kadar iyi taş attığını ve mektepte ve mahallede kendisini geçen olmadığını,  yalnız 

Kıyıcı Osman Pehlivan müstesna, herkesi geçtiğini anlattı. Daha sonra enterasan 

bir değerlendirme yaptı. "Beni gençliğimde edepsizlik etmekten bu pehlivanlık 

korudu. Ben daima Kıyıcı Osman Pehlivan'ı ahlak hocam sayarım" 
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 Bu konuşmalar gibi sporun faydasını anlatacak gerçek hikayelere ne kadar 

ihtiyacımız vardır. Âkif 1911 de yanında çalışan bir görevliye anlatarak, sen de sporu 

ihmal etme. Bak ben Üniversitede hocayım, dairede ami¬rinim ama sporu ihmal 

etmiyorum, diyordu. Âkif bu, el¬bette boşa dil dökmeyen insandı, boş konuşmazdı.

 Baytar Dairesi Kâtibi Emin Erişirgil ile bir hoca¬sının aralarında geçen 

konuşmadan aşağıdaki bölümleri beraberce okuyalım:

 "Sonra Valide Hanı altıdaki gazinoya girdiler.

 Hoca talebesine çay ısmarladıktan ve gümüş taba¬kasının içinden çıkardığı 

sigarayı yaktıktan sonra:

-Bilmem biliyormusunuz, demişti. Mehmet Âkif in şimdiye kadar yayınlanan 

manzumeleri Meşrutiyetten önce yazılmıştır: Pek azı müstesna.

Demek ki Âkif yolunu Sultan Hamit zamanında tayin etmişti. Bir adamınniçin bir yola 

saptığını anlayabilmek, ancak çevresini iyice öğrenmekle kabildir. Ailesinin 

tesirlerini, yaşadığı mahalle ve semtin tepkilerini, arkadaşlarını ve hocalarını, 

mensup olduğu milleti ve o milletin temasta bulunduğu memleketlerdeki fikir 

cereyanlarını tahlil etmeliyiz ki onu layıkıyla tanıyabilelim.

 Hoca, burada iki dakika kadar durdu, belliydi ki birşeyler düşünüyordu. Sonra 

insanın aczini ima eder bir sesle:

 -Hoş, dedi, bunlar bilindikten sonra da hele Âkif gibi adamlar, gene layıkıyla 

anlaşılmış olmaz ya... Çocuğum, insan çok, hem pek çok karışık bir mahlûktur. Şu 

var ki bu dediklerim bilinirse, onun hiç olmaz¬sa yarıdan fazla hareketini izah 

edebilirsiniz, yani bir işte niçin bu yolla değil de o yolla gittiğini anlıyabilirsiniz.

 Sonra bir parça daha düşündü ve karşısındakine şunu sordu:

 - Muallim Naci taraftarıyla Servet-i Fünuncular arasındaki dünya görüşü farkını 

biliyor musunuz?

 …Servet-i Fünuncularla Naci taraflıları arasındaki farkın yalnız edebiyat 

anlayışından ileri geldiğini sanmak yok mu, işte benim, gözümde hatanın en büyüğü 

budur. Hoş, bu yanlışlığın nereden çıktığını biliyorum ya. Vaktiyle bu iki zümre 

arasında yazılı ancak edebi münakaşa yapılıyordu da ondan....Fakat düşün bir 

kere: Onların zamanında açıkça dünya görüşü ve siyaset münakaşası yapılabilir 

miydi? Gazete ve kitap sansüre tabi iken?

 -Eğer bizde gerçekten tarihçi olsaydı, bu iki dünya görüşünü ve birbirinden 

farkını tesbit ederdi ve bugünkü fikirleri aydınlatırdı.

 ...Naci taraflılarına göre, memleketin ilerlemesi zülcenah (Çok taraflı) 

aydınların çoğalması ile mümkündür.... Onlar Arap ve Acem dillerini ve 

medeniyetle¬rini bilmekle beraber Fransızca'ya çalışarak Garp Medeniyeti 

eserlerini iyice öğrenmiş olanlara Zülcenah derlerdi. Naci taraflıları maateessüf 
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(üzüntüyle) diyorlardı, şimdi bu tipte yeter adam yetişmiyor, Aydınlarımız içinde 

şöyle böyle Arapça ve Farsça bilenler var ama onlar Fransızca hiç bilmiyorlar. Bir 

kısım Garp medeniyetini şöyle böyle biliyorlar ama, İslam Medeniyeti hakkında ufak 

bir fikirleri bile yok.

 Bu memleket aydınları böyle ikiye bölünür de birbirleriyle adeta dalaşırlarsa 

elbette ilerleme mümkün olmaz. Türk dilinin istediğimiz gibi gelişmemesi de bundan 

......Şüphe yok ki dilimize Garp mefhumları girecektir ve girmelidir. Fakat bunu ancak 

Arapça ve Farsçayı iyi bilen, onunla beraber Fransızcayı iyi öğrenmiş olanlar 

yapmalıdırlar. Aklı başında kim böyle ehil ve selahiyetili adamların, Garp 

mefhumlarını ifade için öne sürdükleri kelimelere itiraz etmiş şimdiye kadar? Doktor 

Mazhar Paşa, Fransızca'dan anatomiyi ve gerçekten Arapçayı ve Farsçayı iyice 

öğrenmiş olmasaydı bugün Tıp Lügati diye elimizde birşey bulunur muydu? Fakat 

düşününüz bir kere, Servet-i Fünuncuların ortaya attıkları kelimeler böyle mi? 

Araplar bu kelimeyi kullanamazlar deriz anlamazlar, Farslar da o kelime bu manaya 

gelmez deriz bilmezler yarım yamalak fransızca bilgileri ile güya kelime ve terkip 

uydurup duruyorlar. Dilimizi onların elinde bırakmak doğru olur mu? Bu adamlar eski 

edebiyatımızı da beğenmiyorlar. Eskiler Arap ve Fars ediplerinden hele bu 

sonuncularından çok faydalanmışlar, onların şekillerine uygun gerçekten güzel 

şiirler yazmışlardır. Şimdi bu şekillerle bizim istediğimiz olmaz diyorlar. Fakat onları 

bozmak veya bir tarafa atmak, sonra körü körüne Fransız şekillerini alarak 

edebiyatımızı bu milletin hâkimiyeti altına sokmak reva mı? İşte Naci taraflılarının dil 

edebiyat görüşü bu idi. "

 "Sen bilirsin, İslam ibadetlerinin kaideleriyle insanlar arasındaki münasebetleri 

nizamlıyan hukuk kaidelerinin topuna birden müslümanlar 'Fıkıh' derler. Doğrusu 

fıkıhın bu geniş manası yavaş yavaş kayboluyor da şimdi sadece İslam Hukukuna 

fıkıh deniyor. Müslüman kendi hukuklarının kaynakları olmak üzere Kur'an, Hadis, 

kıyas-ı fukaha, îcma-ı ümmet sayarlar. Şeklen de bu böyle olabilir. Fakat İslamlar, 

Mekke ve Medine’den çıkıp da Şam'a ve Kudüs'e girince ve büyük imparatorluklar 

kurmaya başlayınca yok  âdet muhakkemdir, yok 'zaman değişimiyle hükümler de 

değişir' diyerek Kur'an ve Hadis yanında başka tarihi kaynaklardan gelme hükümleri 

de içine alarak koca bir hukuk meydana getirmişlerdir."

 "Bu husus, içtihadı ve icmai ümmeti kabul etmekle, islami esaslardan 

ayrılmamak şartıyla, zamanın gerektirdiği bir takım kanunlar yapmaya müsaittir. Ne 

için Mebuslar Meclisinden ve Ayandan çıkan ve zamanın ihtiyaçlarına uygun olan 

kanunlara müslümanlar itaat etmeye mecbur oluyorlar? Bunlar icmai ümmetin eseri 

addolunuyor da ondan.

 Ben sana Muallim Naci taraflılarından en önemlilerinin sosyal hayat hakkındaki 
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kanaatlerini naklediyorum, unutma ki kendi fikirlerimi değil.

 Servet-i Fünuncuların dünya görüşü ise bunun tam tersidir..... Naci tarafları, 

Türk dili ile ve onun gelecekteki gelişme şekliyle meşgul oldukları halde, yazık ki, 

Servet-i Fünuncular bu mesele ile hiç, ama hiç uğraşmamışlardır. Onlar 'yazdığımız 

tumturaklı’ sözleri halk anlamıyor, ne yapmalıyız? diye düşünmemişlerdi bile..... 

Onlar bir nevi zihin aristokrasisine değer veriyorlardı. Yani halk anlıyamamış bize 

ne? Biz o türlü insanlar için yazı yazmıyoruz ya, demek istiyorlardı. Onlara bu fikri 

telkin eden bir parça bildikleri On sekizinci yüzyıl Fransız Felsefesi idi."  

 "Fakat sanmamalı ki bu iki zümrenin birleştikleri hiçbir nokta yoktu. İki tarafta 

Sultan Hamit düşmanlığında birleşmiş gibiydiler. İki zümre de, 1293 Kanun-u 

Esasisi tekrar yürürlüğe girse de meşrutiyet olsa diyorlardı. Fakat Naci taraflıları, 

Mebuslar ve Ayan Meclisi olmalı ki Halifenin etrafındakilerin kötülüklerine engel 

konulsun, sonra şeriata uygun olmak şartı ile zamanın gerektirdiği kanunlar 

vazedilebilsin fikrinde idiler. İkinciler ise Osmanlıların hayatını kökünden 

değiştirecek nizamlar istiyorlardı....

 "Âkif, bir saattan beri sana anlattığım birbirinin tersi iki dünya görüşünün 

evlerde ve mekteplerde çarpıştığı bir zamanda yetişti. Önce Naci taraflısı idi: Bütün 

görüşleriyle Sonra onlardan edebiyat anlayışı bakımından ayrıldı. Fakat hala sosyal 

bünye bakımından onların inançlarını benimsememekte devam ediyor sanırım.  O 

halde senin araştıracağın nokta şudur: Nasıl olup da Âkif manzumelerinde yeni çığır 

açabildi: Manzumelerini şimdiye kadar görülmemiş şekilde Türkçeleştirerek, 

şimdiye kadar görülmemiş şekilde mahallileştirerek kahvehane, meyhane, küfe ve 

Seyfı Baba'da aruzla resim yaparak, hatta kim ne derse desin, tamamıyla yeni 

mevzular seçerek. Bu hususiyetleri araştırmakta hakkın var. Hatta daha ilerisine 

gidiyorum: Bu yolda elde edeceğin bilgi, sanıyorum ki günün birinde memlekete 

yarar.»

