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SEKİZİNCİ SAYIYI SUNARKEN 

İsmail ÖZMEL 

Akpınar’ın sekizinci sayısını takdim yazısına, dergimizin gördüğü ilginin 

bizleri mutlu ettiğini söyleyerek başlamak istiyorum. Birinci yılı nasıl geçirdik, 

ikinci yılın ikinci sayısına nasıl ulaştık, demek ki güzel günler çabuk geçiyor. Bu 

güzel günlerin; sizlerin destek ve ilginizle; daha da güzel olacağına inanıyoruz.  

Bu sayıda Ali İhsan Kolcu, Ahmet Muhip Dranas’ın güzel bir şiirini 

yorumluyor.  İsmail Özmel  “Şairin Kaderi ve Yıl Sonu Şiir Yorumları” başlıklı 

yazısında, artık Anadolu şairlerine de; yılsonu şiir tahlillerinde; yer verilmelidir, 
Çimen Özçam’ın “Unutulan Bir Dergi: Hisar” başlıklı yazısı, Nedim Bakırcı’nın 

“Niğde Folklorunda Çocuk Oyunları II”, Kibar Ayaydın’ın “Mevlâna Âşığı Bir 

Şair: Muhammed İkbal” başlıklı yazılarını zevkle okuyacaksınız. İsmail Özmel 
Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları şiiri üzerinde duruyor, Niğde’de hangi 

handa konukladığına açıklık getiriyor. Belgüzar Kılıç’ın “İnsan Hakları ve İslam”, 

Hacı Angı’nın “Ozanların Diliyle Hasan Dağı”, Nedim Bakırcı’nın Kitaplar 

Arasında Kırgız Masalları, Manisa Valisi (Niğde Eski Valisi) Refik Aslan 
Öztürk’ün bizi teşvik eden mektubunu bulacaksınız. 

Çanakkale Zaferi’nin 92. yıl dönümü vesilesi ile Mehmet Akif Ersoy’un  

“Çanakkale Şehitlerine” adlı benzersiz şiirini bir daha okuyarak, düşmanın hayasız 
saldırılarını, o günlerin dehşetini ve tarifsiz fedakarlıklarla kazanılan zaferin 

büyüklüğünü bir daha huşu ile analım dedik. Şahin Uçar’ın Bin Yıllık Ölüm -II, 

Bekir Oğuzbaşaran’ın Mülkün Temeli, İsmail Sarıkaya’nın Şehre Sitem, Adil 

İzci’nin Eski Bir Uykuda, Ülkü Güven’in Son Secde adlı şiirlerini beğenerek 
okuyacağınızı umuyoruz. 

Araştırmacı ve yazar İhsan Işık’ın 26 yıllık alın teri ve göz nuru ile inşa ettiği 

10 ciltlik “Türkiye Yazarlar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi”ni; taraflılıkla malul 
ansiklopedi ve antolojileri uyaran; bir şaheser olarak selâmlıyorum. Sayın İhsan 

Işık’ı bu büyük ve güzel hizmeti için gönülden kutluyorum. 

Daha güzel ve zengin sayılarda buluşmak ümidi ile… 

Sağlıcakla kalın mutlu olun. 
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AHMET MUHİP DIRANAS: UNUTUŞTAN ALDANIŞA BİR 

HATIRLAMA ÖYKÜSÜ-OLVİDO 
Doç. Dr. Ali İhsan KOLCU 

OLVİDO 

 
Hoyrattır bu akşamüstüler daima. 

Gün saltanatıyla gitti mi bir defa 

Yalnızlığımızla doldurup her yeri 
Bir renk çığlığı içinde bahçemizden, 

Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan 

Lavanta çiçeği kokan kederleri; 

Hoyrattır bu akşamüstüler daima. 
 

Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar 

Unutuşun o tunç kapısını zorlar 
Ve ruh, atılan oklarla delik deşik; 

İşte, doğduğun eski evdesin birden 

Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven, 
Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik 

Ve cümle yitikler, mağlûplar, mahzunlar... 

 

Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir 
Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir; 

İnsan, yağmur kokan bir sabaha karşı 

Hatırlar bir gün bir camı açtığını, 
Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu, 

Çöküp peynir ekmek yediği bir taşı... 

Bütün bunlar aşkın güzelliğiyledir. 
 

Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla 

Halay çeken kızlar misali kolkola. 

Ya sizler! Ey geçmiş zaman etekleri, 
İhtiyar ağaçlı, kuytu bahçelerden 

Ayışığı gibi sürüklenip giden; 

Geceye bırakıp yorgun erkekleri 

Salınan etekler fısıltıyla, nazla. 
 

Ebedi âşığın dönüşünü bekler 

Yalan yeminlerin tanığı çiçekler 

Artık olmayacak baharlar içinde. 
Ey, ömrün en güzel türküsü aldanış! 

Aldan, geçmiş olsa bile ümitsiz kış; 

Her garipsi ayak izi kar içinde 
Dönmeyen âşığın serptiği çiçekler. 

 

Ya sen! Ey sen! Esen dallar arasından 
Bir parıltı gibi görünüp kaybolan 

Ne istersin benden akşam saatinde? 

Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın, 

Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın; 
Hatıraların bu uyanma vaktinde 

Sensin hep, sn, esen dallar arasından. 

 
Ey unutuş! Kapat artık pencereni, 

Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni; 

Çıkmaz artık sular altından o dünya. 
Bir duman yükselir gibidir kederden 

Macerası çoktan bitmiş o şeylerden. 

Amansız gecenle yayıl dört yanıma 

Ey unutuş! Kurtar bu gamlardan beni. 

 

Olvido şiiri günün ağır bir bulut gibi gecenin üzerine devrildiği akşamüstü 
vaktinin öznede uyandırdığı ve tamamı hatıraların malı olan ‘unutulmuş’ şeyler 

üzerine kurgulanmıştır. Manzumeyi sürükleyen duygu ‘hatırlama’dır. Unutuşun 

penceresinden hatıralar ormanına bakan bir öznenin kendi özel tarihinden 

hatırlayabildiklerini sıralı bir dizge izlemeden dile getirmesidir. Durgun suya atılan 
taşın yaydığı dalgalar gibi özne hatıraların labirentinde kendi iç yolculuğuna 

çıkarak oradan devşirdiği hayatına dair resimleri tekrar yaşama çabası içine 

girmiştir.  

Olvido (Unutuş) öznenin iç dünyasını, uyuyan hatıralarını uyaracak bir zamana 

ihtiyaç duymuştur. Birçok şairin değişik biçimlerde algılayıp yorumladığı 
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akşamüstü şair için hatıraların uyanma vaktidir. Akşamüstü özneye göre hoyrat 

yani ‘yıpratıcı’dır. Günün saltanatıyla birlikte gitmesiyle onun açtığı boşluğu 

yalnızlığı doldurmaktadır. Artık hatıraların bohçasından yavaş yavaş 

yaşanmışlıklar çıkmaya başlayıp hafıza denilen o gizli ve saklı kutuyu harekete 
geçirmeye başlayacaktır.  

Unutuşun tunç kapısını zorlayan dalga dalga pişmanlıklar tekrar tekrar yaşanan 

birer hayat sahnesidir. Hafıza ve bilincin gayri nizamı hareketi özneyi birdenbire 
doğduğu eve, çocukluğuna götürür. Çocukluğa ait eve dair eşyalar birer birer göz 

önünden geçmektedir. Lamba, merdiven, susmuş ninnilerle gıcırdayan beşik 

öznenin hafızasında yer eden özel eşyalar olarak anlam kazanır.  

Özne bu duygularla çocukluğundan ilk gençliğine, oradan da gençliğine döner. 
Artık kâğıtlarda yarım bırakılmış şiirin söylenmemiş aşkın güzelliğiyle anlam 

kazandığı anlaşılır. Yaşadığı onca olaylardan sonra insanın sadece belli şeyleri 

hatırlaması bir haksızlıktır aslında. Geçip gidin birçok ay ve yılın hafızamızda bir 
fotoğraf bırakmadan kaybolması ne kadar acıdır. Özne bu trajik durumu;  

Hatırlar bir gün bir camı açtığını, 

Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu, 
Çöküp peynir ekmek yediği bir taşı... 

Dizeleriyle dile getirir. Onca resim arasında bunların bilinç üstüne çıkması ya 

da hafızanın tunç kapısını zorlayıp gün ışığına çıkması başka türlü nasıl 

açıklanabilir? Bütün bu resimleri dışa vuran ya da hafızada saklayan söylenmemiş 
aşkın güzelliğidir. Öznenin tek başına yaşadığı, başkasına ya da muhatabına 

söyleyemediği anlaşılan aşkın güzelliğiyledir.  

Bir sonraki bend öznenin daha ileriki yaşlardaki hayat tablolarına aittir. Artık 
aşklar halay çeken kızlar misali kolkola çekip gitmiştir. Geride yorgun erkekleri 

geceye bırakan geçmiş zaman etekleri diye tasvir edilen ‘yorucu aşklar’ kalmıştır. 

Özne bu kez aşkın dönüp dolaşıp geldiği cinsellik noktasındadır. Cinsellik ihtiyar 

ağaçlı kuytu bahçelerde sürüklenip giden ayışığı gibi fısıltıyla ve nazla yaşanan bir 
durumdur. Cinselliğin bu denli örtük ve mahrem bir bağlamda verilmiş olması 

doğru bir tespitle hafızanın bu işlevle ilgili resimlerinin net olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Cinselliğin bakıyesi geceye bıraktığı yorgun erkeklerle 
ifadesini bulur. Bu aynı zamanda tek yönlü bir aşkın da göstergesidir.  

Manzumenin bir sonraki bendi ‘aldanış’ duygusu üzerine kurgulanmıştır. 

Aldanış şair tarafından ömrün en güzel türküsü olarak nitelenir. Zira yalan 
yeminlerin tanığı çiçekler ebedî âşığın dönüşünü boşuna bekleyecektir; her garipsi 

ayak izi kar içinde dönmeyen âşığın serptiği çiçekler gibi duracaktır. O zaman 

aldanış bile bile bir gerçeğe teslim olma anlamına gelir. Fakat o bundan şikâyet 

etmez. Aldanmayı da hayatımızın bir güzelliği olarak görür.  

Manzumenin bir sonraki bendinde öznenin artık soyut anlatımdan çıkıp somut 

bir nesneye yöneldiğini görürüz. Bu bir gülüşü olsun görülmemiş ‘kadın’dır. 

Öznenin hafızasının labirentleri arasında yolunu bulup bilinç üstüne çıkan bu kadın 
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portresinin özneye hiç de iyi olmayan anları hatırlattığını rahatlıkla 

söyleyebiliniriz.  

Ya sen! Ey sen! Esen dallar arasından 

Bir parıltı gibi görünüp kaybolan 
Ne istersin benden akşam saatinde? 

Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın, 

Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın; 
Hatıraların bu uyanma vaktinde 

Sensin hep, sen, esen dallar arasından. 

Akşamüstü özneyi yıpratmaya devam eder. Esen dallar arasından bir parıltı 

gibi görünüp kaybolan belki de söylenmemiş aşkın nesnesi olan kadındır. Onun 
şimdiye dek bir gülüşü olsun görülmemiştir. Fakat o aşkı tek kişilik yaşayan her 

âşık için aşkın aynasında ölümsüzdür. Çünkü ona bakan onu orda gören öznenin 

içindeki aşk duygusudur. Bir bakıma güzellik nesnede değil ona bakan gözdedir. 
Öznenin geçmişe bağlılığını bu aşk duygusu sağlar.  

Manzumenin son bendi şiire de adını veren olvido / unutuş kavramı üzerine 

kurgulanmıştır. Şiirin başında unutuşun tunç kapısını zorlayıp oradan içeri giren 
hatıralar artık özneyi iyice yormuştur. Özne; 

Ey unutuş! Kapat artık pencereni, 

Dizesiyle bu hoşnutsuzluğunu dile getirir. O dünya artık sular altındadır. 

Macerası çoktan bitmiş şeylerdir bunlar. Şimdi artık amansız gecenin başladığı 
vakittir. Akşamüstünün hoyratlığının (yıpratıcılığının) yerini gecenin amansızlığı 

almıştır. Daha büyük bir ıstırabı isteyerek özne kurtulmayı arzulamaktadır. Bunun 

adı ‘unutuş’tur. Hatırladıkça yıpranan özne unutmayı isteyerek huzur bulmayı 
arzular.  

Dünya edebiyatında çokça işlenen bir temayı başarılı bir şekilde derinliğine 

işleyen şair, hem kullandığı hece vezniyle hem şekil ve biçimdeki ustalığıyla 

Türkçe’nin yüzakı şiirlerden birini vücuda getirmiştir. Modern şiirimizde Yahya 
Kemal’in açtığı ‘beyaz Türkçe’ yolunda ilerleyen Dıranas, ondan ayrı olarak 

kullandığı vezne hâkimiyetiyle de Türk şiirini aruzsuz düşünemeyenlere böyle 

estetik bir örnekle cevap vermiş olmaktadır.  
 

 

 

MÜLKÜN TEMELİ 
Bekir OĞUZBAŞARAN 

 
Temelden sarsılıyor, “Adâlet mülkün temeli” 

Gemisini kurtarmak, herkesin tek emeli 

Birbirine karıştı, iyilerle kötüler 
Bunca şeytan var iken şeytana ne demeli... 
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UNUTULAN BİR DERGİ: HİSAR 

(Mehmet Çınarlı’nın Aziz Hatırasına) 

Çimen ÖZÇAM* 

Türk dergiciliği yaklaşık yüz elli yıllık bir geçmişe sahiptir. Dergilerin, 

kültürümüzün geliştirilerek yeni nesillere aktarılması; bu vesileyle toplumun belli 
bir kültür birliği etrafında tek vücut hâle getirilmesindeki önemi inkâr edilemez. Bu 

genel fonksiyonunun yanında dergiler, değişik fikrî ve edebî anlayışların hem 

teşekkül hem de gelişip seslerini kamuoyuna duyurdukları birer zemin olma 
özelliğine de sahiptirler. Onlar, aynı zamanda, geniş okuyucu kitlesine 

ulaşabilmenin -gazeteden sonraki- en önemli vasıtalarından biridir. 

Radyo ve televizyon gibi vasıtalara ve basının gittikçe ağırlık kazanan günlük 

yayın hizmetlerine rağmen; raflarda saklı kalarak elden ele ve nesilden nesile 
geçerek asıl kalıcı olacak ve kültür hizmeti verecek olan kitap ve dergilerdir. Bu 

sebeple millî kültürü işleme ve geliştirme, tanıtma ve yayma hizmetinde olduğu 

kadar, milletimize sağlam bir görüş kazandırma, doğru ve köklü bilgi verme ile 
sürekli kaynak olma bakımından dergi ve kitapların önemli bir yeri olduğu; hiçbir 

imkân ve vasıta ile kıyaslanamayacağı, kuşku götürmez bir gerçektir. 