1 Emin Erişirgil, Mehmet Âkif, İslamcı bir Şairin Romanı, Ankara, 1956. Cilt: 1 Sh: .1
2 Erişirgil. A.g.e. cilt: 1 sh. 22-23.
3  A.g.e.cilt: 1 sh: 25-27.
4 a.g.e., sh: 40-46.
5  a.g.e.s, 49-51.
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GİRİT AÇILIMI" MASAL GİBİ... 

Mete GÜLMEN * 

YIL: 1909

 İttihat ve Terakki mensubu Edirne mebusu Haşim Bey, ağustos ayında Girit’te 

Rumlar tarafından hunharca öldürülen Osman Efendi (Koraşaki) ile Hüseyin Ağa 

(Subaşaki) adlı iki Türkün naaşlarını kartpostal yaptırıp devlet erkânına gönderdi.  

Mesajı açıktı: Girit elden gidiyor! 

 Osmanlı Devleti ise, dört büyük ülkeye güvenip, açılım yaparak sorunu 

çözeceğini umuyordu. Oysa Girit’te daha önce kaç kez açılım yapmıştı...  

 Kafanız fazla karışmasın; en iyisi olayları baştan yazalım... 

 Osmanlı ordusu Akdenizin en büyük adalarından olan Girit’i 1645-1669 yılları 

arasında Venediklilerden aldı. 

Adanın Müslümanlaştırılması konusunda farklı bir metot uyguladı: Balkanlarda 

“şenlendirme” adıyla yaptığı zorunlu iskânı bu kez adada uygulamadı. Fakat zorunlu 

olmasa da Girit, Türk göçü aldı. Bu arada Osmanlı, Kapıkulu askerinin evlenme 

yasağını kaldırdı. 

 Bunlar Rum kızlarıyla evlendi. Bazı Rumların da din değiştirmesiyle Girit 

nüfusunda Müslüman sayısı kısa sürede çoğaldı. 

 Anımsatmalıyım: İhtida eden Rumların bir bölümü, 823-963 yılları arasında 

adaya egemen olan Müslüman Araplar idi. Bizans’ın zoruyla Hıristiyan olmuşlardı. 

Bu gerçeği saklamayanlardan biri de, Giritli ünlü yazar Nikos Kazancakis (1883-

1957) idi. El Greco’ya mektuplar eserinde Arap soyundan (Abadyotlardan) geldiğini 

iftiharla yazdı. Dünyaca ünlü ressam El Greco da (1541-1614) Giritliydi. Neyse...

 1700’lü yıllarda ada nüfusunda Rumlar ve Türkler hemen hemen eşitti. Adanın 

dili Rumca, Arapça, Türkçe karışımı olan, yerel halkın Giritçe dediği dildi. Bu dil 

Rumca’ya yakındı. Bunun sebebi, Osmanlı idaresinin Türkçe’ye gerekli özeni 

göstermemesiydi. İlginçtir; Girit’te Türk dilinin unutulmamasını sağlayan Horasan 

kökenli Bektaşi tekke ve zaviyeleriydi. 

 Türk ve Rumlar arasında yıllar içinde akrabalık sayısı arttı. Et ve tırnak gibi 

oldular. Ancak ne zaman Osmanlı ekonomisinde duraklama ve gerileme dönemi 
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başladı; Girit’te isyanlar patlak verdi. Bunda, Ortodoksların hamiliğine soyunan 

Rusya’nın payı büyüktü. 1768’de Çariçe Katerina’nın kışkırtmasıyla, ticari filoya 

sahip zengin tüccar Yanis Daskoloyanis önderliğinde Rumlar (Sfakyalılar) 

ayaklandı.

 Osmanlı isyanı bastırdı; Daskoloyanis ve arkadaşları idam edildi ama 100 yıldır 

et ve tırnak gibi yaşayan Rumlar ve Türkler arasında güven kaybı başladı. 

 Ne yazık ki, yaşanılacak sonraki tarihsel süreç adanın bu iki halkını birbirine 

düşman edecekti.

 Bunun içsel olduğu gibi dışsal nedenleri de vardı. Öncelikle, siyasi, sosyal ve 

ekonomisi altüst olan Avrupa yeniden kuruluyor; yeni ittifaklar oluşturuluyordu.

 Bu nedenle 1821’de Mora Yarımadasında başlayıp Girit’e sıçrayan isyan 

Avrupa’dan çok destek buldu. Bu desteğin siyasi yanı gibi kültürel yanı da vardı; 

Rönesans’la birlikte Batıda antik Yunan hayranlığı başlamıştı. 

 Rumların camilere, tekkelere, çiftliklere, vakıflara saldırmasını; Türk köylülerini 

öldürmesini Avrupa seyretti. Kılı kıpırdamadı. Can güvenlikleri kalmayan köylerdeki 

Müslümanlar şehirlere göç etti. Ancak Rumlar şiddeti her geçen gün artırdı. 

Osmanlı, Mısırdaki Kavalalı Mehmet Ali Paşadan yardım alarak ayaklanmayı ancak 

4 yılda bastırabildi. Cephe savaşları için eğitilen askerler küçük çetecilerle başa 

çıkmakta zorlanmıştı. 

 İsyanın bastırılması ve Osmanlının Doğu Akdeniz’e tekrar hâkim olma ihtimali, 

İngiltere, Fransa ve Rusya’nın hoşuna gitmedi. Bu üç devlet Osmanlıdan 

Yunanlılara, Sırbistan ve Romanya’da olduğu gibi prenslik vermesini istedi. 

Avrupa’da da büyük bir kamuoyu baskısı vardı. Şair Lord Byron, ressam Delacroix, 

yazar Victor Hugo vs. gibi aydınlar eserlerinde Yunan isyanına destek çıktı. 

 Kuşkusuz mesele sanatçılarla çözülmedi; İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları 

Mora’daki Navarin Limanındaki 57 Türk gemisini batırıp sekiz bin Mehmetçiki şehit 

ettiler. 

 Avrupa Konseyi: Osmanlı şaşkındı; ne yapacağını bilemedi. Çünkü, Yeniçeri 

Ocağını daha yeni tasfiye edip, Asakir-i Mansure-i Muhammediye teşkilatını 

kurmuştu. Savaşacak askeri gücü yoktu. Sonuçta Osmanlı, Yunanistan’ın 

bağımsızlık talebinden vazgeçmesi ve kendisine her yıl belli miktarda vergi vermesi 

karşılığında, Mora Yarımadasında Yunan Prensliği kurulmasını kabul etti. 

 Aradan çok geçmedi. Rusya da Osmanlıya iki yandan saldırdı. Erzurum’u, 

Edirne’yi aldı. İngiltere ve Fransa, Rusya’nın ilerleyişinden memnun olmadı. Taraflar 

bir masa etrafında buluştu. Buradan ne karar çıktı dersiniz; Yunanistan’ın 

bağımsızlığı! 
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 Enosis (birleşme) için ilk adım atılmış oldu…

 Girit Rumları fırsatı kaçırmadı; Yunanistan’la birleşmek için hemen 

ayaklandılar. İsyan bu kez çabuk bastırıldı. Rumlar Avrupa’dan da gerekli desteği 

bulamadı. Çünkü emperyal devletler, hasta adam Osmanlıyı nasıl paylaşacakları 

konusunda henüz hemfikir değillerdi. 

 Öyle ki, Osmanlı; İngiliz ve Fransızların Avrupa Konseyi’ne alınma sözüyle 

Rusya’ya savaş açtı.

 Ruslar da sıcak denizlere inme hülyasından hiç kopmadı. Giritli Rumların 

umudu da Rusların bu hülyasıydı... Her fırsatta ayaklandılar ve her isyanda bir siyasi 

hak elde ettiler. Nasıl mı? 

 Açılımın birinci aşaması: Genel af çıkarıldı 

 RUSLAR dindaşları Yunanlıları, İngilizlere kaptırmamak için, Çar II. 

Aleksander’ın yeğeni Grand Düşes Olga’yı Yunan Kralı Georgios ile evlendirdi. Bu 

düğünde bir dedikodu çıktı; Ruslar çeyiz olarak Girit’i Yunanlılara verecekti! 

Dedikoduya o kadar inanıldı ki, Girit’in fanatik milliyetçi dağlıları Sfakyalılar, Mihail 

Korakas önderliğinde ayaklandılar. 16 Ağustos 1866da Selino kazasındaki 

Müslümanları kadın çocuk demeden öldürdüler. Osmanlı ordusu çetecilerin peşine 

düştü. Tam isyanı bastıracakken devreye İngiltere ve Fransa girdi. 

 Teklifleri şuydu: Girit Yunanlılara verilemezdi ancak Osmanlı da Girit Açılımı 

yapmalıydı.

 Nasıl olacaktı bu açılım?  

1. İlk şart, askeri harekât hemen durdurulmalıydı. 

2. Ayrıca silah bırakacak isyancılar için umumi af çıkarılmalıydı. 

Tanıdık geliyor mu? Devam edelim: 

3. Girit yoksuldu; ada halkı iki yıl vergiden muaf olmalıydı.

4. İdari reformlar da yapılmalıydı; Padişahın atayacağı valinin biri Türk, diğeri Rum 

iki yardımcısı olmalıydı.  

5. Ayrıca resmi yazışmalarda Türkçe zorunluluğu kaldırılmalıydı.

 Osmanlı açılımı kabul etti. Türkler rahatladı; köy ve mezralarına döndü. 

Müslümanlar, “Bu açılım ne kadar güzelmiş,” demeye başladı.

 Açılımın ikinci aşaması: Jandarma yeniden düzenlendi 

 OSMANLI’nın 1878 de Ruslara yenilmesi Girit’te yeni bir ayaklanmaya neden 

oldu. Olan, köylerine dönen açılım kurbanı Türklere oldu; evleri, tarlaları yakıldı; 

canlarından oldular. 

 Osmanlı ordusu yine isyancıların peşine düştü. Ve devreye yine Avrupalılar 

girdi. Onların bastırmalarıyla, diğer Osmanlı vilayetlerinden farklı, Girit’e özel 



AKPINAR22 Sayı: 34   Temmuz - Ağustos 2011

imtiyazlar tanındı; yani yeni bir sözleşme/açılım yapıldı. 

 25 Ekim 1878 deki bu Halepa Sözleşmesi/Açılımı şöyle olacaktı:      

1. Girit Valisi sadece Müslümanlardan seçilmeyecekti, Hıristiyan da olacaktı.       

2. Vilayet genel meclisinde Rumlar (49/31) çoğunlukta olacaktı.       

3. Hıristiyan kaymakamlar Müslüman kaymakamlardan sayıca fazla olacaktı.       

4. Vilayet Meclisi ve mahkeme dili Rumca olacak; ancak resmi zabıtlar ve dilekçeler 

Rumca ve Türkçe   olabilecekti.        

5. Ve en önemlisi asayişi sağlayan jandarma, yerli halktan seçilecekti.

 Osmanlı bu açılıma da “Evet” dedi. “Yeter ki kardeş kanı dursun,” diyordu.

Fotyadi Paşa, Sava Paşa, Kostaki Anthopulos Paşa, Nikolaki Sartinski Paşa gibi 

isimleri sırasıyla Girit’e vali atadı. Diyeceksiniz Artık bu açılım adaya sükûnet 

getirmiştir! Hayır...  

 Açılımın üçüncü aşaması: Avrupa’ya müdahale hakkı 1885-1888 de Girit iki 

ayaklanmaya daha sahne oldu.

 Fakat, en büyük isyan 1896 da oldu.

 Artık taraflardan biri asker değildi; Ağride, Kaliveste, Resmoda, Hanyada vd. 

250 yıldır birlikte yaşayan komşular birbirine silah sıkmaya başladı. Girit yanıyordu. 

 Tabii yine beklenen oldu; İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Rusya olaylara 

müdahale etti. Asayiş amacıyla savaş gemilerini Girit’e gönderdiler.

 Ve Osmanlıya yine, yeni bir sözleşme/açılım dayattılar.       

1.  Girit valisi kesinlikle Hıristiyan olacaktı.       

2.  Bu Vali, adada karışıklık çıkması halinde Batıdan silah ve asker yardımı 

isteyebilecekti.       

3.  Hemen genel af ilan edilecekti.       

4.  Memurların üçte biri Hıristiyan olacaktı.       

5.  Avrupalı hukukçular adli bir ıslahat reformu hazırlayacaktı. 

Osmanlı bu açılıma da boyun eğdi. 

Başkent İstanbul’un Girit’te açılım yapmaktan başı dönmüştü. 

Ancak 25 Ağustos 1896 Nizamname / açılımı Girit’ten kopuşu hızlandırdı.

 Elleri silahlı Rumlar artık şehir merkezlerinde bile gezip, kimseden korkmadan 

Türkleri öldürmeye başladı. Bu cinayetler sonucu, Amcaoğlu Hüseyin, Bedeloğlu 

Mehmet, Bunacuoğlu Selim Ağanın çoban oğlu, Yanatoğlu Halim, Salih 

Kaziyatoğlu, Güldanoğlu Hüseyin, Muradoğlu Hasan, Osman Korethaki gibi 

yüzlerce Türk öldürüldü. Resmolu Hüseyin Subaşaki gibi Türkler şehit edildikten 

sonra, hıncını alamayan asiler tarafından kafatası bıçak ve sopalarla delik deşik 

edildi.
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 Türkler korunaksızdı. 

 Girit’in Hıristiyan valisi, kasten Osmanlıdan asker yardımı istemiyordu; 

Türklerin Girit’ten gitmesini istiyordu. Girit’te oluk oluk Türk kanı akıyordu. 

 Tek tek öldürmeler kısa zamanda toplu katliamlara neden oldu. Elida, Ahladina, 

Nisiya, Balyovici, Sika, Lisinsi, Mulina, İskalavos, Handra, Akriba, Lamnon, Ziru gibi 

Türk köyleri yakılıp yıkıldı; Müslüman ahalisi öldürüldü.  

Türkler adadan kaçış yolu arıyordu artık.

 Hanya ve Resmo’da altmış bin Müslüman sığınmacı kurtarılmayı bekliyordu.

 Giritli Müslümanlar, açılım gereği Osmanlının Girit’e asker çıkaramayacağını 

anlayınca, İran Şahı Muzafferiddin Handan yardım istedi! 

 Sadece Girit’te değil Yanya’daki feryatlara Avrupalının kulağı kapalıydı.

 Sonunda Osmanlı, 18 Nisan 1897de Yunanistan’a savaş açtı. Beklendiği gibi 

bir ay gibi kısa sürede Yunan ordusunu perişan etti. 

 Türk ordusu Atina’ya girecekken, Rus Çarı II. Nikolay’ın isteği ve İngiltere’nin 

baskısıyla II. Abdülhamid Türk ordusunu durdurdu.

 Yapılan barış görüşmelerinde galip Osmanlı, bırakın bir avuç toprak almayı, 

savaş tazminatını bile alamadı. Aksine Girit’teki nüfuzunu 

kaybetti... 

 Açılımın dördüncü aşaması: Girit Özerk/Otonom ilan edildi  

 DİYECEKSİNİZ ki, Osmanlı ordusu, Yunanlıları yenince Girit’teki Rumlar 

korkup sinmişlerdir. Ne gezer! 

 En acıklısı Girit’te yaşandı. Türkler, Rumları kesecek iddiasıyla Avrupa 

devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya) adaya asker çıkardı. Asayişi artık onların 

askeri sağlayacaktı!

 O halde Girit’te Türk askerine gerek var mıydı? Diyorlardı ki, Osmanlı askeri 

gidince Rumlar bir daha ayaklanmazdı!  

Gülmeyiniz, aynı gerekçeler günümüzde Kıbrıs için de söyleniyor... 

1. Avrupa’nın bu kandırmasıyla Türk askeri 1898de Girit’ten çekildi.      

2. Ada özerk ilan edildi.       

3. Giriti’n kaderi, Avrupalılara bırakıldı. Avrupalılar, Rumların ve Türklerin can ve mal 

güvenliklerini güvence altına aldıktan sonra adadan ayrılacaklardı. Girit’e böylece 

barış gelecekti. Harika!       

4.  Tabii bu arada bir şart daha ileri sürüldü: Girit valisini seçme hakkı Osmanlı 

padişahına bırakıldı. Ancak istisnai bir durum vardı; büyük devletlerin o valiyi 

onaylaması gerekiyordu. Yoksa kendileri atama yapacaklardı. Ne oldu dersiniz; 

Osmanlının karşı koymasına rağmen Prens Otto Girit Valisi yapıldı. 
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Kısa bir süre sonra dört devlet adadan çekildi.

 Rumlar hemen adaya Yunan bayrağı çekti. Hani barış gelecekti; beyaz 

güvercinler uçacaktı adanın üzerinde?

 Osmanlı büyük bir diplomasi başarısıyla (!) bayrağı indirtti. Karşılık olarak, 

Avrupa ülkelerinin ve Yunanistan’ın tepkisini çekmemek için, İstanbul’da 

sahnelenen Girit adlı tiyatro oyununu sansürledi. Şaka gibi...  

 

Ve sonuç:

 

Toprak Kaybı 

 

 OSMANLI, Avrupalı dört devletin oyalayıcı sözlerine, teminatlarına ve “açılım 

masallar”na hep inandı.

 

Bunun karşılığında Girit’i kaybetti.

 

 Bu da şöyle oldu: 1910’da Girit Meclisi Yunanistan’la birleşme kararı aldı.

 

 Anadolu’nun birçok yerinde mitingler yapıldı; Türkler, Girit’te savaşmak için 

gönüllü asker olma müracaatında bulundu; Yunan malları boykot edildi, gemileri 

Osmanlı limanlarına sokulmadı; Osmanlı konuyu Lahey Hakem Mahkemesine 

götürmek istedi vs. vs. 

 

Bunların pek yaptırımı olmadı.

 

Girit onca açılıma rağmen 1913’te Osmanlının elinden kuş olup uçtu, gitti!

 

Giden toprağın yüzölçümü 8.336 kilometrekare idi. 

* Prof. Dr.
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BEKİR OĞUZBAŞARAN’IN GÖZÜYLE 

NECİP FAZIL GERÇEĞİ 
Sergül VURAL

 Hayat denizinde yüzmek ne kadar zorsa edebiyat denizinde yüzmek de bir o 

kadar zordur. Fikir ve duygu sancısıyla ortaya çıkan eserler bu zorluğa direnme 

cesaretini gösteren kişilerin ürünüdür. 

 İşte bu yolda 40 yıllık yürüyüşünü çoktan tamamlamış olan Erciyes Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda öğretim 

görevlisi Bekir Oğuzbaşaran’la eserlerini ve edebiyatla alakalı düşüncelerini 

konuştuk. 

 -Sayın hocam, 1983 yılında yayınladığınız Necip Fazıl’ın Şiiri isimli inceleme 

kitabınızdan sonra 2007’den bu yana beş eser verdiniz. Son yıllardaki bu yayın 

hızınızı neye bağlıyorsunuz? 

 Uzun yıllardır yazmama, gazete ve dergilerde kısmen yayınlamama rağmen 

birikimimi bu güne kadar kitaplaştırmamış olmama bağlayabiliriz. 

 -Okuyucularınız sizi Ötüken Yayınları’ndan çıkan Rubaiyyât-ı Oğuz’la tanıyor. 

Aynı yıl Laçin Yayınları’ndan Kültür ve Edebiyatımızdan Manzum Portreler, isimli 

kitabınız da yayınlandı. 2009’da Rubaiyyât-ı Oğuz-2 Geleneğin İzinde’nin yine 

Laçin Yayınları’ndan çıktığını görüyoruz. Bu kitaplardaki şiirleri rubai tarzında 

yazmanızın sebebi nedir? 

 Çağımız insanının bana göre acelesi var. Zamanımızı en iyi tanımlayan 

kelimelerden biri de hızdır. Sür’at asrında yaşıyoruz. Gülten Akın'ın bir şiirinde "Ah 

kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya" dediği gibi uzun şiirlere de 

insanların tahammülü yok gibi geliyor bana. Biraz da yaşımdan, yapımdan ve 

müktesebâtımdan dolayı kısa ve yoğun bir nazım biçimi ya da türü olan rubaiyi tercih 

ettim. Rubai, biliyorsunuz Farsça bir kelime ve dörtlük anlamına geliyor. 