Ancak, bu kadar hayatî kıymet taşıyan dergilerimiz ve bunların koleksiyonları, 
geçen zamanla birlikte kütüphanelerin tozlu rafları arasında unutulmaya terk 

edilmektedir. Böylece her okuyucunun, hatta araştırmacının onlara ulaşması 

zorlaşmaktadır. Bu açıdan, geçmiş yıllara ait dergilerin incelenmesi, dizinlerinin 

yapılması veya en azından -adlarının unutulmaması için- tanıtımlarının 
yapılmasında büyük faydalar vardır. Söz konusu çalışmalar yapılırsa, üzerinde 

durulan dergiler her yönüyle araştırmacılara büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu 

konuda en büyük sorumluluk da üniversitelere düşmektedir. 

Bu düşünceler etrafında, şu an yayın hayatında olmayışının verdiği üzüntüyle 

ve “Hisar” ile adı bütünleşen rahmetli Mehmet Çınarlı’nın hatırasıyla, burada Türk 

dergiciliğinin yüz aklarından biri olan “Hisar”ı tanıtmaya çalıştık. 

Cumhuriyet döneminin, özellikle 1950 sonrasının en önemli üç-beş dergisinden 

biri olan Hisar dergisi, 16 Mart 1950’de yayınlanmaya başlanmış, Aralık 1980’de 

de yayın hayatını noktalamıştır. Aradaki kesintileri çıkardığımız zaman Hisar’ın 

toplam yirmi beş yıl gibi uzun bir süre Türk okuyucusunun karşısına çıktığını 
görürüz. “Aylık Fikir, Sanat ve Edebiyat Dergisi” başlığıyla yayına başlayan 

Hisar’ın yayın hayatını iki devreye ayırabiliriz: Birinci devre, 16 Mart 1950- 1957 

tarihleri arasını kapsar ki, yetmiş beş sayı ile tamamlanmıştır. Bu devrede derginin 
imtiyaz sahipliğini, sırasıyla, Mehmet Çınarlı (1-63) ve O. Fehmi Özçelik (64-75) 

yapmışlar; yazı işleri müdürlüğünü ise İlhan Geçer (1-9, 19-75) ile Nevzat Yalçın 

(10-18) üstlenmişlerdir.1 

                                                
*Yrd. Doç. Dr. Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Elazığ  

cozcam@firat.edu.tr  Tlf: 0-424-2370000/ 3690 

**Dergi, birinci devresinde kısa aralıklarla, 62. sayısından sonra 3 ay; 63. sayıdan sonra 2 ay; 70. sayıdan sonra 1 

ay olmak üzere 3 defa yayınına ara vermiştir. 

mailto:cozcam@firat.edu.tr
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Dergimizin ikinci devresi, Ocak 1964’te 1(76) sayısı ile başlar. (Parantez 

içindeki rakam birinci devredeki sayının devamıdır.) Dergi bu devrede çift rakamlı 

olarak çıkmıştır. İkinci devrede derginin imtiyaz sahipliğini Nezihi Bayman (1-6), 

M. Nuri Samancı (7-27), Mehmet Çınarlı (28-60), Osman Çınarlı (61-130) ve 
Zehra Kesarlı (131-277); yazı işleri müdürlüğünü ise İlhan Geçer (1, 121-277), 

Nevzat Yalçın (2-76), Müşerref Yılmaz (77-110) ve Selahattin Batu (111-120) 

yapmışlardır.  

Böylece Hisar. XX cilt ve 277 sayı olarak yayın hayatından çekilmiştir. 

Hisar dergisini çıkaranlar, kendilerine has bir sanat görüşü çizgisinde yirmi beş 

yıl okuyucu ile beraber olmuş, onlara bediî zevki aşılamaya çalışmışlardır. 

Derginin kurucuları M. Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin 
Samanoğlu, M. Necati Karaer, O. Fehmi Özçelik, Yahya Benekay, Fikret Sezgin 

ve H. İzzet Erolat’tır. Derginin çıkarılışı hakkında Gültekin Samanoğlu şunları 

söyler:  

“Ankara’da, Ulus’ta –şimdi yıkılmış olan- İstanbul Pasta Salonu vardı. Biz de 

daha çok oraya gelirdik. Birbirimize yeni yazdığımız şiirleri okurken birbirimize 

daha da çok yakınlaşan arkadaşlarla, kendimizin yayınlayacağı bir dergi 
çevresinde birleşmeye, böylece Hisar’ı çıkarmaya karar verdik.”(Samanoğlu, 

1967:16) 

Hisar dergisini çıkaranlar ilk günlerden itibaren milliyetçi ve inançlı bir sanat 

gayesi taşımışlar ve bu görüşlerinden de taviz vermemişlerdir. Türk Dili ve 
Edebiyatı Ansiklopedisi’nin “Hisar Dergisi” maddesini yazan Mehmet Çınarlı, 

burada derginin amaçlarını şöyle sıralar:  

“1. Batıyı taklit veya kopya ederek millî bir sanat meydana getirilemez. Türk 
sanatı kendi rengi, havası ve özellikleri içinde gelişebildiği takdirde bir değer 

kazanır ve Batı ile boy ölçüşmek imkânını bulur. 

2. Sürekli olarak değişmesi, yenileşmesi esastır. Fakat bu değişme ve yenileşme 

eskiyi ret ve inkâr ederek, eskiyle bütün bağları kopararak sağlıklı ve tutarlı bir 
şekilde gerçekleştirilemez. Yeni eskiye dayanmalı ve ondan güç almalıdır. 

3. Sanat hiçbir ideolojinin veya siyasî görüşün propaganda aracı yapılamaz. 

Sanatçı eserini yaratırken hür ve bağımsız olmalıdır. 

4. Edebiyat dili, yaşayan ve konuşulan canlı bir dildir. Konuşulan dilde Türkçe 

karşılığı bulunan yabancı kelimelerin yazı dilinden çıkarılması yerinde olmakla 

birlikte, kelimelerde bir ırk ayrımı yapılarak halkın kullanıp durduğu ve kendi 
hançeresine uydurduğu kelimelerin asılları Arapça veya Farsçadır diye dilimizden 

atılıp yerlerine “öztürkçe” adıyla yeni kelimeler uydurulması, özellikle “öztürkçe” 

sayılan bir kelimeye çeşitli kavramları karşılama görevi verilerek nüanslarının 

ortadan kaldırılması, dilin fakirleştirilmesi doğru değildir.”(Çınarlı, TDE 
Ans.,224) 

Hisar dergisi, çıktığı günden itibaren rakipleri veya muhalifleri ile amansız bir 

mücadele vermiştir. Dergi, bazı gruplar tarafından muhafazakar, mutaassıp bir 
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dergi olarak görülmüş ve suçlanmıştır. Bu gruplar, her zaman olduğu gibi, geçmişi 

kötülemeyi ve mensup olduğumuz milletin kültürünü hor görmeyi âdet edinerek 

kendilerini ilerici sanmışlar, Türk kültürünü savunanlara karşı olmuşlardır. Bunlara 

gereken cevabı Mehmet Çınarlı vermiştir:  

“Geçmişi kayıtsız şartsız kötülemeyi, eskilerin hepsine küfretmeyi reddetmek; 

memlekete zararlı ideolojilerin propagandasını yapanlara sahifelerimizde yer 

vermemek muhafazakârlıksa biz bununla iftihar ederiz.” (Çınarlı, 1955: 4-5) 

Kısaca Hisar dergisi, millî kültüre ihanet eden, millî değerleri yok etmeye 

çalışanlara, dilimizi ve edebiyatımızı soysuzlaştırmayı gaye edinenlere karşı bir 

savaş çağrısı olarak çıkartılmış ve bu uğurda mücadele etmiş bir dergidir. 

Hisar’ın bir başka özelliği de sayfalarını değişik imzalara her zaman için açmış 
olmasıdır. Hisar’ın kurucuları dışında, derginin birinci cildinde 129, ikinci cildinde 

190, üçüncü ve dördüncü cildinde 222, beşinci cildinde ise 206 değişik imzaya 

rastlamaktayız ki bu da derginin dar bir kadro çerçevesi içinde kalmadığının bir 
göstergesidir. 

Hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştığımız Hisar, yirmi beş yıl gibi, her 

dergiye nasip olmayacak kadar uzun bir zaman süreci içerisinde edebiyatımıza yön 
vermiş; pek çok değerli imzanın gün ışığına çıkmasına vesile olmuştur. İlköğretim 

altıncı sınıf öğrencilerinden başlayarak, her alanda yetişen ve yetişmiş kimselerin 

başvurabileceği bir kaynak eser durumunda olduğu inkâr edilemeyecek olan 

dergimiz, millî kültürümüzün unsurlarını ve kaynaklarını geçmişten geleceğe 
taşıma amacından sapma göstermemiş, savunduğu sanat ve fikir ilkelerinden asla 

taviz vermemiştir. Bu vesile ile Hisar gibi unutulmaya başlanan dergilerimiz 

üzerinde incelemeler yapılması, dizinlerinin çıkarılması ve bu dergilerin yeni 
yetişen gençlere tanıtılması en büyük dileğimizdir. 

Unutmayalım ki, bilgi çağına girdiğimiz bu yıllarda her Türk aydını, geçmişin 

fikir ve sanat hareketlerini öğrenmek zorundadır. Geleceği yaşamak ise ancak 

geçmişi bilmekle mümkündür. 

 

NOTLAR 
1.  Gültekin Samanoğlu, “Radyoda Hisar Saati”, Hisar, 1 Mart 1967, s.16. 
2. Mehmet Çınarlı, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. IV, s. 224. 

3. Mehmet Çınarlı, “Hisar Dergisi Hakkında”, Hisar, C. III, s. 60 (Nisan 1955), 

s. 4-5. 
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NİĞDE FOLKLORUNDA ÇOCUK OYUNLARI II 

Dr. Nedim BAKIRCI* 

13. BİRDİRBİR 

Bir oyuncu eline taş alır, avucunun içine saklar. İki elini öne uzatarak diğer 

oyunculara taşın hangi elinde olduğunu sorar ve taşı bulan çıkar. Bu işlem ebe 

seçilinceye kadar devam eder. Seçimde en son oyuncu ebe olur. Ebe göğsü ve yüzü 
yere paralel gelecek şekilde eğilir. Diğer oyuncular sıra ile ebenin üzerinden 

atlamaya başlarlar ve sıranın başındaki oyuncu atlarken hangi hareketleri yapar ve 

ne söylerse arkasından gelen oyuncular da onun yaptıklarını tekrarlar. Oyun bu 

şekilde başlar ve biter: Birdirbir (baştaki oyuncu ile birlikte bütün oyuncular sıra ile 
ebenin üzerinden atlarlar.) ikidir iki, üçtür üç, dörttür dört de aynı şekilde atlanır. 

Beş, sürmeden geç (Atlayan ellerinden başka yerini ebeye değdiremez). Altı, 

mendil indirmece (Baştaki oyuncu atlarken ebenin üzerine bir mendil bırakır, diğer 
oyuncular mendili düşürmeden atlamak zorundadırlar. Mendili düşüren ebe olur ve 

oyun yeniden başlar). Yedi, mendil kaldırmaca (Ebenin üzerindeki mendil alınır). 

Sekizim seksek (Atlayan oyuncular ebenin üzerinden atladıktan sonra tek ayakları 
üzerine basarak bütün oyuncular atlayıncaya kadar tek ayak üzerinde dururlar). 

Dokuzum durak (Ebenin üzerinden atlamaya gelen oyuncular tek ayaklarının 

üzerine basarak gelip, atlarlar ve oldukları yere dururlar). Onum vurmak (Ebenin 

üzerinden atlarken kalça ile sırtına vurulur). On bir elma tura, on iki jandarma, on 
üç Alman topu diyerek ebenin üzerinden atlanır. On dört yumruk (Atlanırken 

ebenin sırtına yumruk vurulur) On beş kaçmaca (Atlayan oyuncu tek ayağının 

üzerine basarak kaçmaya başlar). Oyuncuların hepsi atlayınca ebe on beşe kadar 
sayar ve kalkarak kaçan oyuncuları tutmaya çalışır, kovalamaca sırasında 

yakalanan veya iki ayağını yere basan oyuncu ebe olur. Oyunun kuralı baştaki 

oyuncunun yaptığı hareketlerin aynısını yapmaktır. Yapmayan veya kurallara göre 
atlamayan oyuncu ebe olur ve oyun yeniden başlar (NG). 

14. EMMİ EŞEĞİN ZANAATI NEDİR? 

Erkek çocuklar tarafından açık alanda oynanan bu oyunda en çok beş oyuncu 

bulunur. Ebe belirlendikten sonra oyunculardan birisi bir ağaç veya duvara 
yaslanarak ayakta durur. Ebe eğilerek omzunu bu oyuncunun karnına yaslar. Diğer 

oyunculardan biri ebenin üzerine atlar ve oturur. Yatan oyuncunun sırtına binen 

oyuncuya ebenin seçtiği meslekle ilgili “Emmi eşeği zanaatı nedir?” sorusu 
sorulur. Bilmezse alttakiyle yer değiştirir. Sonra diğer oyuncular atlar. Atlama 

sırasında veya daha sonra düşen oyuncu ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder 

(NG). 

15. DOMİNO 

Erkek ve kızların birlikte oynadıkları bir oyundur. İki grup hâlinde oynanır. 

Her grup en az iki kişi olmak zorundadır. Sayışmadan sonra ebe olan grup 

                                                
 1-12 numaralı çocuk oyunları dergimizin 7. sayısında (Ocak-Şubat 2007) yayımlanmıştır. 
* Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

nedimbakirci@hotmail.com, nbakirci@nigde.edu.tr. 
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belirlenir. Bu gruptan bir kişi kiremit parçalarını küçük bir daire içerisine büyükten 

küçüğe doğru üst üste dizer. Daireden yedi veya sekiz adım uzağa düz bir çizgi 

çizilir. Ebe olan gruptan biri kiremitlerin başında diğer kişi veya kişiler çizginin 

arkasına geçer. Kiremitlerden uzaklaşan topu, çizgi arkasındaki diğer ebe 
oyuncular ebeye yetiştirir. Diğer grup oyuncuları patlamış plastik topla çizgiden üst 

üste dizili kiremitleri yıkmaya çalışır. Kiremitler yıkılınca ebe olan oyuncu topla 

çizgideki diğer oyuncuları vurmaya çalışır. Top kiremitlerden uzaklaşınca 
çizgideki oyuncular kiremitleri dizmeye gelir. Top ebeye ulaşınca kiremitleri 

dizmeye gelen oyuncular çizgiye koşarlar. Kiremitler üst üste dizilip 

tamamlanıncaya kadar oyun bu şekilde devam eder (NG). 

16. MET DEĞNEĞİ I 

Oyun iki kişi ile oynanır. Oyuncular hem kız hem de erkek olabilir. Bir büyük 

(1 m) bir de küçük (met) (20 cm) iki çubuk hazırlanır. Metin uçları bıçak 

yardımıyla kamış ucu gibi hazırlanır. Metin boyundan biraz daha küçük boyda bir 
çukur kazılır. Küçük çubuk bu çukurun üzerine konur.  Oyunculardan biri ebe olur. 

Diğer oyuncu çukurun üzerine konulan meti değnek yardımıyla havaya kaldırarak 

atar. Ebe olan oyuncu meti tutmaya çalışır. Eğer ebe meti tutamazsa oyuncu meti 
kendisi alarak çukurun yanına getirir ve meti yukarıdan aşağıya bırakır. Sonra 

metin ucuna büyük çubukla vurup havaya kaldırır ve bütün gücüyle mete vurur. 