Başlangıçtan bu güne Türk şiirinde belki de en çok kullanılan nazım birimi dörtlüktür. 

İran Edebiyatı’nda rubaiye, dübeyt: iki beyit de denmektedir. Çünkü Arap ve Fars 

şiirinin temel nazım birimi beyittir de onun için.  

 Ben rubailerimi bir çeşit manzum günlüklerim olarak düşünüyorum. Orada tek 

dörtlüğe bütün bir hayatı, eşya ve olayları, insanı doldurmaya çaba gösteriyorum. 
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Bu türün düşünce temeline dayalı olması ayrıca hoşuma gidiyor.  

 -Edebiyatımızın mihenk taşlarından biri olan Kısakürek’in yayınladığı, adıyla 

özdeşleşen Büyük Doğu dergisinde bir süre görev aldığınızı biliyoruz. Ocak 2011 

tarihinde Nüve Kültür Merkezi’nden çıkan inceleme kitabınızın adı da Necip Fazıl 

Gerçeği.  Nedir bu gerçek? 

 Üstad Necip Fazıl’ın 1923’le 1983 yılları arasında tam altmış yıllık bir şiir 

biyografisi var. Tabi Necip Fazıl sadece büyük bir şair değildir. Aynı zamanda büyük 

bir fikir ve dava adamıdır da. Daha 23 yaşındayken (1927) yazdığı Kaldırımlar adlı 

üç bölümden oluşan şiiri edebiyat dünyamıza bir bomba gibi düşmüş, hemen herkes 

tarafından bir şâheser olarak görülmüş, özellikle gençlerin dilinden düşürmediği, 

ezberlediği, şiir defterlerine yazdığı bir şair konumuna yükselmiştir. Necip Fazıl, 30 

yaşından önce de şüphesiz Müslümandı. Maraş’tan gelip İstanbul’a yerleşmiş köklü 

ve Müslüman bir aileden geliyordu. 1934’te peygamberimizin soyundan gelen 

büyük bir zâhir ve bâtın âlimi ile tanıştı. Bu olay onun hayatının en büyük dönüm 

noktası olmuştur. Bu önemli olayı kendisi, O ve Ben ile Babıali adlı hatıra kitaplarıyla 

bazı şiirlerinde anlatır. Mesela Efendim adlı şiiri bu zâta karşı duyduğu derin hislerini 

ve bağlılığını ifade eder. 1936’daki 17 sayılık Ağaç dergisi denemesinden sonra 

1943 Eylülünden itibaren ölünceye kadar devam eden ve davasının da adı olan 

Büyük Doğu dergisini dönem dönem yayınlayarak, gazetelerde yazarak çok 

mücadeleli, zor bir hayata talip oldu.  

 Üstad Büyük Doğu davasını İdeolocya Örgüsü adlı eserinde sistemleştirdi. 

Bunu kısaca İslam’ı en gelişmiş imkân ve vasıtalardan da faydalanarak yeni zaman 

ve mekâna nakşetmek davası olarak özetleyebiliriz. Necip Fazıl bütün eserlerini, 

varlığını bu yüce davanın emrine vermiş bir büyük sanatkârdır. Büyük Doğu’nun 

1971’deki çıkışında hemşehrim ve gönüldaşım Hüseyin Arı ile birlikte bu ünlü 

derginin mutfağında bulunmak gibi bir bahtiyarlığı da yaşadım. Güya biz gençtik, 

üniversite öğrencisiydik, üstadsa 67 yaşında bir insandı. Ama biz onun hızına 

yetişemiyorduk. Öylesine enerji doluydu. Aşk ve şevk diyebileceğimiz bir duyguyla 

meşbû, aksiyon adamıydı o. Zaten ilk gençlik yıllarımda beni en çok çarpan, 

etkileyen eseri de İman ve Aksiyon adlı bir konferans metni idi. Necip Fazıl, 

bağlanmış bir şair, yazar ve düşünür olduğu için bildiklerini, inandıklarını pek çok 

eserinde defalarca tekrar ederdi. Ama bu tekrarlar insanı bıktırmazdı. Onun 

kendisine mahsus çok cevval bir üslubu olduğunu herkes bilir. Sanatı, edebiyatı, 

estetiği, fikri bize, genç kuşaklara derinlemesine sevdiren o olmuştur. O, davasını 

gençliğin omuzlamasını istiyordu. Bundan dolayı özlediğimiz neslin vasıflarını 

anlatıyor, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik… diyordu. Türkiye’nin bu günkü noktaya 

gelmesinde bu büyük adamın önemli bir rolü olduğunu kim inkâr edebilir? 

 O zamanlar büyük bir alternatif üniversite gibi faaliyet gösteren Millî Türk Talebe 



Birliği (MTTB), başta İstanbul’daki genel merkezi olmak üzere yurt sathına yayılmış 

şubeleriyle üstad için iyi bir kürsü vazifesi görmüştür. Üstad yüzlerce konferansını 

biraz da yükseköğrenim gençliğinin talebe teşekkülü olan bu birlik vasıtasıyla 

gerçekleştirmiştir.  

 Necip Fazıl, eseriyle, hayatıyla, şahsiyetiyle bir bütündü. Ona düşman olanlar 

aynı zamanda davasının düşmanlarıydı. İslam davasına, Allah ve Resulü ’nün 

yoluna bağlılığını ilan ettikten sonra, şiirine yazık etti, sabık şair gibi ifadeler 

kullanmaları hep bu ana sebebe bağlıdır. Çünkü onlar ilk gençlik yılları ürünleriyle 

tanıdıkları bohem sanatkârı seviyorlardı. Birçok hatıra kitabında ve antolojide bunun 

yansımalarını görmek mümkündür.  

 Necip Fazıl’ın kullandığı takma adlardan biri de Mürid’dir. Mürşidi ise, benim 

efendim veya efendi hazretleri diye bahsettiği Nakşibendi şeyhi Seyyid Abdülhakim 

Arvasî’dir. Bu zatın 1934’le vefat tarihi olan 1943’e kadar sohbet halkasında 

bulunmuş, pek çok kerametine şahit olmuş, gizli-açık sorularının cevabını onda 

bulmuştur. Sözü özetlemek gerekirse, merhum üstad Necip Fazıl Kısakürek, çok 

yönlü, bugünkü yaygın tabirle son derece karizmatik bir şahsiyetti. Ben bu şahsiyeti, 

sanatkâr yönünü ön plana çıkararak kırk yıldır anlatmaya, günümüz insanına 

tanıtmaya çalışan yazılar yazdım. İşte Necip Fazıl Gerçeği böyle vücut buldu. 

 -Bu kitapta ve 2010 yılında Romantik Kitap’tan çıkan Bir Yaşama Biçimi 

Edebiyat isimli eserlerinizde türünüzün değiştiğini görüyoruz. Üslubunuzun da 

sohbet tadında geçmesi kitabınıza farklı bir akıcılık kazandırmış. Bu sizin kitap 

konusu şahsiyeti tanıdığınızdan mı kaynaklanıyor yoksa bütün yazılarınızda aynı 

üslubu mu kullanırsınız? 

 Konuşuyor gibi yazdığım doğrudur. Bazen sınıfta ders anlatırken de deneme 

yazar gibi konuştuğumu fark ediyorum. Bunu iyi tespit etmişsiniz.1975’ten beri 36 

yıldır Türkçe- Edebiyat öğretmenliği yapmış olmamın getirdiği bir alışkanlık olabilir. 

Zaten benim sevdiğim türlerden ikisi deneme ve sohbettir. Sanat ve edebiyatta en 

çok değer verdiğim şeylerden biri de samimiyettir, içtenliktir.  

 -Sayın hocam dergilerin edebiyattaki yeri, önceleri bir okul gibiyken sizce 

şimdiki durumu ve yeri nedir?  

 Edebiyat dergileri bugün itibariyle de bir çeşit yazar-şair fideliğidir diyebiliriz. 

Üslubunu ve şahsiyetini bulmuş edebiyatçılar için de bir antrenman yeridir. Yazarlar 

genellikle eserlerini önce dergilerde yayınlayıp onlara yeniden çeki düzen vererek 

kitaplaştırma yoluna gidiyorlar. Eskiden gazeteler de birçok edebi eserin ilk yayın 

mekânı olmaktaydı. Fakat ekonomik ve sosyal hayatın gelişmesi, siyasetin, sporun, 

magazinin ön safları işgal etmeye başlamasından beri edebiyat ve ciddi manada 
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sanat gazetelerde kendisine yer bulamaz olmuştur. 

 - Uzun yıllar Berceste, Bizim Külliye, Bizim Kümbet, Bizim Dergâh, Erciyes, 

Hece, Somuncu Baba, Sükût, Türk Edebiyatı, Yağmur, Yedi İklim, Yeniden Diriliş gibi 

daha onlarca dergide dil, edebiyat ve kültürümüz başta olmak üzere çeşitli 

konulardaki deneme, makale, inceleme, eleştiri yazıları ile şiir ve mensur şiirlerinizi 

okuduk. Ancak Berceste kültür sanat ve edebiyat dergisinde yayın kurulundasınız. 

Bu derginin sizin için önemi nedir? 

 İstanbul’daki üniversite öğrenciliği yıllarımda arkadaşlarımla birlikte Yeni Sanat 

adlı bir aylık dergi yayınladık. Yine aynı yıllarda Büyük Doğu ve Tohum dergisinde 

çalıştım. MTTB’nin yayın organı Millî Gençlik dergisini çıkaran kadro içinde 

bulundum. Develi ve Kayseri’de çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptığım süre 

içinde de gazete ve dergilerle irtibatımı hiç kesmedim. Muhsin İlyas Subaşı ve başka 

arkadaşlarla 1979-1981 yılları arasında Kayseri’de Küçük Dergi’yi yayınladık. Bu 

derginin kapanmasından sonra 50 sayı kadar çıkan Kültür ve Sanat dergisini 

çıkardık.   Avukat Nevzat Türkten’in 1978’de neşretmeye başladığı Erciyes 

dergisine yıllarca yazdıklarımızla destek olmaya çalıştık. 1988- 2000 yılları arasında 

12 yıl üniversitesinde görev yaptığım Van’da şair dostum Müştehir Karakaya’nın 

Hazan dergisinde ve akademisyen yazar, şair, felsefeci sevgili kardeşim Vefa 

Taşdelen’in Seyir dergisinde yazdım.  