Oyuncu çukur ile met arasındaki mesefeyi adımlarla sayar ve kaç adım çıkarsa o 

kadar puan kazanır. Ebe meti yakalayıncaya veya oyuncu mete vuramayıncaya 
kadar oyun bu şekilde devam eder (NG).  

17. MET DEĞNEĞİ II 

İki kişi ile oynana bir oyundur. 1,5 veya 2 metre aralıklarla bir birine paralel 

iki çizgi çizilir. Bir büyük (1m) bir de küçük (met) (20 cm) iki çubuk hazırlanır. Bir 

ebe seçilir. Diğer oyuncu çizginin başından meti uzun çubuk yardımıyla diğer 

çizginin ilerisine atar. Sonra durduğu yerden uzun çubuğu meti vurmak için atar. 

Meti vurunca oyuncu metin yanına gelir. Uzun çubukla üç vuruşta meti en uzağa 
götürmeye çalışır. Ebe, vuruş sırasında meti tutmaya çalışır. Ebe meti tutamazsa 

met çizgiden ne kadar uzakta ise oyuncu adımlarıyla sayar ve kaç adım çıkarsa o 

kadar puan kazanır. Eğer ebe meti tutarsa oyuncular yer değiştirir. Oyun böylece 
devam eder (NG). 

18. İSTOP 

5-6 kişi ile oynana bir oyundur. Sayışmaca sonucunda bir ebe seçilir. 
Oyuncuların her biri kendine ayrı bir isim seçer. Bu isimler renk isimleridir. Ebe 

ortada diğer oyuncular onun çevresinde bir daire oluştururlar. Ebe topu havaya atıp 

bir renk söyler. O rengi seçen oyuncu topu tutmaya çalışır. İsmi söylenen oyuncu 

topu tutarsa topu o oyuncu havaya atar ve başka bir isim söyler. Eğer topu 
tutamazsa topu yerden alıp kaçan oyunculardan birine vurmaya çalışır. Vurulan 

oyuncu oyundan çıkar. Bir oyuncu kalıncaya kadar oyun bu şekilde devam eder  

(NG).  

19. TAŞTAYIM TOPRAKTAYIM 

Oyun 5-6 kişi ile oynanır. Oyun için taşlık bir alan seçilir. Ebe seçildikten 

sonra her oyuncu kendine bir taş seçer ve üzerine oturur. Her oyuncu sırayla taşın 
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üstünden kalkınca “Taştayım, topraktayım” diye bağırır.  Ebe bu sözü söyleyeni 

taşa oturmadan yakalarsa ebe o oyuncu olur. Oyun bu şekilde devam eder (NG).  

20. ELİM SENDE 

Oyun 7-8 kişi ile kız erkek karışık oynanır Bir kişi ebe seçilir. Ebe elini uzatır 

oyuncular sırayla “Elim sende.” diyerek ebenin eline vurup kaçarlar. Ebe kaçan 

oyuncuları yakalamaya çalışır. Ebe kime dokunursa o oyuncu ebe olur. Oyun bu 

şekilde devam eder (NG). 

21. AYAK OYUNU 

Oyun iki gurup hâlinde kızlı erkekli oynanır. Ebe olan grup seçilir ve bu grup 

karşılıklı yere oturup ayaklarını bir birine doğru uzatırlar. Diğer grup bu ayaklar 

üzerinden atlar. Daha sonra iki ayak üst üste konur. Diğer oyuncular atlamayı 
sürdürür. Ayaklar üzerine eller de konur. Yine diğer grup üzerinden atlar. Eğer 

atlarken ellere veya ayaklara dokunulursa ebe olan grupla diğer grup yer değiştirir. 

Oyun bu şekilde devam eder (NG). 

22. ŞINGIR MINGIR 

İki grup arasında oynanır. İki grup karşılıklı yan yana dizilerek çömelirler. Her 

grup kendine bir başkan seçer. Oyuna hangi grubun başlayacağı adımla sayışarak 
belirlenir. Her grup kendi arasında oyunculara meyve, renk, hayvan, vb. isimler 

verir. Kim oyuna başlayacaksa o grubun başkanı oyuna başlar. Başkan “Şıngır 

mıngır.” deyip oynayarak  karşı grubun yanına gider. O grup “Şıngırdağım hoş 

geldin.” diyerek geleni karşılar. Başkan “Babam kavun karpuz istiyor.” der. Diğer 
grubun başkanı da “Beğen beğendiğini, al.” der. Başkan sıraya dizilmiş grubun 

başlarını tek tek yoklar. Beğendiği birinin gözlerini kapatır. Başkan kendi 

grubundan birinin adını söyler. O da yavaşça gelir gözü kapalı oyuncunun alnına 
vurup kaçar. Alnına vurulan oyuncu, geleni bilirse adı söylenen oyuncu o gruba 

katılır. Gözü kapalı oyuncu geleni bilemezse o diğer gruba katılır. Oyun bu şekilde 

devam eder. Hangi grup en fazla oyuncuyu kendi tarafına katmışsa oyunu o grup 

kazanır (NG). 

23. VARDI HARAR 

İki grup hâlinde kızlı erkekli oynanan bir oyundur. Oturan ve saklanan grup 

belirlenir. Her grup kendine bir başkan seçer. Saklanan gruptan biri oturan grubun 
başkanının yanında kalır. Birlikte saklanan grubu aramaya başlarlar. Başkan, 

saklanan gruba yaklaştıkça rakip oyuncu “Vardı harar, vardı harar.” diyerek diğer 

arkadaşlarını uyarır. Eğer başkan rakip oyuncuları bulursa gruplar yer değiştirir. 
Başkan saklananları bulamazsa saklanan grup gelip oturan gruba dayak atar ve 

tekrar saklanırlar. Oyun böylece devam eder (NG).  

24. OTURMALI HARAR 

İki grup hâlinde kızlı erkekli oynanan bir oyundur. Oturan ve kaçan grup 

belirlenir. Oturan grup her oturmada kendine bir başkan seçer. Oturan gruba kaçan 

grup dayak atmaya çalışır. Başkan da oturan oyuncularını dayaktan koruyup vuran 

oyuncuları tutmaya çalışır. Tuttuğu her oyuncu oyun dışı kalır. Kaçan grup 
yakalanıp bitinceye kadar oyun devam eder. Sonra kaçan grup ile oturan grup yer 

değiştirir. Oyun böylece devam eder (NG). 
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25. EL ÜSTÜNDE KİMİ ELİ VAR 

5-6 kişi ile kızlı erkekli oynan bir oyundur. Bir ebe seçilir. Ebe yüz üstü yere 

kapanır. Diğer oyuncular ebenin sırtına ellerini üst üste koyar. Oyunculardan biri 

ebeye “El üstünde kimin eli var.” diye sorar. Ebe, en üstte kimin eli olduğunu 

bilirse ebe ebeliği eli bilinen kişiye devreder.  Eğer ebe soruya yanlış cevap verirse 

oyuncular ebeye “Davul mu, zurna mı, iğne mi, iplik mi?” diye sorarlar. Ebenin 
cevabına göre ceza verilir (NG). 

26. PANCAR YATTI TURP KALKTI 

7-8 kişi ile kızlı erkekli oynanan bir oyundur. Herkese kendine bir meyve adı 

seçer. Daha sonra ebe seçimine geçilir. Ebe yüz üstü yere kapanır. Örneğin ebenin 

adı pancar olsun. Ebe “Pancar yattı kalktı turp.” dediği zaman turp isimli oyuncu 

aynı şekilde yüz üstü yer yatıp o da “Turp yattı kalktı elma” der. Oyun böylece 
devam eder. Adı söylenen oyuncu bu tekerlemeyi söyleyemezse ve anında yere 

yatmazsa oyundan atılır. Oyun bu şekilde bir oyuncu kalıncaya kadar devam eder 

(NG). 

27. EL KAÇ MEL KAÇ 

5-6 kişilik kızlı erkekli oynanan bir oyundur. Herkes kendine bir meyve ismi 

seçer. Oyuncular kendi arasında bir başkan seçerler. Oyuncular ellerini açarak 

beklerler. Başkan eline bir üzün tanesi alarak “El kaç mel kaç ebenin eline koy da 
kaç.” tekerlemesini söyler. Tekerleme sonunda üzüm tanesi hangi oyuncunun 

elinde kalmışsa o oyuncu kapının arkasına gider. Başkan giden oyuncuya “Elma 

mı, armut mu, üzüm mü, vb. istersin.” diye sorar. O da istediği bir meyve ismini 
söyler. O meyve isimli oyuncu kapının arkasındaki oyuncuyu sırtlayarak diğer 

oyuncuların yanın getirir. Oyun böylece devam eder (NG). 

28. MUCUK 

Oyun, 4-5 kişi ile kızlı erkekli oynanır. Yumurta büyüklüğünde yuvarlak bir 

taş ile her oyuncunun kullanacağı tabak gibi yassı bir taş bulunur (Yassı taşın 

büyüklüğü oyuncuların isteklerine göre değişir). Küçük bir daire çizilip yuvarlak 

taş dairenin ortasına konur. Daha sonra daireden 5-6 adım mesafede düz bir çizgi 
çizilir. Oyuncular ebeyi seçmek için yuvarlak taşın yanından düz çizgiye 

ellerindeki yassı taşı atarlar. Çizgiye en uzak taş kimin ise o ebe olur. Ebe yuvarlak 

taşın başında durur, diğer oyuncular ellerindeki taşları sırayla yuvarlak taşa atar. 

Taş dairenin dışına çıkınca oyuncu yassı taşını almak için hızla dairenin yanına 
gider ve taşını alarak tekrar hızla çizgiye geri döner. Bu döngü sırayla devam eder. 

Dairenin içerisindeki taşı hangi oyuncu vuramazsa o ebe olur veya yassı taşı 

almaya gelirken ebe, gelen oyuncuya dokunursa o oyuncu ebe ile yer değiştirir. 
Oyun bu şekilde devam eder (NG). 

 

NOT: 
13 ile 28 numaraları arasındaki oyunlar kaynak şahıs Nursel Gedik (NG)’ten 

13.01.2007 tarihinde tarafımızdan derlenmiştir. Gedik, 01.01.1953 Niğde doğumlu 

olup sınıf öğretmenliğinden emekli olmuştur.  
 



 

 14 

 

ÇANAKKALE ZAFERİNİN 92. YILDÖNÜMÜNDE 

MEHMET AKİF ERSOY’UN ABİDE ŞİİRİ 

 

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE  

 
“Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? 

En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, 

-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya- 
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. 

Ne hayâsızca tehaşşüt ki ufuklar kapalı! 

Nerde-gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı! 

Dedirir- yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi 
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi yâhud kafesi! 

 

Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvam-ı beşer, 
Kaynıyor kum gibi, mahşer mi hakikat mahşer! 

Yedi iklimi cihanın duruyor karşında  

Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada! 

Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk; 
Sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk. 

Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ… 

Hani, tâ’ûna da züldür bu rezîl istîlâ! 
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl, 

Ne kadar gözdesi mevcut ise, hakkıyle sefil, 

Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına; 
Döktü karnındaki esrarı hayâsızcasına. 

 

Öteden  sâikalar parçalıyor âfâkı; 

Beriden zelzeleler kaldırıyor amâkı 
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin; 

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. 

Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam, 
Atılan her lâğamın yaktığı: Yüzlerce adam. 

 

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer; 

O ne müthiş tipidir: Savrulur enkaz-ı beşer… 
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, 

Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağanak sağanak. 

Saçıyor zırha bürünmüş de o namerd eller, 
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller. 

Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere, 

Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre. 
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler… 

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler! 
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Ne çelik tabya ister, ne siner hasmından; 

Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat îman? 

Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm? 

Çünkü te’sîs-i İlâhî o metîn istihkâm. 
Sarılır, indirilir mevki’i müstahkemler, 

Beşerin azmini tevkîf edemez sun’-i beşer; 

Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedî serhaddi; 
“O benim sun’i bedî’im, onu çiğnetme” dedi. 

Âsım’ın nesli…diyordum ya… nesilmiş gerçek: 

İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek. 

 
Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar… 

O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar, 

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, 
Bir hilâl uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! 

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! 

Gökten Ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. 
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i… 

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 

“Gömelim gel seni târîhe desem sığmazsın. 
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitap 

Seni ancak ebediyetler eder istîâb. 

 
“Bu taşındır” diyerek Kâbe’yi diksem başına; 

Rûhumun vahyini  duysam da geçirsem taşına; 

Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle, 

Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmîyle; 
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, 

Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan; 

Sen bu  âvîzenin altında, bürünmüş kanına, 
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına, 

Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem; 

Gündüzün fecr ile âvîzeni lebrîz etsem; 
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana… 

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana. 

 

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber, 
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber. 
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ŞAİRİN KADERİ VE YILSONU ŞİİR YORUMLARI 

İsmail ÖZMEL 

“Türk Edebiyatı Dergisi”nin Mart/2007 (401)  sayısında verilen “1970’ten 

Günümüze Roman, Hikâye, Şiir” değerlendirmelerinin şiirle ilgili kısmı üzerinde 

bir kaç cümle ile durmak istiyorum: Şiirle ilgili bölümü kaleme alan Mehmet Narlı, 

bu değerlendirme yazısında, şairleri eskiden olduğu gibi tasnif etmeye devam 
etmektedir. Hem de sadece bir kısım şairlerle sınırlı tutarak. Artık Anadolu’da da, 

bir edebiyat birikimi, yayınları ve eserleri vardır. Üniversitelerin Türk Dili 

Edebiyatı bölümleri, buralarda hakikaten birikimli edebiyat insanları vardır. 
Onlarca edebiyat dergisi İstanbul dışında yayınlanmaktadır. Bir şiir 

değerlendirilmesinde bu yayınların da hesaba katılması gerekmez mi? Bu birinci ve 

önemli bir eksikliktir. İkinci husus şairleri; şiirlerindeki ağırlıklı konulara göre 

veya dünya görüşlerine göre; tasnif etmek artık eskimesi gereken bir bakıştır. 
Böyle bir bakışın şiirimizin tamamını kucaklamadığı da bir gerçektir.  Çünkü her 

şairin çok değişik konularda şiirleri vardır. Dinî, millî, hayalci, sembolist, realist, 

romantik olanlar ve hayatın birçok değişik safhaları için şiir yazan şairler vardır. 
Bu şairler bazen aşkın, bazen açlığın ıstırabını terennüm etmişlerdir. Bazen 

fakirliğin ve yoksulluğun sözcülüğünü yapmak isteyenler olmuştur. Saf şiiri 

yakalamaya çalışanlarla, ideolojik düşünce ve duygu dünyasını ifadeye çalışanlar 

da vardır. Bizzat şiirin yakalanması gereken bütünlüğü ve ahengi göz önünde 
tutulduğunda şiir ikliminde yeri yurdu olmayanlar, yandaşlık gayretleri ile 

antolojilerde, yorumlarda yer almışlardır. Şairleri ağırlıklı konularına ve/veya 

felsefi inancına dayanarak bir tasnife tabi tutmak, ille de bir grup içinde 
değerlendirmek kanaatimizce işin mahiyetine uygun düşmemektedir. 