 2002 yılında yayın dünyasına çıkan Berceste dergisine olan ilgim daha ilk 

sayılarından itibaren başlamıştır. Şair-yazar, matbaacı İbrahim Şahin’in (namı diğer 

Yusuf Akyüz) sahibi olduğu derginin yıllardır yayın danışmanlığını yaparak, maddi 

anlamda olmasa bile Berceste’nin manevi anlamda en yakın destekçilerinden biri 

olduğumu söyleyebilirim. Tabi on yaşına basan ve Temmuz 2011’de 109. Sayısını 

çıkaran Berceste bana göre Türkiye’nin en güzel aylık edebiyat dergilerinden biridir. 

Bir bakıma en büyük şanssızlığı İstanbul veya Ankara’da değil de Kayseri’de çıkıyor 

olmasıdır. Edebiyat yıllıklarında bile “taşra” kelimesiyle nitelenmesi üzücüdür.  

 Bir yıl önce kaybettiğimiz merhum hikâyeci arkadaşımız Ümit Fehmi 

Sorgunlu’nun ve dergimizin halen genel yayın yönetmenliğini yapan değerli yazar, 

edebiyatçı Vedat Ali Tok’un da emekleri göz ardı edilemez. Tabi bu güzel yapının, on 

cildin oluşmasında pek çok yazar ve şairimizin katkısı vardır. 

 - Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. 

 Dilimizi, edebiyatımızı, kültürümüzü, konuşarak, yazarak, düşünerek, üreterek 

zenginleştiren dost bahçesi bülbüllerine ben de teşekkür ederim.  
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ANILARDA KALAN MEKTUPLAR VE 
ŞAİR HALİL SOYUER

Abdülkadir GÜLER 

 Türk edebiyatımızda eserleriyle, şiirleriyle ve öyküleriyle kendini topuma 

sevdiren ve saydıran şairlerimiz ve yazarlarımız vardır. Bunları unutmak asla 

mümkün değildir. Şair Halil SOYUER de bu hatırladığımız isimlerden biridir. Ünlü 

halk ozanımız Âşık VEYSEL’in şu manidar dizeleri bu görüşümüzü destekler 

görüşündeyim:

                 “Her kim ki olursa bu sırra mazhar

                   Dünyaya bırakır bir ölmez eser “…  

 Halil SOYUER de Türk edebiyatımıza birçok eserler bırakan mutlu kişilerden 

biridir. Sadece 200 yakın şiiri ünlü bestekârlarımız tarafından bestelenmiş ve TRT 

repertuarına girmeye hak kazanmıştır. Sadece şiirlerini besteleyenlerden birkaçını 

yazıyorum: 

 Celal ABACI,  Halil AKSOY, Avni ANIL, Amir ATEŞ, Osman BABUŞÇU, Erdinç 

ÇELİKKOL, Metin EVERES, Mustafa DEMİRAY, Nihat DEMİRKOL, Erol SAYAN, 

Yıldırım GÜRSES, Prof. Dr. Selahattin İÇLİ, Murat GÖK Dursun KARACA, Suat 

SAYIN, Ali ŞENOZAN, Cinuçen TANRIKORUR, Ziya TAŞKENT, İsmail 

DEMİRKIRAN, Ekrem GÜYER, Ali KOCATEPE, Mine ÖZEN, Coşkun ERDEM, 

Mehmet ARIBOĞA, Ekrem GÜYER, Ünal NARÇIN, Nihat DEMİRKOL, Ferit SIDAL 

ve Macide TANRIKORUR gibi bestekârlarımız vardır.  

 Şair ve aynı zamanda gazeteci bir yazar olan Halil SOYUER, 04 Ocak 1921 

yılında Balıkesir’in Havran ilçesinde doğmuş ve 17 Ocak 2004 yılında aramızdan 

ayrılmıştır. Rahmetli Halil SOYUER’in şiirlerini ve edebiyatla ilgili yazılarını 

1962’lerden beri izliyor ve okuyorum. 1966 - 1969’lerde Ankara’da çıkardığı ÇABA 

Aylık Sanat ve Edebiyat Dergisi’yle ( 36 sayı ) daha yakından tanımlaya başladım. 

Haberleşmemiz, görüşmemiz sıkça devam etti. Ne zaman yolum Ankara’ya düşse 

Rüzgârlı sokaktaki Ulus Gazetesi’nin idarehanesine gidip onu ziyaret ederdim. 
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Cana yakın sevecen bir insandı. Aynı zamanda çayı, kahvesi içilen bir gönül adamı 

idi. 1970. büyük şairim, büyük yazarım diye,  insana tepeden bakmaz, hoşgörülü ve 

alçak gönüllü bir insandı. 1970 yılında yayınladığım ve benim ilk göz ağrım olan 

DİCLE KÖPRÜSÜ /  şiirler kitabımı Ankara’da Çaba yayınları arasında köyde ilkokul 

öğretmeni iken, onun yardımlarıyla gün ışığına çıkarmıştım.  Ve bu kitabın ilk 

önsözünü sevgili Halil SOYUER yazmıştı.

 Aslında Halil SOUYER sevgi dolu bir şairdi. Anadolu geleneğine bağlıydı. Zira 

şiir kitaplarının birkaçı sevgiyle taçlandırmıştı. Örneğin Sevgi Çiçekleri ( 1996 ), 

Sevgi Burcu ( 1998), Yürektir Sevginin Yeri ( 1998 ), Sevgi Benden Hiç İzine Çıkmadı 

( 1999 ), Sevgi Seli ( 2000) ve Sevgi Bağları ( 2001) gibi. Bu kitaplarda ağırlıklı olarak 

insan sevgisi üzerinde durulmuştur.

 Aradan yıllar geçti. Dostluğumuz devam etti.  Bugüne kadar yayınladığı   24 

kitabından 20’si benim kitaplığımın baş köşesindedir,.  Rastgele alıyorum. Şu anda 

elimin altında “Sorma Hiç “  Şiirler, Ankara 1994 ve yine  “Zaman Akıp Gidiyor” 

Şiirler, Halil SOYUER benim için şunları imzalayıp göndermişlerdir: 

“ Değerli şair, yazar kardeşim Abdülkadir Güler’e sevgilerimle, 29.10.1995. Ankara, 

diyerek İmzalamışlardır.

  Bu değerli kitaplarını zaman zaman severek okuyor ve rahmetle anıyorum.

 Halil Soyuer’le zamanla Ankara’da görüştüğümüz gibi bir de birbirimize 

gönderdiğimiz mektuplar vardır. Mektup deyip geçmeyelim. Gerçi teknolojinin hızla 

ve baş döndürücü bu günlerinde mektupların pek değeri kalkmasa yine mektuplar 

solmayan çiçeklerdir, tarihi belgelerdir. Sanatçılar arasında yazılan mektuplar kolay 

kolay kaybolmazlar. Bunlar zamanla geleceğe ayna tutarlar. Örneğin Cahit Sıtkı’nın 

Ziya Osman Saba’ya gönderdiği mektupları bir tarafa atamayız. Edebiyatımızda 

mektupların ayrı bir yeri vardır.

 Eski Aydın Milletvekilimiz M. Kemal Yılmaz, mektuplara çok değer veriyor. 

“Mektup olsun da çamurdan olsun” diyor. Ben onun için bana gelen sanat ve 

edebiyatla ilgili tanınmış şair ve yazarların mektuplarını ayrı bir dosyada 

topluyorum. Gelecekte bunları kısmet olursa bir kitapta da toplamayı düşünüyorum.

 

 İşte şimdi de sevgili şair ve yazar Halil Soyuer’in bana gönderdiği birkaç 

mektuptan birini sizlerle burada paylaşmak istiyorum.       Ankara: 22. 7. 1993
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        Aziz şairim,

 Şafak’taki yazınızla birlikte gelen kısa mektubuna teşekkür ediyorum. Daha 

önce Yunus Emre’yle ilgili Antolojini ( Yerli ve Yabancı Gözü ile Yunus Emre - 

Araştırma ve inceleme-  İzmir 1993 ), adını taşıyan kitabınızı almış ve size bir 

teşekkür yazısı da yazmıştım. Demek ki elinize ulaşmamış. Bizim posta haneler 

böyle. Mektubu yerine ulaştırmadan önce ücretini peşin alır ve daha ötesine 

karışmaz. Bundan dolayı sizden ben özür diliyor ve ayrıca teşekkür ediyorum. 

 Sen git gide mükemmelin de üstünde bir araştırmacı kişiliği kazanıyorsun. Ben 

buna çok sevindim. Demek ki senin için yıllar önce Dicle Köprüsü / şiirler ( 1970 ) 

kitabında ÖN SÖZ’ de  yazdıklarım  boşa gitmemiştir.

 Sami Ateş’in elim bir trafik kazası sonucu anamızdan ayrılması bizim cephede 

açılan bir gedik olmuştur ve bunun kapatılması kolay olmaya aktır. 

 Kızım Emniyet Müdürü olduğu için onlar 1–15 Ağustos tarihleri arasında 

Didim’de Emniyet tesislerinde olacaklar. Benim henüz katılmam kesinleşmedi. 

Gelirsem ziyaretinize gelirim.

 Söke’deki sanat olaylarını, kültür çalışmalarını sizlerden öğreniyor ve 

seviniyorum.

 Selim Sabit Pülten’den epey zamandır haber alamıyorum. İşleri nasıl beni 

haberdar ederse sevinirim. En içten sevgilerle gözlerinden öpüyorum. Dostlara 

gönül dolusu selam.

                                                                                            Halil SOYUER

                                                                                                   ( İmza )

Not: Şimdi ki M. E. Bakanınız Nahit Menteşe Bey

         çok yakın dostumdur, bilginize.  

 Bu mektuptan sonra yine birkaç kez görüşmemiz oldu. Mektubunda adı geçen 

Sami Ateş ve Selim Sabit Pülten de şu anda yok aramızda onları da rahmetle yâd 

ediyorum. Sevgili şair dostum ve üstadım olarak bildiğim Halil Soyuer’in vefatının 

yedinci yılında saygıyla ve rahmetle anıyor sözlerimi değerli şair ve eski Konya 

Senatörü ve Çağrı Dergisi’nin sahibi Sayın Feyzi Halıcı ‘ya armağan ettiği bir şiiriyle 

noktalamak istiyorum.
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SEVGİ 

Şair kardeşim Feyzi Halıcı’ya,

 Dağ yarılsa, yerden sevgi fışkırsa

 Kinin bentlerini yıksa içinden

Yaprak yaprak sevgi açsa ağaçlar

 Nehirlerin sevgi aksa içinden

 

Sevgiyle arası olsa küs’lerin

Feryadı sevgiyle dinse seslerin

Geçen trenlerin otobüslerin

Hep gülen insanlar baksa içinden

Sevgi başı olsa tüm saat kaç’lar

Kimseye şan vermez sevgisiz taçlar

Omuza sevgiyle dökülen saçlar

Gül misali sevgi koksa içinden

 

Sevgiyledir bal yapması arı’nın

Sevgi can damarı gelen yarının

Kapatılan kahve fincanlarının

Fal yerine sevgi çıksa içinden

 

Bizden selam olsun tüm sevgilere

Dert gelmez sevginin geldiği yere

Bulut bulut dolsa sevgi göklere

Çaksa şimşek gibi çaksa içinden. 

                    Halil SOYUER

                      08.11.1993.

     ( Sorma Hiç /  Şiirler Ankara 1994.s.69 )
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BAHAR SÜRGÜNÜ

Bedran YOLDAŞ

                                       “Yaşamak, günlerin büyüsünü kırmak ile kaimdir” 
                                                                                        Muhammed İkbal

 Hayata bakış açısına göre yorumlanan, dünya görüşüne göre şekillenen hayat 

biçimi: ‘Bahar Sürgünü’

   ‘Bahar Sürgünü’ kitabı, Murat Soyak’ın “Irmaklarca” isimli şiir kitabından sonra 

yayımlanan ikinci kitabıdır.  Çeşitli edebiyat, sanat dergilerinde yayımlanan 

deneme, inceleme türündeki yazılarından oluşuyor bu eser. Nüve Kültür Merkezi, 

Romantik Kitap edebiyat dizisinin 43. kitabı olarak yayımlandı ‘Bahar Sürgünü’

    Kitap iki ana bölüme ayrılmış. Birinci bölümde edebiyat, sanat ve düşünce yazıları 

yer alıyor. İkinci bölümde ise kitap inceleme, değerlendirme ve tenkid yazıları yer 

alıyor.

   ‘Bahar Sürgünü’ kitabında yazarın çocukluk yıllarını, anılarını paylaşacaksınız. 

Hayat, edebiyat, sanat üzerine fikirlerini okuyacaksınız. Hayatın içinden bir 

anlatımla bize dair duygu ve düşüncelerini paylaşacak; kimi yerde çocukluk 

döneminin masumiyetine ortak olacak; anılarına yolculuk yapacaksınız. 

Sevinçlerine katılacak; üzüntüsüne ortak olacaksınız. Kitapların, şairlerin, 

yazarların dünyasında bir yolculuğa çıkacaksınız. 

    Yazar, okumak eylemi hakkında şu tespitlerde bulunur: “Okumak insanı geliştiren, 

yücelten bir çaba. Okumak başka hayatların, insanların, fikirlerin dünyasına yapılan 

bir yolculuk” (s.13) . Okumanın etkileri, yansımaları hakkında der ki: 

“Okuduklarımızdan kendimize, yüreğimize doğru bir adım atabiliyorsak”(s.14) 

okuduğumuzun bir anlamı olacaktır. 
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    Kimi zaman kitap sayfalarında yer alan anılarına ortaklık eder; kendi hayatınızdan 

da bir şeyler bulursunuz. Çizgi romanlar hangimizin hayatında yer almadı ki! Şu 

cümleleri okurken eminim ki siz de aynı duyguları yaşamışsınızdır: “O kitaplar daha 

çok Selim’de bulunurdu. Selim belli bir ücret karşılığı kitapları kiraya verir, okuturdu. 

Siyah-beyaz çizgilerde akıp giden serüvenler, heyecanlar, korkular, umutlar vardı. 

Sonra kitaplar oyunlarımıza dahil oldu. Çizgi romanlarımızı yanımızda taşıyorduk. 

Yani kahramanlarımızı…”(s.16)

   ‘Bahar Sürgünü’ kitabında edebiyat, sanat, fikir adamlarının görüş ve 

düşüncelerine  işaretler var. Eserde ismi geçen şahsiyetler: Yunus Emre, Mehmet 

Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Cemil Meriç, Erdem Bayazıt, 

Rasim Özdenören… Ahde vefa bulursunuz satırlar arasında. Yazarla birlikte Sezai 

Karakoç’un düşüncesini, şiirlerini yudumlar; hayata, edebiyata bakış açısını 

öğrenirsiniz: “Aşk ile yoğrulmuş, şiirle kanatılmış, derviş sabrı ile kök salmış bir 

düşünce sisteminin mimarıdır Sezai Karakoç.”(s.19)

   Diriliş şairi olarak tanımladığı Erdem Bayazıt’ın şiirinden bahsederken de 

“Şiirlerinde şehrin karanlığına, kirine, pasına, oyunlarına teslim olmamak için bir 

karşı duruşu dile getirir” (s.25) der.

 Şiire dair düşünceleri:  “Sahih dil bir şiirin olmazsa olmazı. Şiiri var eyleyen 

sahici bir duruş ve iç kanamadır. Yaygın bir ifade ile samimiyet. Şiirin gücü ve 

güçsüzlüğü burada saklı”(s.41) Şiir hakkındaki yazıdan iktibaslar: “Bir ömür 

yaşadıklarımız, tanık olduklarımız birikir, birikir de gün olur dışa yansır. Bazen isyan 

bazen teslimiyet… Neticede sürekli yaşanan bir ruh devinimidir.”(s.41-42) 

    Hayatın eskiyen yanlarını, eski dönemleri, serzenişleri, sitemleri, özlemleri, dün 

ile bugün arasındaki farklılıkları mahalle odağında anlatır. Kentleşmenin getirdiği 

yalnızlığa, bencil hayatlara isyanı vardır: “Mahalledeki düğün ile şen, mahalledeki 

ölüm ile kederli. Acı ve sevinç paylaşılırdı. Böylelikle sıkıntılar, zorluklar aşılır”(s.43) 

tespitine katılmamak elde değil. Mahalle hayatının insanların yetişmesindeki etkin 

rolünü belirtir. Yeni zamanların getirdikleri ve götürdükleri üzerinde durur. “Yeni 

yerleşim alanları, yeni yapılar insanlar boğuyor” diyerek bu durumdan yakınır. 

“Mahalle dağılınca, mahalle kültürü yok olunca elde kalan nedir? Hüzün ve 

ıssızlık”(s.45)
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   Yazar, ölüm düşüncesinin diri tutulması, ölümün hatırlanması gerektiğini belirtir. 

Bu yaklaşımın hayırlara vesile olacağını vurgular. Karacaoğlan’dan, Mehmet 

Akif’ten, Orhan Veli’den, Ahmet Muhip Dıranas’tan, Cemal Süreyya’dan, Necip 

Fazıl’dan, Ziya Osman Saba’dan, İsmet Özel’den, Alâeddin Özdenören’den, Sezai 

Karakoç’tan, Mustafa Özçelik’ten tadımlık mısralar sunar. Yazının sonuç 

bölümünde der ki: “Ve an gelir herkes bir suskunluğa bürünür. Ölüm konuşur”(s.61) 

   İkinci bölüm  "Kitaplar Arasında" başlığını taşıyor. Okuduğu, üzerinde tefekkür 

ettiği on bir kitabı tahlil ve takdim ediyor Murat Soyak.  "Yazmak, ruhun 

malzemelerine değinmek, ötelerden ses getirmek ve acıyı bal eylemek. Okuyunca 

ışık düşmeli içimize. Yazmak bir ihtiyaç olarak kendini gösteriyor. Bu anlamda 

yazmak, yangın yerine su taşımak gibi ve toprağa fidan dikmek gibi. Hakikati 

anlama, anlatabilme çabası. Yazmak eylemi aydınlığa taşımalı bizleri" (s.137) 

diyerek yazıya verdiği önemi dile getiren Soyak’ın Bahar Sürgünü kitabı, okuyucuya 

tatlı bir haz sunuyor. Cemil Meriç’in şu veciz sözlerini okuyuculara hatırlatıyor: 

“Karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağın kapılarını açmak için en mükemmel 

silah: Kalem. Sözle, yazıyla kazanılmayacak savaş yok… Kalem sahiplerine düşen 

ilk vazife: Telaş etmemek, öfkelenmemek, kin kışkırtıcısı olmamak. Halkı okumaya, 

düşünmeye, sevmeye alıştırmak. Bir kılıcın kazandığı zaferi, başka bir kılıç yok 

edebilir. Kalemle yapılan fetihler, tarihe mal olur, tarihe, yani ebediyete.”

    ‘Bahar Sürgünü’: Uzakları yakın eden bir selam, bir merhaba!

 

 

Bahar Sürgünü, Murat Soyak

Nüve Yayınları, Nisan 2010

Romantik kitap
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Ahmet Sevgi’den: Bir Kurucu Teknik Öğretmenin 
Romanı Ahmet Ersudaş

İsa KAYACAN *

 Ahmet Sevgi, eğitimci, şair, yazar ve araştırmacı. TSM’le yakından ilgileniyor. Yeni 

bir kitabı var masamda Ahmet Sevgi’nin. Adı: Bir kurucu Teknik öğretmenin romanı, 

Ahmet Ersudaş. 

 192 sayfayla, merkezi Ankara’da bulunan Yıldızlar Yayıncılık, yayınları arasında 

günyüzü görmüş. Kitap, 14.07.1922 Bursa doğumlu Ahmet Ersudaş hocanın hayatı 

ve anılarını kapsıyor, içeriyor. 

 Kitabın ilk sayfalarıyla değişik sayfalarında bir düzenleme içinde Ahmet Ersudaş, 

eşi, çocukları, farklı aile fotoğrafları konulmuş, kitap zenginleştirilmiş.

 Ahmet Sevgi titizliğini, ciddiyetini, kitabın her sayfasında görüyor, alkışlıyorsunuz. 