Şiir yazılıp son şeklini aldığında, şairin fani varlığı dışında bir varlık bir 

hüviyet kazanır. Artık o şiirin vasıfları ve başarıları söz konusu edilmelidir. Bütün 

ölçü ve değerlendirmenin şiirin bizzat kendisiyle ilgili olması gerekir.  

Kaldı ki şiirin örneklerini sunmadan yapılacak bir yorum da tatminden uzak 

kalmaktadır. Çünkü adı geçen birkaç şairin şiirlerine her zaman ulaşmak mümkün 

değildir.  

1970’ten 2007 yılına kadar üzerinde durulacak şairler sayılanlardan mı 

ibarettir. Niçin? En öne çıkanlar mı bunlar? Ben şiir konusundaki değerlendirmede, 

evet emek verilmiş, bir şeyler sunulmaya çalışılmış ama seçilen metodu eksik 
buluyorum. Bu uzun dönem içinde; Türk Edebiyatı Dergisinde olsun; şiirleri 

yayınlanan şairlerin tamamının sayılması elbette mümkün olmaz. Ama bu dönemde 

ileri çıkacak şairlerin bunlardan ibaret olduğunu ileri sürmek de mümkün değildir. 

Artık hatır gönül meselesini bırakıp, şiirlerin başarı derecelerini esas alsak daha 
gerçekçi olmaz mı diye düşünüyorum? 

Seçilen şairlerle ilgili bir mısra bile örnek verilmeden yapılan 

değerlendirmelerin de tatminkâr olmadığını söylemiştim. Şairler Türkçeyi ne kadar 

başarıyla kullanmışlar?  Kullandıkları kelimeler çoğunluğun bildiği ve kullandığı 

kelimeler mi, yoksa farklı bir seçenek mi ön plandadır? İşlediği konulardaki 
başarısı nedir? Sunduğu mahsullerin başarılı sayılan örnekleri yazı içine 
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serpiştirilerek, daha gerçekçi bir yol izlenebilir,  değerlendirmenin ne derece 

objektif ve anlamlı olduğunu okuyucunun takdir etmesine imkân verilebilirdi. 

1997 Yılında yayımlanan “Dil ve Edebiyat Yazıları” adlı kitabımın 86. 

sayfasında “ Türk Edebiyatı dergisinin 200. Sayısı vesilesiyle teklifler temenniler” 

başlıklı yazımda:  

“....Kendi kendinize mırıldanıyorsunuz: Kitaplar ve duygular  ikliminde her 

mevsim bahardır. Böyle bir hava içindeyken Türk Edebiyatı Dergisinin 200. sayısı 

elime geçti. 

200 sayı, söylemesi kolay, gerçekleştirilmesi; tabiri caiz ise, bir macera, bir 

hüner. Ortalama bir hesapla 200 sayı x 70 sayfa eşittir 14.000.- sayfa, her sayıda 

ortalama 40 yazı, 40 yazar şair, 8000 adet yazı-şiir, göz nuru, gönül sesi.” 

Kabaklı Hoca “Dergimizin muradı Türkiye’ye ve Dünyaya tesir yapacak 

kıymetler yetiştirmektir. …. Memleketin bütünlüğüne bağlı yazarlar, şairler olmak 
sureti ile kültürümüzü pekiştirmeye çalışacağız. İyi sanatın peşinde olalım”.(s. 87) 

“… Türk milletinin duygu ve değerlerini arayacak, bulacak ve terennüm edeceğiz” 

derken de milli mayadan, bize ve çağa etki yapacak terkiplere ulaşılmasını güzel 
bir şekilde ifade etmiştir.  

“Altan Deliorman, Beşir Ayvazoğlu, Ayla Ağabegüm, Ayşe Tunceroğlu, 

Mehdi Ergüzel,  İsa Kocakaplan’ın katıldıkları açıkoturumda görüşler ortaya 

konulduktan sonra, bu sayıdaki (200.) yazılar ve yorumlar bana 151. sayıdaki 

yorumları hatırlattı. O sayıda bir tatmin, bir kendine güven havası vardı. O sayıda 

Sadettin Kaplan “Yüzelli sayıdaki şiirler, İsa Kocakaplan “yüzelli sayıdaki 
mülakatlar” başlıklı yazılarında, yazar ve şairlere ne de güzel resmi geçit 

yaptırmışlardı. Az-çok emeği geçenleri, anarak bir vefa örneği göstermişlerdi.” (s. 

89) 

Sadettin Kaplan’ın “Şiir konulu yazısının bir paragrafında ‘ Hatta Ali Fuat 

Azgur, Basri İmece, Cahit Zarifoğlu, H. Latif Sarıyüce, Meliha Avni Sözen, İsmail 

Özmel, Yunus Özel, A. Bican Ercilasun, Abdülkadir Güler ve hatta Abdurrahim 
Karakoç gibi tanınmış değerli imzaların bulunduğunu’  belirterek, Türk Edebiyatı 

fikir çatısı altında gönüllerini ve kalemlerini birleştiren bizlere şevk ve heyecan 

vermişlerdi. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur darbımeseli gereğince bizler 
200. sayıda gözden ve gönülden uzak tutulmuşuz. Kabaklı Hoca’nın dediği gibi iyi 

sanatın peşinde olalım ama iyi sanatın yolunda olanları da hemence 

unutmayalım.”(s. 89) 

150. Sayıda listede olan bizler 200 sayıda unutulmuşuz. Şimdi 400. rekor 

sayıda esamemiz bile okunmuyor. Hâlbuki en güzel şiirlerimizi Türk Edebiyatı 

sayfalarında görerek mutlu olduk.  Sonraki yıllarda da yazmaya ve yayımlatmaya 
devam ettik. Araştırmacının; hiç olmazsa Türk Edebiyatı kütüphanesine; zahmet 

edip yarım asrın birikimini görmesi ve öylece, daha gerçekçi bir değerlendirme 

yapması gerekirdi. Yalnız benim değil diğer adı geçen ve geçmeyen şairlerin de. 

Madem 1970’ten 2007’ye kadarki döneminin Türk Şiirinin yorumlanması 

isteniyor, 400 sayısı yayınlanan Türk Edebiyatı Dergisinin her elli yılda bir çıkan 
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özel sayısını gözden geçirmek, bu dönemlerin parlak isimlerini yâd etmek bir vefa 

borcu olduğu kadar, Türk Şiirine de bir hizmet olacaktır. 

Bugün yurdun dört bir yanında yayınlanan onlarca edebiyat dergisi vardır. 

Bunların içinde hakikaten bir seviyeyi tutturmuş, güzel şiirlerin ve yazıların, yer 

aldığı bu dergileri de lütfen inceleme sahanızın içine almanız, yazılarınıza bir 

muhteva zenginliği kazandıracak, hem de Türk şiirinin geniş bir yelpazesini 
kucaklamış olacaksınız. Bilmem haksız mıyım? 

 

 

 

 

ESKİ BİR UYKUDA 
Adil İZCİ 

 
Kapanmışsınız yine düş için 

Bense o gözlerin düşlerindeyim 
(Aşkı durmaksızın yaşamalı) 

 

Rüzgâr teninizi bulmak istiyor 
Biraz dokunsa üşümeyecek 

 

Uzun bir yolculuktayız sanki 

Bir yandan açıp bir yandan soluyoruz 
 

Benim anımsamam bu: 

Kalbimden gül yaprakları topluyorum 
Uyurken gözkapaklarınız olacak 

 

Elbette eğilirim yüzünüze: 

Akarsularda büyüdüm 
Ve hep defne koktu dudaklarım. 
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BİN YILLIK ÖLÜM 
Şahin UÇAR 

II 
Güneşi takib etti, garb’a döndü yüzünü 
Karadeniz, Akdeniz, Atlantik, Sakin Deniz 

Bin yıl boyunca uçtu... 

Kanatları yoruldu 
Hazar Gölü’nden geçerken 

Düştü... düştü... ve boğuldu. 

Yuttu “bin yıl”ı denizler, bu ikinci bin yıl oldu 

“-O halde neylemeli, ey şark kavimleri?” 
Gönüldür ankâ kuşudur 

Ölmek, dirilmek, işidir 

Âb-ı hayât içmiş ise 
İki maşrik, iki mağrib 

Bir tek kanat çırpışıdır. 

Ey gönül! Güneşin ikiz kardeşi! 
Tut elinden, tut elinden şafağın! 

Uyan artık! Uyan ey şark güneşi! 

Sıyrılıp çık, garbın karanlığından! 

 

SON NEFES 
Sinan SARIKAYA 

 

Sıla okşasa ruhumun derinliğini, 

Sonra hissetsem annemin serinliğini, 
Düştüğüm gurbetin görünmese de dibi, 

Bahar süzülsün yanımdan bir kuğu gibi. 

Baba yanından uzakta olsa da yerim, 
Bir hoş mehabetle çarpsa o anda kalbim. 

Damlalar düşerken sicim gibi üstüme, 

Göklere açılmış avucumun içine. 

Yağmur getirse toprağımın kokusunu, 
Hatırlasam eski günlerin uykusunu. 

Rüyaların neşesi canlansa içimde, 

Ve belirse anılar yeniden gözümde. 
Koştursam yine evimin sokağında, 

Uyansam bir sabah o sıcak yatağımda, 

Erişsem hasretin çetin bilmecesine, 

İçimdeki gurbeti öldürürcesine, 
Verdiğim tüm sözleri yerine getirip, 

Aklımda kalan son işi de bitirip, 

Özgürlüğe kavuşsam açılsa da kafesim, 
Güz rüzgârlarına karışsa son nefesim. 
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MEVLÂNA AŞIĞI BİR ŞAİR “MUHAMMED İKBAL” 
Kibar AYAYDIN 

 

Yirminci yüzyılın başlarında, İslam dünyasının yetiştirdiği değerli 

şahsiyetlerden biri olan Allame Muhammed İkbal (dğm.9 Kasım 1877 /ölm. 21 

Nisan 1938 ) Müslümanların uyanış hareketini başlatan arif şairlerden biridir. O, 

aynı zamanda bir İslam filozofudur. Büyük dedesi iki asır önce Müslüman olmuş, 
Keşmir’in tanınmış Brahman bir ailesindendir. Sofi-meşrep bir insan olan babası 

şeyh Muhammed Nûr, İkbal’in doğumuyla ilgili gördüğü bir rüyayı şöyle anlatır: 

“Bir gece rüyamda alçaktan uçan bir kuş gördüm. Bir yığın halkın yakalamaya 
çalışıp da bir türlü yakalayamadığı bu kuş, doğruca benim kucağıma kondu.” Onun 

kucağına konan kuş geleceğin büyük sufî şairi ve fikir adamı Muhammed İkbal’di. 

Arif, filozof ve şair olan Allame İkbal, bütün irfanını, felsefesini ve şiirini İslam’ın 
ve İslam milletinin hizmetine sunmuştur. İslam’a ve İslam milletine hizmet 

etmeyen irfan, felsefe ve şiir İkbal’den uzaktır. O’nun gayesi, tüm imkânlarıyla 

İslam’a hizmet etmek ve Müslümanlara öze dönüşü, fıtratlarına sarılmalarını 

sağlamaktı. İkbal, Hindistan’ın Pencap bölgesinin Sialkot şehrinde doğmuş, 
şehrinde ve Lahorda değerli hocalardan ders okumuş ve başarı ile bitirdiği bu 

derslerden sonra ruhunda müthiş bir öğrenme iştiyakı belirmiştir. Bu hocalarından 

bir tanesi olan Mevlana Mir Hasan’ın, İkbal’in gözünde ayrı bir yeri vardır. Yıllar 
sonra kendisine “Sir” unvanı verilmek istendiğinde Hocam Mevlana Mir Hasan’a, 

Şems-ül Ulema (Âlimlerin güneşi) verilirse kabul ederim diyordu. Unvanı veren 

vali, Mir Hasan’ın hangi kitabı yazdığını sorduğunda; İkbal cevaben: “O canlı bir 
kitap yazmıştır. O da benim” der. Daha sonra Avrupa’ya gitmiş, İngiltere ve 

Almanya’da üç yıl kalıp doktorasını orada vermiştir. Bu arada Batıyı kültürüyle, 

felsefesiyle, ilmiyle çok iyi tanımıştır. Urduca, Poşti, farsça, İngilizce ve Almanca 

dillerini bilen İkbal, Urduca, Farsça ve İngilizce kaleme aldığı on dört eserinin 
yanısıra çeşitli mektupları; makaleleri, bildirileri ve nutukları mevcuttur. 

Eserlerinin birçoğu nazım olup dünyanın birçok dillerine çevrilmiştir. “Câvid 

İkbal’in ifadesine göre; Muhammed İkbal, bir mutasavvıf ve sufî idi. Babası 
sebebiyle Hz. Mevlâna’yı tanıdı. Çocukken çok erken yaşlarda babası kendine 

Mesnevî’yi okumuş, anlatmış ve fikirlerinin ne olduğunu açıklamıştır. Ben çok iyi 

hatırlıyorum. Çocukken bizim elimizden Mesnevî düşmezdi. Dedemiz vahdet-i 

vücûd felsefesine inanan bir mutasavvıftı. Sofi Huri de İkbal’den ‘Mutasavvıf şair’ 
olarak söz etmektedir. İkbal’in babasının Kadirî/Mevlevî oluşunda tasavvufî 

Keşmir edebiyatının etkisi olduğu düşünülebilir. Ali Nihat Tarlan, İkbal’in 

ecdadında İslam mutasavvıflarına ve onların eserlerine karşı eski bir âşinalık ve 
sevginin mevcut olduğunu bildirmekte ve bu muhabbetin onun üzerinde çok 

müessir olduğunu ifade etmektedir.”(1)   

1895 senesinde Lahor’a giden İkbal orada hem yüksek tahsilini yapmaya hem 
de edebî muhitlerde şöhret kazanmaya muvaffak olmuştur. 1899’da Encüme-i 

Himayet-i İslam’ın yıllık toplantısında “Naleyi Yetim” adlı şiirini, bir yıl sonra 

aynı fırsatta “Bir Öksüzün Bayram Hilâline Hitabı”nı okumuş ve burada kendine 

mahsus bir tasvir kuvvetinin varlığıyla, dinî duyuşundaki derinliği göstermiştir. Bu 
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şiirlerinde kuvvetlice hissedilen tasavvuf, onun şiirinde izleyeceği yolu göstermesi 

bakımından da çok önemlidir. O atalarından gelen köklü bir geleneğin etkisiyle 

İslam tasavvufunun ruh fırtınalarında olgunlaşmış; batı endeksli felsefî sistemleri 

bu süzgeçten geçirerek modern insanın ihtiyaçlarına cevap niteliğinde şiirler 
terennüm etmiştir. “Kaynağını İslamiyet’ten ve özellikle tasavvuftan ve onun ‘ilahî 

aşk’ telakkisiyle ‘insan-ı kâmil’ teorisinden alan İkbal’in düşünce âlemi, benliğine 

olumlu bir anlam kazandırıp; onu bilinçli bir gerçeği aramaya özendirmek, ona 
tarihin akışını değiştirebilecek bir güven duygusu aşılamak, maneviyata ve ahlaka 

bağlı bir hayat özlemi vermek amacını güder. Böylece insanda dinamizm ve 

aksiyon gücü gelişir; o yaratıcı iradesi sayesinde ümit ve aydınlık dolu bir geleceğe 

hazırlanabilir. İkbal eserlerinde hem bir nasihatçi, yenileştirici, bir bakıma devrimci 
nitelikleriyle karşımıza çıkar; hem de aklın soğuk eğilim ve buyruklarının yerine 

aşkın sıcak ve mutluluk verici sezişlerini yerleştirme ateşiyle yanan bir gönül ehli, 

bir mümin kişi heyecanıyla bize seslenir. Dr. Muhammed İkbal için şiir, toplumun 
emrindeki bir söz silahıdır. O silahı taşıyan ve kullananın görevi de; düşündürücü, 

güzel ve etkin şiirlerle ve buluşlarla bunalımlar içinde yoğrulmuş her sınıf mustarip 

adama kendi kültürünü ve dinini yeni ve imrenilmeye değer bir bakışla temâşa 
ettirip; onu Batının zararlı olabilecek tehdit ve tehlikelerinden korumak, kurtarmak; 

sonra da yine onu kültürlü, bayındır ve uygar bir toprağın ve toplumun saygıya 

değer vatandaşı durumuna getirebilmek için bitmez bir uğraşı ve yılmaz bir  

cesaretle maneviyatla donatarak güçlendirmektir. Böylece gelecekte özgür bir 
neslin yeni toplumda mutluluk ve başarı içinde yaşama ülküsü gerçekleşebilir; bu 

kuşaklar insancıl görüşleri benimseyerek, İslâm prensiplerine bağlanarak, iyilik ve 

kardeşlik duygularıyla yetişebilir ve böylece özlenen bir hayat da gerçekleşir.”(2)   

İkbal; bir kaç sene Goverment College’de felsefe hocalığı yaptıktan sonra 1905 

senesinde İngiltere ye gönderilmiştir. 

Avrupa seyahati Muhammed İkbal’de yepyeni ufuklar açmış, felsefe ve siyaset 

sahasında yeni açılımlar kazandırmıştır. Avrupa düşüncesini şekillendiren pek çok 
mütefekkiri tanıma fırsatı bulan İkbal, onların fikirlerini gözden geçirme imkânı 

bulmuştur. Camridge Üniversitesi’nden yüksek Lisans diploması alan İkbal, 

1907’de Almanya’ya geçer. Münih Üniversitesinde tanınmış müsteşrik Prof. 
Dr.Hammel’den aldığı “İran’da Metafiziğin Gelişmesi” adlı teziyle ‘felsefe 

doktoru’ unvanını kazanır. 

İkbal, Ağustos 1908’de Lahor’a dönüp bir müddet hem felsefe hem de edebiyat 
hocalığı yaptı. Avukat olduktan sonra mesaisini tamamen  avukatlığa  teksif etmiş, 

bu mesleğe 1934 senesine kadar da devam etmiştir. 

Muhammed. İkbal’in öğrencilik döneminde kişiliğinin en göze çarpan özelliği 

“çok yanlılığı” olmuştur. Çünkü öğrencilerin pek azı onun kadar, titiz, meraklı, 
çalışkan ve bilimsel tartışmalara hevesli görülmüştür. Onun bu titiz çalışmaları 

neticesinde Şark’ı kendine getiren bir ses olarak algılanmış, kalplerde tutuşturduğu 

ateş ile çağın Mevlâna’sı olarak zikredilmiştir. İkbal Armağan’ı Hicaz’ında; “Ben 
Mevlâna’nın feyziyle itibar sahibi oldum. Ben onun nurundan, hararetinden, bir 

nasip aldım. Benim gecem O’nun yıldızından gündüz gibi oldu.” der. “İkbal 

kendini Allah’a adamış bir dindardır. Lâkin onun imanı çocuksu bir iman değildir; 
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tamamen erkekçe, yanıp tutuşan ve cengâverce bir imandır. Onun mücadelesi de 

sadece Allah’ı bulma cehdinden ibaret değildir, bilakis aynı zamanda dünyayı 

fethetme savaşıdır. Zira İkbal’in inancı mutlaka âlemşümul bir anlayış 

iddiasındadır. Allah için ve O’na kullukta birleşen bir insanlıktır İkbal’in 
rüyası.”(3)   

Muhammed İkbal’in şiirleri, Lahor’da kaldığı sırada halka ulaşmaya ve 

yankılar uyandırmağa başlamıştır. Zaman zaman düzenlenen şiir gecelerinde 
okuduğu gazel ve beyitler herkesin beğenisini kazanmıştır. Şiirleri içerik ve 

düşüncedeki tazelik bakımından herkesçe alkışlanmıştır. İkbal bu sıralarda 

kendisine şöhret kapısını açan manzumeleri Keşmirli Müslümanlar Derneği’nin 

(Encümen-i Kaşmir Müslüman) yıllık toplantılarında okunmuştur. 

Edebî dergi olan “Mahzen”de İkbal’in şiirleri sürekli olarak yayınlanır. 

Böylelikle İkbal’in gür sesi bütün bir semayı kaplarken, adı da Hint yarımadasını 

Baştanbaşa fetheder. Yurt sevgisiyle dolu “Hindistan Marşı”, “Himalaya” ve  
“Yeni Tapınak” adlı manzumeleri ise halk arasında yeni bir uyanışa neden 

olmuştur. Bu sırada herkes İkbal’i ulusal irade ve uyanışın müjdeleyicisi olarak 

görmeye başlamıştır. 

İkbal, İngiltere’de kaldığı yıllarda değişik bir hayat tarzı ve değişik fikirlerle 

karşılaşmıştır. Dolayısıyla kafasında çeşit çeşit sorular doğmuş ve bir süre şaşkın, 

kararsız ve kayıtsız kalmıştır. O, gençlik yıllarının aile terbiyesi ve Doğu 

kültürünün etkisiyle Mistisizm’e eğilimli olmasına rağmen; Avrupa’daki öğrenimi 
ve araştırmaları sırasında, alışılmış mistizmin birçok yanının İslamlığa aykırı 

olduğunu görmüştür. 

Avrupa’daki ikameti İkbal’e çok şeyler kazandırmış, düşüncelerinin belli bir 
kıvama gelmesinde etkin bir rol oynamıştır. Trinitiy College’de İkbal’in hocaları 

arasında Prof. Dr.Mc Taggart ve Dr. James Ward yer alıyorlardı. Hegel ve Kant’ı 

okutan Mc Taggart kişisel ölümsüzlüğe inanırdı. İkbal, Mc Taggart’ın düşünce 

sistemini “akıl ile aydınlanmış kendine özgü bir mistisizm” olarak tanımlardı. 
“Naturalism and Agnosticisim” in yazarı Prof. James Ward ise “manevi çoğulculuk 

doktrin”ini benimserdi. İkbal her iki hocadan da etkilenmiş; zamanla İngiliz 

empricismi(tecrübeye dayanan felsefe), Alman rasyonalizmi, Nietzche ve Marx’ın 
doktirinleri, romantisizm ve Batılı siyasal ideolojileri daha iyi tanımıştır. 

Muhammed İkbal ayrıca Prof. R. A. Nicholson ile Prof. E. G. Browe gibi iki büyük 

Şarkiyatçı ve Doğu edebiyat uzmanı ile arkadaşlık kurmuş, bu dostça ilişkilerden 
de yararlanmayı bilmiştir. Her şeyden önce bu bilim adamları İkbal’e Fars Dili ve 

Edebiyatı’nın yanısıra,  İslamî bilimleri çeşitli yönleriyle öğrenme ve inceleme 

fırsatını sağlamışlardı. 

1911 ve 1912 yıllarında Lahor’da açık hava toplantıları yapılırdı. Burada 
hatipler Trablus ve Balkan Harpleri hakkında konferanslar verirlerdi. Dr. İkbal de 

bu toplantılarda, yazdığı manzumeleri okurdu. Ve Türk kahramanlıklarını Hint alt 

kıtası Müslümanlarına ve bilhassa Müslüman üniversite gençlerine anlatır ve 
onlara Muhammed sevgisini aşılardı. Bu manzumelerden biri (Huzur-ı 

Resaletmeab Meby) yani “Peygamber Efendimizin Huzurunda” unvanını taşır. Bu 



 

 23 

manzumede İkbal, kendisinin melekler tarafından Peygamber Efendimizin 

huzuruna çıkarıldığını ve Efendimizin kendisine hitap ettiğini tasvir eder. Hz. 

Peygamber kendisine sorar: “-Sen dünya bahçesinden bir rayiha gibi uçup 

gelmişsin, oradan bize ne gibi hediyeler getirdin?” buna cevap olarak İkbal şöyle 
der: “Dünyada binlerce lâle ve gül varsa da vefa kokulu hiç bir çiçek yoktur. 

Fakat(elinde tuttuğu bir şişeyi göstererek) Efendimize bir şişe getirdim. Bu şişede 

bulunan şey Cennet’te dahi yoktur, zira bu şişede ümmetinin şeref ve haysiyetinin 
timsali vardır. Bu şişede Trablus’da şehit düşen Mehmetçiğin kanı vardır.” 

Muhammed İkbal İstiklal savaşını canı gönülden destekleyen, bu uğurda da 

kendi insanını şuurlandırmaya gayret eden ender şahsiyetlerdendir. Onun özellikle 

duyuş düşünüş ve fikrî alt yapısıyla, İstiklal mücadelesi şairi Mehmed Akif’le aynı 
çizgide olduğu bilinen bir gerçektir. Hatta Akif Onun şiirlerini büyük bir iştiyakla 

okurken şu anekdotu aktarır: “Evvel ki akşam Hind’in İslamî şairi İkbal’in iki 

manzum eserini gösterdiler, Şarkta yetişen urefa-yı safiyenin bütün eş’arını 
okuduktan başka Almanya’ya giderek Garp felsefesini adam akıllı hazmeden İkbal, 

hakikaten yaman şair. Zaten Hind Müslümanları arasında ismini bilmeyen, 

şiirlerini ezberlemiş olmayan yok… Nezdimdeki iki eserinden biri Peyam-ı 
Meşrık’tır. Çok güzel kıtalarla gazelleri var. Gazellerin biri-ikisi bana sarhoş gibi 

nara attırdı. İlmi, irfanı, kudret-i şairesi benimkilerle kabil-i kıyas değil, çok 

yüksek…” 

Muhammed İkbal Pakistan fikrinin öncüsü olması bakımından büyük bir 
siyasal düşünür ve lider olduğunu kanıtlamıştır. Bundan dolayıdır ki Pakistan’ın 

kurucusu büyük önder Muhammed Ali Cinnah, kendisi için şöyle demiştir: “İkbal 

faal bir politikacı olarak da olağan üstü niteliğe sahiptir.” 

İkbal 1932’de İslam konferansının yıllık toplantısında Hindistan’ın genel 

politik ve ekonomik durumuna değinmiş ve emperyalist devletlerin dünya 

çapındaki politik oyunlarını bir bir çözümleyerek şunları söylemiştir: “... Gözünün 

önüne serdiğim manzara tüm Hindistan ve Asya’nın diğer bölgelerini etkisine 
alacak bir kasırganın belirtileridir. Bunlar insanı yalnız çıkar sağlayan bir araç 

olarak kabul eden siyasal uygarlığın kesin sonuçlarıdır. Oysa insan, kültürel 

güçlerle yetişen ve gelişen canlı bir varlıktır. Asya ulusları, üzerlerine Batı’nın 
geliştirip musallat ettiği sömürgeci ekonomik düzene mutlaka baş kaldıracaktır. 

Asya düzensiz ve dengesiz ferdî durumuyla batının kapitalist sistemini tasavvur 

edemez....” 

İkbal, bu tarihi konuşmada dinî inancın önemi üzerinde durmuş ve İslamlığın 

sosyal adalet kavramını açıklamaya çalışmıştır. 

Genel olarak İkbal’i ıslahatçı düşünceye sevk eden tek bir şey vardır. O da 

manevî güç yanında maddî ve iktisadî alanda ve tabiatta mevcut hayata egemenlik 
konusunda müslümanların geri kalmışlığıdır. Dahası Müslümanların İslam’ı yanlış 

anlamalarıdır. Din, insanın aslını, nereden gelip nereye gideceğini anlamada yeni 

bir seviyeye yükselmenin kendisi, insana işin sonunda vahşi bir yarışın egemen 
olduğu bir topluma, kapsadığı dinî ve siyasî değerler arasındaki savaş ile ruhî 

birliğini yitirmiş bir medeniyete karşı muzaffer olmasını garantileyecek tek güçtür.  
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İkbal Batı medeniyeti karşısında kendisini çok küçük görenlere şöyle 

sesleniyordu: “Ben bir zerreyim, fakat parlayan güneş benimdir. Yüzlerce seher 

benim fecrimden doğar.” Böylece O, İslamî benliğin iç yüzünü ortaya koyarak ne 

kadar güçlü, dinamik ve canlı olduğunu vurguluyordu. 

Alleme Dr. İkbal, Mevlâna’nın engin aşk felsefesinin, hayat ve dünya 

görüşünün çağımızda en büyük yorumcusu olan filozof şairi olarak; şiirlerini onun 

uzlaştırıcı sevgisiyle örer. İkbal ve Mevlâna islam âleminin buhranlı dönemini 
yaşamış şairlerdir. Mevlâna, Moğol istilasından sonra müslümanların siyasî, 

iktisadî ve içtimaî durumunun sıfıra indiğini görmüş olmasına rağmen ümitsizliğe 

kapılmayıp zulüm ve baskıya boyun eğmemiş, üstün insan meziyetlerine değer 

verilmesini istemiş bir şair ve mütefekkirdir. İkbal de İslam dünyasının Batı’nın 
siyasî, ekonomik ve kültürel hakimiyetinden kurtulma yollarını aramış ve şöyle 

demiştir.: “Ben güneşe bağlıyım, güneşten söz ederim.” Her ikisi de aşka, daha 

doğrusu ilahi aşka büyük önem verirler. Aşk herşeyi fethedebilir, her kötülükten 
korur, yeni bir dünya yaratır. Aşk, insana bir doygunluk ve sorumluluk duygusu 

verir ve önüne çıkan engelleri yenerek hedefine ulaşır, ruhu mükemmelleştirir ve 

çevresini fetheder. Mevlâna’ya göre aşk, engin ve uçsuz bucaksız bir okyanustur. 
Bu okyanus üzerinde Cennet ufak bir köpüktür. İkbal de aynı misali kullanmıştır. 

O’na göre de aşk bir okyanustur; hem sandal hem de kıyıdır. Aşk olmasaydı dünya 

çürüyüp kokuşurdu. İkbal’e göre aşksız dünya ölüm gibi soğuk ve sessizdir; 

yalnızca aşk ona heyecan ve zevk getirir. İkbal şöyle der: 

“Aşk Cibril’in kanıdır, aşk Mustafa’nın gönlüdür. 

Aşk Allah’ın elçisidir, aşk Allah’ın sözüdür. 

Halil’in sıdkı da aşkdır, Hüseyin’in sabrı da aşktır. 
Hayat savaş meydanında Bedr ve Huneyn’de aşktır. 

Mevlâna tamamıyla bir ateş ve hararettir.  

Ben ise bu ateşin külüyüm.” 