Ahmet Sevgi imzalı 6 sayfalık bir önsöz dikkat çekiyor ilk sayfalarda. Buranın bir 

yerinde; “Kitap, Ahmet Ersudaş hocanın babasız geçen çocukluk yıllarıyla başlıyor. 

Dört küçük evladıyla dul kalan annenin çocuklarını, bir kartal gibi nasıl sarıp 

sarmalayıp hayata hazırladığını da okuyacaksınız” deniliyor efendim. 

 Prof. Dr. Cevat Alkan hocamız “önsöz gibi bir yazı” başlığı altında, önder eğitimci,  

yönetici ve kurucu öğretmen Ahmet Ersudaş hocadan sözediyor, övgü dolu 

ifadeleriyle kitabın ilgili sayfalarından sesleniyor, ülkemizde mobilya aksesuarı 

üreten sanayinde  Ahmet Ersudaş imzasının bulunduğunu anlatıyor. 

 İçindekiler sayfalarına, öne dönüyor ve bakıyoruz. Başlıklardan bazıları: 

 -Bursa Bölge Sanat Okulunda, Ankara Erkek Meslek Öğretmen Okuluna girişi ve 

öğrenciliği, İlk öğretmenliği, Öğretmenliğinin ikinci durağı, Atatürk ve Ahmet Ersudaş, 

Vehbi Koç ile tanışma, Prof. Dr. İhsan Doğramacı ile tanışma, Ahmet Ersudaş’ın 

Hacettepe’den ve Tepe Mobilya’dan ayrılması, Cezayir’e Mobilya Fabrikası ve Okul 

Projesinin yapılması, İsmet İnönü ve Ahmet Ersudaş, Annesi ve kardeşleri, okul 

diplomaları, yazdığı mektuplardan örnekler, kendisine gelen mektuplardan örnekler, 

vd. 
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 Kitap içinde, sayfalarında yeralan fotoğraflara ve bu fotoğrafların altında 

yazılanlardan bazı örnekler nakletmek istiyorum Ahmet Ersudaş hocanın daha net 

tanınması, bilinmesi bakımından: 

 -Atatürk’ün tabutu açıldı: Prof. Dr. Kâmile Mutlu katafalka Ahmet Ersudaş’ın 

yardımıyla çıktı (Ortada), Atatürk’ün naşı açılırken Ahmet Ersudaş oradaydı (Soldan 

ikinci), 

 -İki eski dost; İhsan Doğramacı ve Ahmet Ersudaş, vd. 

 Kitap tam bir anılar geçitinin yapıldığı sayfalarla karşımıza çıkıyor. Övünç 

vesilemiz eğitimcilerimizden biri olarak gördüğümüz, Ahmet Ersudaş hocamızı 

kutluyor, tebriklerimizle, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz efendim. Ahmet Sevgi 

kardeşimizi de böyle bir yayının gerçekleşmesini sağladığı için, takdir, tebrik sevgi ve 

saygılarımızı iletiyoruz. ***

* Prof. Dr.
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   İSTEK

Halil Rıfat’ta Rıfat

Eski bir semti İzmir’in

Tükendi demiştin

Yıldızlara bakabilenler

Tükenmesin diye

Yıldızlara bakabilenlerdenim

Sen bak pencereden semaya

Ben sana göz kırpıp gülümserim

Liman yolunda seyrederken denizi

Kokunu getirir akşam yeli

Martılar uykuya dalmışken

Duyduğun kanat sesleri

Benim hıçkırıklarım

İn kordona

İç akşam çayını

Benim için gün batımını seyret

Ufkun kızıllığında eriyen benim

Denizden kaçan ak köpükler

Benim gelinliğim

Sen beni bekle sahilde

Ben dalgalarla gelir giderim

Sen her akşam

Perdelerini açmayı unutma

Ben pencerene inerim.

Gülüzar Söğütçü  KURUM

 (Kırmızı Gelinlik. Ay Yayınları. Kasım-2008)
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Hikâye

UMUDA DOKUNMAK

Ali Rıza KAŞIKCI

 Hastane bahçesindeki banka oturmuş çocuk, kucağındaki üstü örtülü kafese 

sarılmış ağlıyordu. Çocuğun gözyaşları açık mavi örtünün üzerine ağır ağır 

düşerken, örtünün altındaki kuş kafesin içinde sağa sola koşturup duruyor, sanki bu 

çocuğun ağlamasını istemiyordu. Öyle ya bu çocuğun kolları arasında bir kafes, 

kafesin içinde bir kuş, kuşun da göğsünde minicik de olsa bir yürek vardı. Tıpkı bu 

küçük yürekli kuşun içinde bulunduğu kafesi tutan çocuğun göğsünde olduğu gibi.

 Neden sonra beyaz önlüklü bir adam fark etti bu ağlayan çocuğu. Gerçekten 

kucağındaki kafesle banka oturmuş ağlayan çocuk, saçlarının da kazınmış 

olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Çocuğu fark eden beyaz önlüklü adam 

görevinin son yıllarında olan bir doktordu. Yaşı ve görevi gereği birçok insan 

tanımıştı Doktor Cemil Bey.  Ancak bu çocuk diğerlerinden farklı gibiydi. 

Neden ağlardı ki çocuklar. Kim ağlatırdı onları. 

Doktor, banka oturmuş çocuğun önünde diz çöktü. Kendisini fark etmesini beklese 

de çocuk başını kaldırmıyor, iç çeke çeke ağlıyordu. Bir derdi mi vardı? Niye 

ağlıyordu? Hasta mıydı yoksa? Evet evet hasta olmalıydı. İnsan bu kadar içten 

ancak kendisi için ağlardı. 

 -Neyin var yavrum? Niçin ağlıyorsun?

Âdem başını ağır ağır kaldırdı. Karşısındaki beyaz önlüklü ve kendisi kadar olmasa 

da kel olan adamı gördü. Bu bir doktor olmalıydı. 

            -Konuşsana yavrum! Neyin var, niye ağlıyorsun?

Âdem’in gözlerindeki yaşlar bir an durakladı. Gözbebeği ile göz kapağı arasında 

göllenmeye başladı. Sesi boğuk, sesi cılız, sesi yorgundu…

            -Görüşe gelmiştim ama almadılar içeri. 

            -Neden almasınlar yavrum? Saatinde olduktan sonra herkesi görüşe alırlar. 
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Çocuk dudaklarını biraz daha büzdü. Sesi biraz daha boğuldu sanki. Elindeki kafesi 

iki eliyle hafifçe kaldırdı.

            -Bunun yüzünden almadılar. “Bununla giremezsin!” dediler. 

            -Ne var bunda peki?

Âdem, örtüyü biraz araladı.

            -Muhabbet kuşu.

 Doktor, muhabbet kuşunu görünce yüzündeki tebessüm daha da belirginleşti. 

            -Kime getirdin bunu?

            -Elif’e.

            -Elif kim?

            -Arkadaşım. Burada yatıyor. Elif çok hasta doktor amca. Canı çok sıkılıyor 

diye getirdim. 

            -Neyi var Elif’in?

            -Bilmiyorum. Çok hasta, saçları dökülüyor.

            -Sen de mi hastasın yoksa senin saçlarına ne oldu?

            -Yok, ben hasta değilim. 

            -Peki, senin saçlarına ne oldu? Güz günü, bu soğukta saçlarını neden 

kazıttın?

            -Şey… Söylerim ama… Elif’e söylemek yok. 

            -Tamam, tamam söz söylemem.

            -Elif, benim saçlarımı görünce kendi saçları aklına geliyor. Çok üzülüyor. 

Onun için kestirdim işte. Elif üzülmesin diye.

Daha bu cümle “Elif, benim saçlarımı görünce…” diye başlarken, kezzap gibi aktı 

Doktor Cemil Bey’in yüreğine. Şimdi, bu koca adamın gözbebekleri ile göz 

kapaklarının arası gölleniyordu. 

Doktor, Âdem’in elinden tuttu, diğer eline de kafesi aldı. Âdem güvenlik görevlilerine 

sert sert baktı, kapıdan geçerken. 

 Doktor Cemil Bey, Âdem’e,  Elif’in yattığı odanın önüne kadar eşlik etti. 

Âdem, kendisine bu iyiliği yapan doktor amcasına defalarca teşekkür etti. 

            Evet! Âdem, Elif’i görecekti. Yüreği göğüs kafesinin içinde pır pır dönüyordu 

sanki. Tıpkı elindeki kafesin içinde dönen kuş gibi. Kapıyı çalıp içeri girdi. Yine Elif’in 

ağzında o beyaz maske vardı. Bir beyaz bu kadar mı çirkin olurdu? ,

            Elif’in gözleri pencereden uzakları seyretmekten yorulmuş gibiydi. Elif, 

Âdem’i görünce tez bir canlılık bürüdü gözlerinin içini. Sonra yüzündeki tebessüm 

çimen gibi serpildi gözlerinin yeşiline. Elif ilk önce Âdem’in sarı parlak saçlarını 
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kazıttığını farketti. Âdem’e ”Hoşgeldin.” dedikten sonra saçlarına ne olduğunu 

sordu. Âdem, omuzlarını yukarı kaldırarak:

            -Hiç işte. Sevmiyorum saçlarımı. 

Aklına, berberde saçları tutam tutam önüne dökülürken ağlayışı gelse de Elif’e bunu 

hiç belli etmedi. 

            -Bırak şimdi saçlarımı da sen nasıl oldun? İyi misin?

            -Biraz daha iyiyim. Bugün gelmeyeceksin sandım. Niye geç kaldın?

            -Biraz işim vardı o yüzden. Bak sana ne aldım. 

Elif yatakta sırtını yastığa yaslamış oturuyordu. Âdem, kafesi kucağına verdi. Elif, 

örtüyü kaldırınca kafesin içindeki muhabbet kuşunu gördü. İşte mutluluk buydu, 

muhabbet kuşunun yüreğinde, Âdem’in yüzünde ve Elif’in yemyeşil gözlerinde. 

            -Ay! Bu ne tatlı şey böyle. Adem çok sağol, çok teşekkür ederim. 

Teşekkürler umurunda değildi Âdem’in. Elif’in gözlerinin içi gülüyordu. Âdem bunu 

milyon tane teşekküre değişmezdi. 

            -Sana arkadaşlık yapsın diye getirdim. Nasıl, beğendin mi?

            -Çok beğendim. Adı ne bunun?