İkbal, yurda dönmeden önce Paris’e uğrar. Burada Bergson ve tanınmış 
şarkiyatçı Massignon  ile görüşür. Yaptığı bütün görüşme ve konuşmalarda İslam’ı 

anlatmayı hayatî bir prensip olarak kabul eden İkbal, Bergson’a İslam düşüncesi 

hakkında bilmediği birçok noktayı anlatır. İkbal, eserlerinde Avrupa aleyhine çok 
acı ve sert sözler söylemesine rağmen Alman edibi Goethe’ye karşı ayrı bir 

muhabbet beslemiştir. 

İtalya’da bulunduğu sıralarda Mussolini’n ısrarlı daveti üzerine, onunla 
görüşmek zorunda kalır. Görüşme sırasında  Mussolini, Muhammed İkbale kendi 

devlet felsefesiyle  ilgili fikirlerini sorar. İkbal, “Siz, Müslümanlığın sadece sıkı 

disiplin prensibini benimsemişsiniz. Oysa İslam’ı bütünüyle bir hayat nizamı 

olarak kabul etmeniz gerekiyor.” diyerek tenkitlerini belirtir. 1933’te Hindistan’dan 
dönen İkbal, aynı yılın Kasım ayında Afgan Kralı Nadir Hanın daveti üzerine 

Kabil’e gider. Afgan Kral, Dr. İkbal’i ülkesinin yönetim düzeninin 

reorganizasyonu ve bir üniversitenin kurulmasına yardımcı olması için çağırmıştır. 
İkbal, Nadir Han’la karşılaştıklarında O’na bir Kur’an hediye ederek, O’nun 

gözyaşlarını tutamamasına sebep olan şu cümleyi sarfeder: “Bu kitap hak ehlinin 
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sermayesidir. Sinesinde hayat yatmaktadır. Her hamlık, onunla kemal bulur. Onun 

verdiği kuvvetle Ali(r.a.) Hayber  fatihi oldu.” 

Dr. Muhammed İkbal İslam yolunda harcadığı ömrünü 21 Nisan 1938’de 

noktalamıştır. Asrın dertlerine tercüman olan bu büyük mütefekkir, ızdıraplar 
içerisinde dahi ölümü tebessümle karşılar. “Mü’min kişinin en büyük özelliğini 

sana söyleyeyim. Ölüm anı gelince dudağında tatlı bir tebessüm olur. Kabri 

Lahor’daki Mescid-i Şahi’nin gölgesinde olan İkbal’in Allah’a son duası şu 
olmuştur: “Sen Ganiyyun Anil Âlemsin, bense senin fakir bir kulunum. Haşir günü 

mazeretimi kabul buyur, eğer beni muhakkak hesaba çekeceksen rica ediyorum Ya 

Rabbi Hz. Rasulullah’ın(sas) yanında hesaba çekme, çok uzak bir yerde sorgumu 

yap; çünkü ben bunca günahı işledikten sonra onun ümmeti arasında bulunmaktan 
ve ona mensubum demekten utanıyorum.” 

Muhammed İkbal okuyan, düşünen, Alem-i İslam’ın dertlerine kafa yoran, 

düşünceleriyle kitleleri etkileyen bir insandır. Doğu’nun kuşatıcı aşkıyla Batı’nın 
formel mantığını sentezleyen Muhammed İkbal; yaratıcının kainat üzerindeki 

rahmetini göstermiştir. O, şairdir. “Şairin sinesi güzellik tecelligâhıdır. O’nun 

sinasında güzellik ışığı parıldar. Bülbülün nağmeleri O’nun nefesiyledir. Gülün 
yanağının allığı O’ndandır. Kelebeklerin gönlünü yakan O’dur. O’nun efsanesi aşkı 

renklendirir.” Şair İkbal, istikbal içinde bir gül muştusudur. “Şair İkbal’in nağmesi 

uykudan uyandıran bir sesleniştir.” Şair İkbal’in şiiri dertlerle kan kırmızısı 

olmuştur, onun için O, şiirle bir bütündür. “Ben bir nağmeyim, mızraptan 
pervasızım. Ben yarınki şairin sesiyim.” diyerek kırık mızrabını gönül sazına 

dokundurmuştur.   

 

DİPNOTLAR 
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FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL VE “HAN DUVARLARI”NA 

YENİDEN BİR BAKIŞ  

İsmail ÖZMEL 

Beş hececilerden şair Faruk Nafiz Çamlıbel ile ilgili bir yanlışı düzelten ve 

kültür turizmi yönünden önemli bir teklifi gündeme getiren Prof. Dr. İsmail 

Görkem’in “Kültür Turizmi İçin Bir Öneri: Faruk Nafiz ve ‘Han Duvarları’” 
başlıklı güzel yazısını dergimizin 7. sayısında (Ocak-Şubat-2007) okudunuz. Ben 

de Şairimizin Niğde’nin hangi hanında konakladığını anlatmaya çalışacağım. 

Faruk Nafiz Çamlıbel, 1898 İstanbul doğumludur. İlk şiiri 1913 yılında 

İstanbul’da yayımlanmış, ilk şiir kitabı “Şarkın Sultanları” 1918 yılında, “Dinle 

Neyden” adlı ikinci eseri 1919’da İstanbul’da yayımlandıktan sonra Kayseri Lisesi 
Edebiyat öğretmenliğine tayin edilir. Kayseri-Ulukışla arasındaki demiryolu 1931 

yılında hizmete girdiğine göre, şairimiz İstanbul’dan trenle Konya üzerinden 

Ulukışla’ya gelir. Trenle yolculuk, diğer seyahatlere göre daha kolaydır.  

Uykusunu uyumuş ve ihtiyaçlarını karşılayarak yolculuğu bitirmiştir. Artık 
Ulukışla’da gecelemesi için bir sebep mevcut değildir. Böyle bir şey olsaydı şiirin 

dördüncü mısraında “Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar” demez, orada 

gecelediğini belirten bir ifade kullanırdı. Çamlıbel’in Öküz Mehmet Paşa hanında 
misafir kalmadığına dair İsmail Görkem’in değerlendirmesine aynen katılıyoruz.  

Şair, Ulukışla’da trenden iniyor ve kiraladığı bir yaylı ile yola çıkıyor. Yaylı, 

Çaykavak, Kolsuz rampası, Bahçeli kasabası, Çimento fabrikasının önünden, 

şimdiki Bayındırlık Müdürlüğü binasının önünden ve demiryolu üzerinden geçen 

yoldan Niğde’ye geliyor 

Eski Niğde’de Çimento fabrikasının ağaçlandırdığı yerler ve bütün Sarıova 

çayırlıktır. Karayolları binası, Tarım İl Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri binalarının 
olduğu saha ve eski sanayi sitesinin bulunduğu saha çayırlıktır ve hiçbir bina 

mevcut değildir. Bu çayırlık saha koyunların otlatıldığı bir sahadır. Deve 

kervanının ve sürülerin geçtiği saha bu eski sanayi sitesinin kurulduğu çayırlıktır.  

Demiryolu üzerinden geçen yol çayırlığın ortasından, Burhan Mahallesinin 

girişindeki Süslü Köprü’ye ulaşırdı. Bu köprünün korkulukları araları boş 
bırakılmış siyah cingi taştan yapıldığından bu köprüye delikli köprü de derlerdi. 

Yıldırım düştüğünden, köprünün ortasına yakın yerde büyükçe bir delik açılmıştı. 

Bu sebeple üzerinden arabalar geçemez, yalnız yayalar ve eşekle, atla seyahat 
edenler geçebilirdi. Bu köprünün altından çay tabir edilen bir dere akardı. Bu dere 

C şeklinde kıvrılarak eski Mezbaha önüne uzanırdı. Şimdi ise, dere yatağında 

değişiklik yapılmış ve düz çizgi şeklindeki bir kanalla eski mezbahanın önünden 

geçip gitmektedir.  

Han Duvarları şiirinin ilgili kısmını beraber okuyalım: 

“Bir sarsıntı…Uyandım uzun süren uykudan; 

Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. 

Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu, 

Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu: 

Ağır ağır önümden geçti deve kervanı, 
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Bir kenarda göründü beldenin vîran hanı.” 

“Geçiyordu araba yola benzer bir sudan”, derken bu köprünün altından gelen 

dere anlatılmak isteniyor. Bu su hakikaten, derin olmayan geniş bir yol gibi akardı. 

Bu sudan geçtikten hemen sonra,  yolun solunda bir, bir de az ileride yolun sağında 

olmak üzere iki han vardı. Ağabeyim Hasan Hüseyin Özmel’den öğrendiğime göre, 

bu sağdaki hana Kadir Ağanın Hanı, soldaki hana da Sağır Mahmut Ağanın Hanı 
diyorlarmış. Dereye yakın olan soldaki han, fazla işlek olmayan biraz da bakımsız 

bir hanmış. Faruk Nafiz’in sağdaki Kadir Ağanın Hanında misafir kaldığını tahmin 

edebiliyorum. Çünkü bu han iki katlıdır. Kapıdan girişteki geniş avluda atlar ve 
arabalar,  ikinci kattaki odalarda yolcular kalırdı. Bu han hem bakımlı hem de en 

işlek bir handı, dedi. Turgut Soylu, soldaki hanın adını Şakir Ağanın Hanı olarak 

belirtmiştir. 

Şairimizin Ulukışla’dan Kayseri’ye giderken bindiği yaylı araba normal bir at 

arabası değildir. Arka ve ön tekerlerin bağlandığı dingillerin, arka ve ön kısmında 
elips şeklinde iki parça bir yayla desteklenmiş bir arabadır. Diğer arabalardan farkı, 

tekerler yolun engebelerinden aldığı sarsıntıyı aynen tekneye taşımaz. Bu yaylar 

esneyerek sarsıntıyı biraz hafifletirdi yani basit bir amortisör vazifesi görürdü. 
Yaylıların üstünde de tente anlamında bir örtüsü vardır ve güneşten veya yağıştan 

içindekileri korur. Anlaşılıyor ki şairimiz böyle bir yaylı araba ile yola çıkıyor. 

Böyle bir vasıtanın günde gideceği menzil, sayın İsmail Görkem’in de belirttiği 

gibi, 35-40 km. tahmin edilebilir. Ulukışla Niğde arası 55 kilometre olduğuna göre 
birinci menzilin, yani dinlenme yerinin Niğde olduğu hem menzil hesabından hem 

de şiirden anlaşılmaktadır. 

Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine 
Uzanmışım, kalmışım, yaylının şiltesine 

Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykudan; 

Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. 

Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu, 
Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu:  

Ağır ağır önümden geçti deve kervanı, 

Bir kenarda göründü beldenin viran hanı. 

Bu han ve yola benzer su, Niğde'ye Burhan mahallesi tarafından girerken 

karşınıza çıkar. Yani eski Askeri Hastane'ye çıkan yolun başlangıcındadır. Eski 
Sanayi çarşısı yapılırken, "Süslü Köprü" yıkılmış, daha sonra da hanlar yıkılmıştır.     

14 Şubat 2007 Çarşamba günü Niğde Televizyonu kamerası eşliğinde, 

Edebiyat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Refik Balcı ile birlikte Burhan 

Mahallesini ve soldaki hanın olduğu yeri gezdik görüntüledik. Kadir Ağanın hanı 

hakkında bu son bilgilere henüz ulaşmadığımız için oraları görüntülememiz 
mümkün olmadı. Bu ikinci defaki gezmede yalnız köprüden bir işaret 

yakalayabildik. O da oradaki mermercilerin yardımı ile oldu. Mermer latalarının 

arasından, Süslü köprünün alt kemer boşluğunu kısmen görebiliyorsunuz. 

İlkokula gittiğim yıllarda eşeğimizle Hacılar Sokağından yola çıkar, sürülerin 

geçtiği çayırlıklar içinden geçen yoldan gelir ve bu yıldırımın azizliğine uğramış 
Süslü Köprü’den geçerdik. Eski Askeri Hastane(sonra Askerlik şubesi) olan binaya 
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çıkan yoldan, okul arkadaşım ve mahalle komşumuz İrfan Yamanoğlu ile eşekleri 

yarıştırır ve bayır yukarı Dumlupınar ilkokulunun önüne varırdık. 

Bu köprüye paralel bir han vardı. Bu hanın güney duvarının dibinde birkaç 

kavak ağacı, ağaçlardan sonra yaya yolu ve ondan sonra da, köprünün altından akıp 

gelen çay vardı. Bu hanın son durumunu görmek için yine Burhan Mahallesine 

gittik. Derenin yolunun değiştiğini ve eski mezbahaya doğru dümdüz bir hal 
aldığını biliyordum, ama handan bir eser var mı diye aradım. Hiçbir şey kalmamış. 

Yeni yapılar o sahayı doldurmuş. Ama hanın son kiracıları Can Gıda sahiplerini 

buldum. Hanın arsasının bir kısmına binalar yapıldığını ve handan eser kalmadığını 
söylediler. İşin ilginç tarafı bu hanının Maraşlı bir aileye ait olduğunu öğrenmem 

oldu. Acaba 1921'de de hanın sahipleri aynı aile miydi? Şair Maraşlı şeyh oğlu 

motifini bu sebeple mi kullanmıştı, bilinmez. Ama bu soldaki handa misafir kaldığı 
bir gerçek diye düşünürken ağabeyimin verdiği izahat üzerine sağdaki Kadir Ağa 

Hanında şairimizin misafir kaldığı önemli bir ihtimal olarak karşımıza çıktı. Bugün 

elimizdeki bilgilere göre, Faruk Nafiz’in sağdaki Kadir Ağa Hanında gecelediği 

kanaatine vardım. 

Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir: Niğde’de o zaman konaklama hizmeti veren 
hanlar hangileridir? Bu hanlardan birisi, şehir merkezinde bulunan sebze pazarının 

içinde kalan ve Bedestenden kuzeye doğru 80 m. kadar mesafedeki Pamukçu 

Hanı’dır. Bu han yıkılmış ve yeri şimdi sebze pazarının içinde kalmaktadır. 

Dumlupınar ilkokuluna giderken bu hanın önünden geçerdik. Sonraki yıllarda da 
bu hanın içine giren bir araba veya yolcu görmedim. Bir de yaylısı yola benzer bir 

sudan geçen ve “Bir kenarda göründü beldenin vîran hanı” ifadesi ile bu uzaktaki 

han arasında bir bağlantı kurmak mümkün değildir diye düşünüyorum. 

Şehrin daha merkezi yerinde bulunan ve şimdi lokanta olarak kullanılan 

Saruhan’a gelince; bu yapı tavanı yüksek, büyükçe bir sofadan ibarettir. Arabanın, 
atların çekileceği bir bölümü olmadığı gibi, oturup sohbet edilecek,  yatılacak 

yerleri de yoktur. Zamanında belki ticari malların konulduğu bir depo gibi 

kullanılmış olabileceğini düşündüren küçük bir yapıdır. Şehir merkezinde 
bunlardan başka dört han daha vardı. Şimdi hepsinin yerlerine yeni binalar yapıldı. 

Bunlar avlu ve bina olarak küçük, içine araba giremeyen ve Çarşamba gününden 

Perşembe pazarına köy ve kasabalardan gelen köylülerin ihtiyaçlarına cevap veren 

hanlardır. Avlularında eşekler, odalarında da köyden gelen misafirler kalırdı. Bu 
hanlar şehrin kuzeybatısında, Ahipaşa Mahallesi ve Saruhan mahallesindeki 

hanlardır. Eski Buğday Pazarında da iki han vardı. Ama bunlar küçük hanlardır. 

Çamlıbel o kadar ilginç bir tespit yapmış ki, “Karşıda hisar gibi Niğde 

yükseliyordu” derken Köprünün ve bu iki hanın olduğu yerden baktığınız zaman 

Alâeddin cami ve minaresi o kadar yakın görünür ki. mısra sanki köprüden 
çekilmiş bir fotoğraf gibi heybetli ve güzeldir. Bu Niğde’nin hisar gibi görünüşü 

bir de şimdiki Bayındırlık Müdürlüğü binasının önünden geçen yolun, tren yolu ile 

kesiştiği noktada kendini gösterirdi. Geniş açılı ve heybetli manzarayı, ufka 
yerleştirilmiş, tarihi bir biblo gibi seyrederdiniz. Ama şimdi, eski sanayi 

dükkânlarının bu manzaranın tamamını gözlerden saklamış olduğunu üzülerek 

söylemeliyim. Ancak Süslü Köprü’nün bulunduğu ve tarif ettiğimiz iki hanın 
arasından bakıldığında, Niğde’nin hisar gibi yükseldiğini görürüz.  
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Hasan Hüseyin Özmel’le (85) yaptığım 5.4.2007 günü akşamki telefon 

görüşmesinde Sağır Mahmut Ağa Hanı’nın adının Şakir Ağa Hanı da olabileceğini 

söylemesi üzerine, han isimlerindeki farklılık da böylece ortadan kaldırılmış oldu. 

Han duvarları Şiiri, kültür turizmi açısından hakikaten güzel bir motif, Niğde 

için güzel bir zenginliktir. Hem Faruk Nafiz Çamlıbel’i yaşatmak, hem de 

Niğde’deki bir parkta güzel bir zemine şiirin tamamı veya bir kısmını yazmak bu 
yolda atılacak isabetli bir ilk adım olacaktır.  

 

BABAM 

Bedran YOLDAŞ 

 

Sabahın alaca karanlığında 
Güneş daha öpücük kondurmadan  

Yeryüzüne  

Ellerinde tırpan 
Düşerdi yollara babam 

 

Biz çoluk çocuğa geçimlik nafaka için 
Durmadan sallardı ömründen yılları 

 

Ve yalın ayak bizler 

Farkında olmadan hiçbir şeyin 
Koşuştururken dikenli yollarda 

 

Gözlerimizde yaş 
Ağrıyan yarınlarımız 

Ve babam 

Ellerinde tırpan  
Biçip dururdu ömründeki yılların 

Baharını 

 

Saman kokusu tüterken nefesler 
Alnında ter damlaları 

Boncuk boncuk ömründeki yıllar 

Bize can 
 

Ellerinde tırpan 

Biçip durur ömründeki yılları 

Babam 
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İNSAN HAKLARI VE İSLAM 

Belgüzar KILIÇ* 

İnsan hakları, insana insan olduğu için; diline, dinine, milliyetine, 
cinsiyetine, sosyal statüsüne bakılmaksızın tanınan haklardır. Biz burada, İslam’da 

Veda Hutbesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul ve ilan ettiği, temel 

insan haklarını değerlendirmek istiyoruz. İslam Dini’nde insan hakları, hemen 

dinin tebliğ edilmesi ile birlikte başlamıştır. Denilebilir ki, Kuran-ı Kerim temel 
insan haklarını bir defa daha tespit ve tescil etmek, insana hak ettiği değeri yeniden 

kazandırmak için gönderilmiştir. İslam; insanı, insan haklarını, insan sağlık ve 

mutluluğunu, insanların meydana getirdiği toplulukların birlik ve beraberliğini 
sağlamaya çalışır. 

İslam Dini; özellikle beş temel hak üzerinde durur. Bu haklar; can (nefis), 

akıl, nesil (soy, neseb), din ve mal emniyetidir. Bir diğer ifade ile İslam; insanın 
aklına, dinine, malına, canına, soy ve nesebine zararlı olan görüş ve davranışları 

reddeder. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yüz binden fazla Müslüman’a 632 tarihinde 

yaptığı son konuşması olan Veda Hutbesi, adeta temel insan haklarını belirten bir 

konuşma olmuştur. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ise, 10 Aralık 1948 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

İslam, her insanı Allah’ın yarattığı mukaddes bir emanet olarak görür. 

“Doğrusu biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık” (Hucûrat/13) ayeti bunun 
delilidir. Temelde yaratılış bakımından bütün insanlar eşittir. “İnsanlar bir 

tarağın dişleri gibi eşittirler” hadisi bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Hz. 

Muhammed (s.a.v.) Veda Hutbesi’nde “Bir Arap’ın Arap olmayan yabancıya, 

bir yabancının da Arap’a üstünlüğü yoktur. Çünkü bütün insanlar Âdem’in 

oğullarıdır. Âdem’de topraktandır” demiştir. (Berki, 1991: 421).  İnsan Hakları 

Evrensel Bildirgesi’nin ilk iki maddesi de insanların eşit olduğunu ifade eder. 

(Doğan, 2005: 453). 

İslam Dini’ne göre her insanın canı kutsaldır. Allah’ın verdiği canı haksız 

yere Allah’tan başkası alamaz. Doğal olarak can emniyeti en önemli insan 

haklarındandır. İslam, insanın kerim, muhterem, saygı ve hürmete layık, bir varlık 
olduğu belirtmiştir. İslam Dini’nin ana kaynağı olan Kuran-ı Kerim’de; “Haksız 

yere bir tek insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibi, bir tek insanın 

hayatını kurtaran da bütün insanları kurtarmış, onlara hayat kazandırmış 

gibidir”(Maide/32) diye açıklanır. Veda Hutbesi’nde Hz. Peygamber bu konu ile 
ilgili olarak: “İnsanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız 

nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz Mekke nasıl kutsal bir şehir ise, canlarınız, 

mallarınız, nâmus ve şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü tecâvüzden 

masûndur. Ashâbım! Yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her hâl ve 

hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski 

sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız” (Savaş, 1993: 89), 
diyerek her canın mukaddes olduğunu belirtmiştir. Bu açık ve kesin olan gerçekler 

                                                
* Niğde Selçuk İlköğretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 
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İslam’ın insana ve insan topluluklarına, cemiyet ve milletlerin temel dinamiklerine 

ne kadar önem verdiğinin açık delilleridir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 3. 

maddesi ise; “Herkesin yaşama ve kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır”, 

(Duman, 2001: 184) demektedir. 

Mal, mülk edinme de insanın temel haklarındandır. Meşru yollardan 

çalışarak, bir şeylere sahip olma, sahiplenme hakkı her dinde var olan temel 

prensiplerdendir. Kimsenin malına gizlice, hileyle veya zorla zarar verilemez. Hz. 
Peygamber; “Ey halk sözlerimi dinleyin ve anlayın her Müslüman diğerinin 

kardeşidir. Bütün müminler kardeştir. Bir kimseye kardeşinin malı helal 

olmaz, meğerki gönül rızası ile vermiş ola, kendinize zulmetmeyin” 

buyurmaktadır. (Berki, 1991: 421). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 17. 
madde de ise; Herkesin tek başına ya da başkalarıyla birlikte mülkiyet hakkı vardır. 

Kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz, denilmiştir. (Duman, 2001: 

186).    

Mülkiyet hakkından sonra din ve inanç hürriyeti de önemli haklardandır. 

Bütün insanlar veya insan toplulukları istediği gibi, inanma ve inandıklarını 

yaşayarak ortaya koyma hakkına sahiptir. İnsanların hak ve hürriyetleri kutsal ve 
saygı değerdir. İnsanların yukarıda işaret edildiği gibi; istediği gibi düşünme, aklını 

her şeye yorma, bir şeyler araştırıp bulma, zihninden geçenleri ortaya koyma hakkı 

vardır. Düşünme ve fikir hürriyeti, vicdan hürriyeti herkesin kabul etmek 

durumunda olduğu bir haktır. İslamiyet’te “Dinde zorlama yoktur” (Bakara/256) 
ayeti veya “Kâfirûn Sûresi” bunun açık delilidir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

18. madde: Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır… 

demektedir. (Doğan, 2005: 455).  

Yine insanlar soy- nesep ve nesillerini korumak, meşru yollardan evlenmek, 

üreyip-çoğalmak durumundadırlar. Bu konu İslam dinince sağlam esaslarla 

belirtilmiştir. Zina gibi, soy ve neslin bozulmasına sebebiyet veren, kötü ve zararlı 

bir davranışa asla müsaade edilmemiştir. Herkesin kimin oğlu kimin kızı olduğunu 
bilme hakkı vardır. İnsanlar doğup büyüdükleri toplumlar ya da mensup oldukları 

sosyal çevrelerinden dolayı kınanamazlar. 

Yaşamakta olduğumuz 21. yüzyılda, sivil toplum örgütleri ve milletler arası 
kuruluşlar, insan haklarını araştırmakta, insanların temel hak ve hürriyetlerini 

bireysel özgürlükler çerçevesinde tespite çalışmakta, bunları devletler ve milletler 

arası hukukta geçerli kılmaya çaba sarf etmektedir.  

Veda Hutbesi’nde Hz. Muhammed (s.a.v.), 20. yüzyılda insanlığın ortaya 

koyduğu insan hakları konusunda, gerçekleri dile getirmiş; cehaletin, karanlığın, 

şirkin hâkim olduğu bir devirde, o, çağlar öncesinden köleler hakkında şöyle 

seslenmiştir: “ Onlara kendi yediklerinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin, 

onlar da Allah’ın kullarıdır, kötü muameleye layık değildirler.” (Berki, 1991: 

421). Bu fikriyle O, köleliği kaldırmayı hedeflemiştir. Maalesef,  bugün Batı 

dünyası kölelik düşüncesini kafalarından silebilmiş değildirler. Oysa İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi 4. madde de; Kimse kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; 

kölelik ve köle ticareti her türü ile yasaktır der.(Duman, 2001:184) 
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İslam Dini, suçun ferdiliğini kabul eder. Hiçbir kimseyi işlemediği suçtan 

veya anne–babasının, akrabalarının işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutmaz. 

Kuran-ı Kerim’de “…Hiçbir günahkâr başkasının yükünü günahını taşımaz” 

(Enam/164) diye belirtilmiştir. Veda Hutbesi’nde; “Her katil suçundan kendisi 

sorumludur… Hiç bir katilin işlediği suç çocuklarına şamil olmaz. Hiçbir 

oğlun ve kızın suçu babayı sorumlu etmez” denilmektedir. Masum insanların 

malına canına zarar veren, yanlış gelenek ve adetler, yine İslam’ın insana verdiği 
değerden dolayı kaldırılmıştır. “Cahiliyet adetlerini ayağımın altına alıp 

çiğniyorum bütün kan gütme davaları tamamı kaldırılmıştır. Bunlar yalan ve 

uydurma şeylerdir… Ne zulmediniz ne de zulüm görünüz. Borçlular 

alacaklılara ancak aldıkları parayı iade edecektir” (Savaş, 1993: 90). 

İslam Dini’nde kadın ve erkek birbirinin karşıtı, rakibi değildir. Hz. 

Muhammed (s.a.v.)’in Veda Hutbesi’nde ifade ettiği gibi, kadın ve erkek birbirini 

tamamlayan iki unsurdur. Birbirlerinden üstün veya aşağı değillerdir. İnsan denen 
üstün varlığın her biridirler. Hz. Peygamber “Ey halk! Sizin kadınlarınız 

üzerinde birtakım haklarınız vardır. Onlar sizin haklarınıza riayet 

etmelidirler… Onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Onlara karşı iyi 

davranınız. Eşlerinize şefkatle muamele edin… Siz onları Allah’ın ahdi ile 

aldınız. Onlar size Allah’ın ahdiyle helal olmuştur” (Berki, 1991: 422) derken, 

Kuran-ı Kerim’de Yüce Allah:  Mümin erkekler ve mümin kadınlar 

birbirlerinin velileridir. İyiliği emrederler, kötülüğe engel olurlar. Namazı 

kılarlar, zekatı verirler. Allah’a ve Rasulüne itaat ederler. İşte Allah’ın 

rahmeti onlaradır. Allah şüphesiz güçlüdür, hakimdir” (Tevbe /71), buyurarak 

kadın ve erkek arasındaki ilişkinin vekalet esasına dayandığını ifade eder.  

Hz. Peygamber, orta yolu, adalet ve hoşgörüyü tavsiye ederek; “Ey insanlar 

aşırı olmaktan, ifrattan sakının. Evvelkilerin mahvolmalarına sebep, dinde 

aşırı olmalarıdır” buyurmuştur. Yine, O, insanlar arasında ayırım yapmadan, 

eşitlik anlayışı ile; “Müslümanları doğru yöne yönelten adam kesik burunlu bir 

zenci de olsa, ona itaat edin ki, Cennet’e giresiniz” demektedir.  

İslam Dini’nin ortaya koyduğu yaklaşıma göre, bütün haklar Allah’ın insana 

bağışıdır. İnsanın yeryüzünde seçkin ve saygı değer varlık olarak yaratıldığı, ona 
önemli sorumluluklar (emanet) yüklendiği fikri, insanın doğuştan bir takım haklara 

sahip olduğu anlayışının simetrik ifadesidir. Bu anlayış, insanlara hakların egemen 

güçler tarafından tanınıp lütfedildiği ve yine onlar tarafından serbestçe 
kısıtlanabileceği anlayışını reddetmesi ve insana insan olması sebebiyle bir değer 

vermesi açısından insan hakları tarihinde önemli bir adım olmuştur  (İlmihal, 2001:  

II, 304). 

Toplum hayatında, insan haklarını ortaya koymak, bu hakların hayata 
geçirilmesi için müeyyideler uygulamak elbette doğrudur. Ama insan unsurunu da 

unutmamak gerekir. En güzel kuralları koysak bile, bu kuralları, insanları; sağlam 

inançlı, iyi, ahlaklı, adalet duygusuna sahip, hoşgörülü yetiştiremediğimiz sürece 
hayata geçirmemiz mümkün olamaz. Hakların verilmeyip alındığı toplumlarda 

çatışma ortamı oluşur. Önemli olan bir toplumun bütün bireylerinin, özellikle de 

egemen güçlerin insan haklarını özümsemesi ve bir yaşam biçimi haline 
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getirmesidir. Hukuk devletinin bulunmadığı, kanunların adil olmadığı ve adaletin 

bir hayat tarzı olarak yaşama geçmediği toplumlarda insan hakları kâğıt üzerinde 

kalır.  Bunun örneklerini geçmişte ve günümüzde görüyoruz. 

 Hz. Peygamber, bize hem insan haklarını hem de bu hakların nasıl bir 
şekilde uygulanacağını, hukukun üstünlüğünü, güzel ahlakı, insana saygıyı, 

hoşgörüyü, merhameti de öğretmiştir. “Emanet olarak eli altında bir şey 

bulunduran kimse, onu kendisine emanet etmiş olan kimseye versin…” diye 
belirtmektedir. (Hizmetli, 2001: 352).  

  Veda Hutbesi’nin önemli bir yönü de bütün insanlığa hitap etmesidir. 