            -Adı yok. Bu artık senin. Adını da sen koy.

Elif’in gözleri bir noktada kilitlenerek derinlere daldı. Eliyle ağzındaki maskeyi 

sıyırdı. Kuşa verdiği ismi söyleyen dili beyazlaşmış, dudakları ise açık morda karar 

kılmıştı. 

            -Adı “Umut” olsun.

Âdem, “Umut” ismini duyduğunda bir başka mutlu olmuştu sanki. 

            -“Umut”a dokunmak ister misin Elif?

            -Evet! Çok isterim. 

Âdem, elini kafese soktu. Biraz uğraştıktan sonra kuşu yakaladı. Kuşu, Elif’e 

uzatırken sıkı sıkı tembihledi. 

            -İki elinle sıkıca tut! Aman sakın kaçırma!

Evet! Elif, “Umut” u tuttu. Ne garip “Umut”, nefes alıyordu. “Umut” un yüreği vardı, 

Elif’in iki elinin arasında sıcacık atıyordu. “Umut”, Elif’in iki elinin arasındaydı. 

            Elif, niye “Umut” demişti bu kuşa? Nefes varsa hayat vardı, hayat varsa sevgi 

vardı, sevgi varsa “Umut” vardı çünkü. 

            Ne garip… Elif, kuşa “Umut” ismini vermişti. Tıpkı Elif’ten önce kuşa “Umut” 

diye Âdem gibi.



Nail Tan’a Armağan

 Folklorumuzun duayeni, milli kültürümüzün 

öncülerinden, temsilcilerinden Nail Tan ağabeyimize 

armağan edilen, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ve Hayrettin 

İvgin’in baskıya hazırladığı, 560 büyük sayfalık bir kitap: 

Nail Tan’a Armağan. 

 Nail Tan ağabeyimizle ilgili yazılanların bir araya 

getirildiği hacimli, ileriye yönelik, kalıcılığı fazla bir kitap, 

bir yayın.  

 Altı kişilik düzenleme kurulu var. Merkezi Ankara’da 

bulunan Kültür Ajans yayınlarının 103 ncüsü olarak, Nail 

Tan severlerle, okurlarıyla buluşan, buluşturulan bu kitap 

hakkında çok yazılacak, kitapla ilgili çok konuşulacak. 

 Düzenleme kurulu imzalı sunuş yazısında, Nail Tan 

hakkında değişik bilgiler aktarılıyor. Nail Tan ağabeyimizin 

70 nci yaşına adım atışı anısına hazırlanan bir kitabın içindekiler bölümüne bakıyoruz: 

 Birinci bölüm: Hayatı, yayınları, hizmetleri, sanatıyla ilgili yazılanlardan örnekler 

verirken, ikinci bölüm: Saygı yazılarından oluşuyor. Üçüncü bölüm ise, armağan 

makaleler getiriyor. 

 Her üç bölümde imzası bulunanlardan bazı isimler sıralamamız gerekirse: 

Hayretin İvgin, M. Sabri Koz, Mevlüt Özhan, Salih Turhan, Nezih Demirtepe, Prof. Dr. 

Elçin İskenderzade, Halim Yağcıoğlu, Fazıl Bayraktar, Ahmet Tufan Şentürk, Prof. Dr. 

Muharrem Caferli, Ahmet Özdemir, Gardaş Alişoğlu, Doç. Dr. Nezaket Hüseyinkızı, 

İsa Kayacan, Prof. Dr. Taciser Onuk, Mefharet Tan, Aşık Şeref Taşlıova, Prof. Dr. 

Erman Artun, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Dr. Yaşar Kalafat, M. Sabri Koz, Prof. Dr. 

Saim Sakaoğlu, Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. 

İsmail Parlatır vd. 

 Nail Tan’a Armağan adlı kitabın son sayfalarında, Nail Tan ve dostlarıyla ilgili 

değişik fotoğraflar var. Bu fotoğraflar tarihin tanıkları olarak kabul ediliyor. 

 Kitabın son sayfasındaki sonsöz Nail Tan’a ait… 

Kitap içinden imzalarıyla aldıklarımızdan: 

 1- Çağdaş Türkiye’mizin ve Türk dünyasının en büyük kültür şahsiyetlerinden 

biri, yaşı 70 i haklamış, lakin bugün de gençlik enerjisi ile yazıp yaradan, her zaman 

üstad deye müracaat ettiğim aziz hocamız Nail Tan’dır. (Prof. Dr. Elçin İskenderzade, 

Sayfa: 93).

 2- Herkes, her kalem sahibi doğum yerine karşı sevgi doludur, hasret doludur. 

Ama, Nail Tan’ın doğum yeri Kastamonu’ya karşı tutkunluğu, bağlılığı, tariflerin, 

anlatımların dışına çıkan bir görünüm arz eder (İsa Kayacan, Sayfa:150) ***
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ANKARA-KURTULUŞ- MİSAFİR SOKAKTAKİ
NİĞDE  ÖĞRENCİ YURDUNDAN ARKADAŞIM 
ÖZER MERAL’İ  BEN  DE CANDAN KUTLUYORUM
                                                                 İSMAİL ÖZMEL

Şair Özer Meral için Hamburg'un Eimsbüttel semtindeki Cafe Dal'da bir tören düzenlendi 
   

 Bundan bir süre önce 

Kapadokya Kültür derneği 

t a r a f i n d a n ,  A v r u p a ` d a  

düzenlenen Avrupalı Türkler, Türk 

D ü n y a s ı  i l e  T ü r k ç e  Ş i i r  

şölenlerinde buluşuyor adı altında 

bir dizi etkinlik düzenlenmişti. Bu 

etkinliklerde Hamburg'lu şair Özer  

Meral'in şiirleri bir altın madalya 

ve üç plaketle ödüllendirilmişti. 

Avrupanın degişik şehirlerinde 

verilen bu ödülleri almak üzere gidemeyen şair Özer Meral'in sağlık durumu 

elvermemişti. Kazandığı ödüllerin kendisine takdim edilmesiyle ilgili bir tören 

Hamburg'un Eimsbüttel semtindeki Cafe Dal'da düzenlendi. Düzenlenen törende 

son derece duygusal sahnelerin yaşanması 72 yaşındaki edebiyat ve sanat insanı 

olan Özer Meral'i duygulandırdı.  

''O BİR ŞÖVALYE'' 

Ödül töreninin sunumunu yapan Ali 

Akdemir yaptığı konuşmada şair Özer 

Meral'in oto biyografisini ve sanatsal 

faaliyetlerini anlattı. Ali Akdemir yaptığı 

konuşmada, 27 Mayıs 1937 yılında 

Niğde'nin Bor ilçesinde hayata merhaba 

diyen şair Özer Meral  Şiirler'e, insana ve 

Atatürk'e sevdalı bir yürektir. "Kişiyi bir 

ömür boyu göreceksiniz'ki portresini 

çekebilirsiniz" der fotoğraf sanatçısı Albert 

Stickens. Şair Özer`in de yaşantısı bir bütün olarak, paylaşıma, dostluğa, sanata ve 

güzelliklere adanmış bir kişiliktir. İyi ki varsın. Seni iyi ki tanımışız. Sen yaşadığın

Şair Özer Meral'in Kıvanç Günü 



AKPINAR 43Sayı: 34   Temmuz - Ağustos 2011

tarihe dip not düşecek, iz bırakacak olan güzel bir insansın. Seni Cahit Kulebi'nin şu 

sözleriyle tanımlayabiliriz." Sen Türkiye gibi Aydınlık ve Güzelsin." sen herzaman 

çevreni aydınlatan bir yıldız olarak ışık veriyorsun, umut aşılıyorsun. Sen bir 

Şövalyesin dedi. Ali Akdemir'in sunuş konusmasının ardında söz alan şair Özer 

Meral yaptığı konuşmada bu özel anlamlı gününde kendisini yanlız bırakmayan, 

arkadaşlarına, şiir dostlarına, dernek başkanlarına ve Hamburg Başkonsolusu 

Devrim Öztürk'e teşekkür etti ve ''sizin desteğiniz ve sıcak dayanışma duygularınız 

benim yaşama azmimi ve şiir yazma tutkumu bir kez daha kamçıladı" dedi.  

''BU ÖDÜLLERİN YERİ AYRI'' 

Sağlığının iyi olmamasına rağmen, aynı zamanda Hamburg El Ele Engelliler 

derneğinin şeref üyesi olan ve engellilere yönelik faaliyetlere enerjisini, desteğini 

sunan çevresinde aşk, sevda, hasret  şiirlerinin şairi olarak tanınan Özer Meral'e 

ödüllerini Hamburg Başkonsolusu Devrim Öztürk, Kapadokya derneği başkanı 

Mümin Uluç, sanat faaliyetlerinde 40 yılını kutlayan Türkiyeden gelen şair-yazar 

Sabit İnce ve El Ele Engelliler derneği başkanı Diyap Gökduman sundular. Ödüllerin 

verilmesi esnasında son derece duygulu anlar yaşandı. Gözyaşları içersinde 

teşekkür konuşması yapan şair Meral Özer ''bu ödüllerin  benim gönlümde çok ayrı 

yeri var" dedi. 

Ödül töreninden sonra şiirlerinden bir demet sunan şair Özer Meral  ayakta 

alkışlandı. 

Daha sonra Kiel'den gelen sanatçı Atif Gülücü, Prof. Levent Seçer'in bir şiirini çok 

güzel yorumlayarak okudu ve şiiri şair Özer Meral'e ithaf etti Sanatçı Özcan Süer'in  
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en güzel şarkılarını Özer Meral için okuduğu şölende, İtzheo'lu şair Erdoğan 

Dansuk'ta gurbet şiirlerinden güzel örnekler sundu. Şair Özer Meral'in ödül alan 

şiirlerinden birisi: 

Hamburg 

  

Bu şehirde rüzgar 

Şarap kokar, bira kokar 

Serhoş tayfalar dolaşır sokaklarında 

Etekleri günah dolusu, 

Kızlar kadınlar bekler köşe başlarında 

Gemiler kalkar, 

Uzak limanlara gemiler 

Yaşlı gözlerle bakar, 

Kadınlar yollara 

Her şehirde, 

Bin hatıra bırakır tayfalar 

Mevsimler geçer çocuklar doğar 

Hala bu şehirde 

Rüzgar şarap kokar, bira kokar 

 

Özer Meral