Hutbe’nin dili evrenseldir. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Ey insanlar” diye genele hitap 

etmiştir. Bu hutbe, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile mukayese edilebilir. 
Çünkü Evrensel bildirge ile Veda Hutbesi’nde konu edilen hususlar adeta 

örtüşmektedir. Yüz yıllar öncesinde böyle bir konunun dile getirilmesi çok 

önemlidir. Bu durum ise, İslamiyet’in evrensel bir din olduğu gerçeğini de ortaya 
koymaktadır.  
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OZANLARIN DİLİYLE HASAN DAĞI 
Hacı ANGI  

 
Hasan Dağı Niğde-Aksaray sınırları içinde 3269 m. yüksekliğinde sönmüş bir 

yanar dağdır. Ankara-Adana E-5 karayolu üzerinde Aksaray’dan sonra çoğunlukla 

dumanlı-karlı doruğuyla dikkatimizi çeker. 

Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Birinci Haçlı Seferi’nde(1097) I. İzzettin 
Kılçaslan, Melih Ahmet Danişment Gazi ve bunun Kayseri Kumandanı Emir 

Hasan ile Kılıçaslan’ın oğlu Melih Arap, Ereğli- Kayseri ve özellikle Yeşilhisar- 

Niğde arasında Haçlı ordularını büyük bir yenilgiye uğratmışlardır. Bu utkuları 
onlara Müslüman halkın sevgi ve saygısını kazandırmıştır. Bir şükran ifadesi 

olarak Emir Hasan’ın adı Aksaray’ın güneyindeki Argeos Dağı’na verildi. Ölüsü 

de bu dağın tepesine gömüldü. Bundan sonrada dağın adı Hasan Dağı olarak anıla 
gelmektedir. Melih Arap’ın adı ise Niğde-Yeşilhisar arasında Haçlıların yenilgiye 

uğratıldığı tepeli ve virajlı yere verilerek ebedileştirilmiştir.(1) 

1955-57 yıllarında Hasan Dağı’nın güneyindeki Karakapı köyünde iki yıl 

öğretmenlik yaptım. Bu köyün en büyük sorunu susuzluktur. Hasan Dağı’nın 
güney eteklerinde hiçbir kaynak ya da akarsuya rastlayamazsınız. Köylüler su 

gereksenmelerini 50-60 m. derinliğindeki kuyulardan sağlarlar. Bu yörenin su 

durumunu daha iyi belirlemek için iki anıma yer vereceğim: 
Bir gün köyün imamı Ali Kanat, çocuğunu kucağına almış eşekle Bor’a gitmek 

üzere 46 km’lik yola koyuluyor. Benim memleketim olan Altunhisar’dan 

geçerlerken coşkun akan çayı gören çocuk: “Babaaa su akıyor!..” diye bağırıyor. 
Çocuk o güne kadar hiç akar su görmemiş suyu hep kuyuda kapta-kacakta ya da 

yağmur yağdıktan sonra oluşan göletlerde görmüş. 

Yine bu köyde öğretmenliğim sırasında Mart 1956’da Hasan Dağı’nın 

eteklerinde meşe ormanına, öğrencilerimle bir gezi düzenledik. Amacımız, 
ormanda yetişen palamut ve benzeri fidanları getirerek okul bahçesine dikmekti. 

Yorucu bir yolculuktan sonra ormana vardık. Köyün yaylası da bu ormanlık alanda 

idi. Vakit öğle olmuştu. Çocuklar biraz oynadıktan sonra acıktılar. Kumanyalarını 
yedikten sonra susadılar. Her tarafta kar olmasına karşın içecek su diye bir şey 

yoktu. Bir testi kırığı bularak ateşte karı erittik ve su gereksinimimizi giderdik. 

Tüm bu olumsuzluklara karşın Hasan Dağı, pek çok ozana esin kaynağı 

olmuştur. Niğde-Altunhisar’ın Ulukışla köyünden halk ozanı Kemalî Baba’nın 
doğup büyüdüğü köy Hasan Dağı’nın eteklerindedir. Ozan Kemalî Baba bize 

Hasan Dağı’nın doğa güzelliklerini ne güzel dile getiriyor:(2) 

HASAN DAĞI’NA 
Karlı buzlu sularından içeyim, 

Var mı koyağında kar Hasan Dağı? 

Kaldır dumanı gelip geçeyim, 
Sana bergüzârım var Hasan Dağı! 

 

Açılmış menevşen, kokar güllerin, 

Değmem, kıvamında mor sümbüllerin… 
Haramîlerin bekler her bir yolların, 

Düşer mi sana bu ar Hasan Dağı! 

 
Büyümüşsün vatanında, ilinde, 

Hatar vardır, yağmurunda, yelinde, 

Aşıp varamadım, kaldım belinde, 
Yetiş imdadıma, çar Hasan Dağı! 

 

Âşığı ağlatmak lâyık mı sana? 

Gelmişim pâyına, gitmeme bir yana, 
Ateşten kisbetler giydirin bana, 

Yanar derunumda nâr Hasan Dağı! 
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Kati mağrur olma, kendini dekle, 

Hallâc- Mansur’a kaldın mı bekle, 

Koltuğunda gizle, koynunda sakla, 

Çıkarsa serine yâr Hasan Dağı! 
 

Aklı erenlerin ikrarın gütmek, 

Gönül arz ediyor fikrinde gitmek, 
Sevap, kurban kesip, ziyaret etmek, 

Lâkin aşıp varmak zor Hasan Dağı! 

Poyrazın Aksaray, Kıblen Aladağ, 

Etrafında mor sümbüllü bahçe, bağ, 

Çevresinde cadır kurmuş ağa, bey, 

Göründün gözüme şar Hasan Dağı! 
 

Kemalî der, hoş yaratmış yaradan, 

Suyun taksim olur Helvadere’den, 
Dile düştün kaldırılar oradan, 

Vaktikten çareni gör Hasan Dağı! 

 

(Bergüzâr: Armağan anı, Pây: Ayak, Kısbet: Giysi, Nâr: Ateş, Hatar: Tehlike, 
Şar: Şehir, Ser: Baş) 

 

Refik Ahmet Sevengil, “Çağımızın Halk Şairleri” adlı yapıtında Kemâli 
Baba’nın Hasan Dağı Koşması hakkındaki samimi duygularını şöyle dile getiriyor: 

“Hasan Dağı koşmasını okumaya doyamıyorum. ‘Kaldır dumanını gelip 

geçeyim’ dizesi, başını duman bürümüş dağın yüceliğini gözlerimin önünde 
canlandırıyor. 

‘Açılmış menevşen , kokar güllerin, 

Değmem, kıvamında mor sümbüllerin.’ 

Dizeleri içinde de bütün bir bahar var uyanmış ve on kez daha güzelleşmiş olan 
doğa, bu iki dizenin içinde tap taze dile gelmiştir. Hele sevgilisi Hasan Dağı’nın 

doruklarına çıkarsa, dağın onu koltuğunda gizlemesi, koynunda saklaması dileği ne 

kadar samimi… 
‘Aşıp varamadım, kaldım belinde, 

Yetiş imdadıma çar Hasan Dağı!..’ 

Bu seslenişte sitem, umutsuzluk, güven, yardım isteği, kısacası bin türlü anlam 

gizlidir.”(3) demektedir. 
Kemalî Baba, 1860 yılında Niğde ili, Altunhisar ilçesi, Ulukışla köyünde 

doğdu. Kemalî’nin babası da “Muhtacî” mahlası ile şiirler söyleyen bir halk ozanı 

idi. Kemalî Baba çocukluğunda mektep-medrese görmemiş, babasından gördüğü 
üzere küçük yaşta saz çalmağa, daha sonra da şiir söylemeye başlamıştır. Şiirleriyle 

Ortaköylü(Altunhisar) Âşık Tahrî’nin dikkatini çekmiş ve “Kemalî” mahlasını da o 

vermiştir. Kemalî Baba 1926 yılında doğup büyüdüğü köyünde yaşamını 
yitirmiştir. 

Anadolu, özellikle Niğde’miz halk ozanları yatağıdır. Birçok halk ozanımız 

üzerine kitaplıklar dolusu yayın yapılmıştır. Yayın yapılanlar kadar, 

yapılmayanların da bulunduğu bir gerçektir. Kemalî Baba gibi köşe bucakta kalan 
halk ozanlarımızın şiirleri sözlü gelenekte yaşamış ya da şanslı olanların ki 

cönklere geçmiştir. Sözlü gelenekte unutulanlar, cönkleri kaybolanlar 

çoğunluktadır.  
Ozan Kemalî Baba’nın şiirleri, bir tesadüf sonucu ele geçmiştir. Saptadığımız 

kadarıyla Kemalî Baba üzerine ilk yazıyı merhum Refik Ahmet Sevengil yazmıştır. 

Kaynak gösterilmediği için bu bilgilerin nasıl elde edildiğini bilemiyoruz. Ancak 
köylüsü Raşit Arıkan, Kemalî’nin şiirlerini bir okul defterine yazmamış olsaydı, 

bugün Kemalî hakkında hiçbiri olmayacaktı. 
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Yıllar sonra Ulukışla Köyü Ortaokulu’na Türkçe öğretmeni olarak atanan 

Tevfik Özkubat ve Halkbilimci Nail Tan, Raşit Arıkan’ın defterindeki Kemalî 

Baba’nın şiirlerini “Bor’lu Kemalî Baba” adında bir kitapta toplayarak 

yayınlamıştır (1975).. 
Nail Tan, adı geçen kitabın geliştirilmiş ikinci baskısını Kemalî Baba’nın 

ölümünün 80. yılında “Altunhisarlı Kemalî Baba” biçiminde yeniden yayımladı.  

Hasan Dağı türkülerimize de esin kaynağı olmuştur. Ruhi Su’dan alınan iki 
türkü Hasan Dağı’nı daha da yüceltiyor:(4) 

HASAN DAĞI 

Hasan Dağı Hasan Dağı, 

Senden yüce dağ olmaz mı? 
Sende yaylayan güzelin 

Al yanağı bal olmaz mı? 

 

Hani canlar, hani hanlar? 

Kafeste beslenen canlar, 
Sevip sevip ayrılanlar, 

Yana yana kül olmaz mı? 

 

HASAN DAĞI 

Hasan Dağı Hasan Dağı, 

Eğil eğil eğil bir bak  
Sıkıyor zincir bileği, 

Candarmada din-iman yok. 

 

Gidiyor kalktı göçümüz, 
Gülmez ağlamaz içimiz, 

İnsan olmaktı suçumuz, 

Hasan Dağı insan olmak. 

 

Koçhisar üstünden Bor’a, 

Gülerek bir karanlık dere, 
Sıra dağlar, sıra sıra, 

Çukurova ana toprak. 

 

Bir ay doğdu, bir ay doğdu, 
Işıdı yarama değdi, 

Kelepçe derimi soydu, 

Hasan Dağı derdimiz çok!...(5) 
Günümüz  Niğdeli şairlerimizden hukukçu İsmail Özmel de bakınız Hasan 

Dağı’na nasıl sesleniyor;(6) 

 

HASAN DAĞI 
Hasan Dağı, sen dağların hasısın, 

Kemalî Baba’nın ilham kaynağı, 

Çoban kavalında sevda türküsü, 
Seven gönüllerin sığınağısın. 

 

Ne çok sevenin var, ne çok hasretin. 
Dört mevsim başında taç olur karlar. 

Yazılmış alnına karlı fırtına 

Her köşen hazine, bitmez anılar. 

 
Efsane çobanlar sende barınır 

Her taşın dibinde ayak izleri 

Sabahta seherde sana şarkıdır 
Sürüler içinden gelen çan sesi. 

 

Hem şair, hem âşık sana misafir 
Bu babta yoktur eşin, benzerin. 

Nerede kaldı böyle bir mekân 

Bu kadar vefalı bir dost kucağı. 

 
Büyük kahramanın adıyla süslü 

Volkanlar yatağı, âşıklar yurdu. 

Sarp kayalar içinde bir yuva kurdu 
Şimdi tefekkürle geçiyor çağlar. 

 

Bir ozan gözyaşı şimdi bulutlar, 
Bir sevda nakışı kıvrılan yollar. 

 

Kiminin adına yaptılar konak 

Kiminin gönlüne oldun sığınak. 
Mevsimler geiyor sisli, dumanlı 

Bunla da kaderin cilvesiymiş bak. 

 
Bu gece rüyamda her yanın gezdim 

Anladım birleştik sevgide hemen. 

Vatanı kurtaran kahraman Hasan 
Âşıklarla bir olmuş bekler tepeni 
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Beni de dört mevsim nöbetine yaz. 

Karlı buzlu soğuk günlerin için. 

Dağların en hası, ey Hasan Dağı. 

Eşin benzerin yoktur bilirim. 
 

Bilirin boş kalmaz yiğit yatağı 

Şeref sayfasıdır bir uçtan uca 

Destanın tarihin şiirin yurdu. 

Rüyama yine gir, ses ver derinden 

 

Sana vurgun bir milletin yurdusun. 
Sana kim yan bakabilir Andolusun 

Feleği şaşırtan destan yazılır. 

Çün irfan ocağı Anadolu’sun. 
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SON SECDE  
Ülkü GÜVEN 

 
Çöküverdi yüreğime kahreden bir sis, 

Alnıma dökülürken kapkara bir is.  
Üstümü örten esrarlı, soğuk perde,  

Öldürmez beni girdiğim bu kabirde.  

 
Bir derya ki bulanmayıp henüz,  

Ne matem var dibinde ne de güz. 

Kırda yok kar boran, donup kalan yok,  
Yok baharda zerre yalan, yarım kalan yok. 

 

Silinmez yürekte vuslatın izi,  

Sesini duyarsın da seçilmez cismi,  
Takılır kirpiğine türlü türlü hayaller, 

Ağlatmaz olunca o buruk nağmeler.  

 
Kimse bilmez, aslında her görünen rüya, 

Bırak kör kalsın gözümdeki pembe ziya  

Kaybolup gideyim isminin her hecesinde  

Uyanmazsam eğer ömrümün son secdesinde. 
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Yaşanmış Bir Anı:  

DİNİ BİR CEZA 
Süleyman KOLOĞLU 

Ramazan günleri güzel, huzurlu ve çok sevimli günlerdir benim için. İşte yine 

böyle bir Ramazan günü. Sene 1995, Denizli’den İzmir’e gelip Alsancak semtinde 

bir berberde tıraş olmağa başlıyorum. İlk kez müşterisi olmam dolayısıyla berber 

bana karşı hem çok nazik hem de çekingen davranıyor. Saç kesimim böyle bir 
atmosferde sürüp giderken tıraş olduğum koltuk ile pencere arasındaki sandalya’ya 

adı Ali olan ve berberin yakın arkadaşı olduğu anlaşılan muzipçe tipli bir bey gelip 

oturuyor... Aralarında üç beş sohbetten sonra Ali bizim berberi (adı Orhan) 
sıkıştırmaya başlıyor. 

“Ramazan nasıl gidiyor Orhan!” 

“İyi gidiyor be Ali. Fena değil işte...” 
“Ne demek fena değil! Oruç tutuyonmu  tutmuyon mu?” 

“Ne susuyon oğlum, tutuyon mu oruç, tutmuyon mu ?” 

O sırada gözüm aynadan yan koltukta tıraş yapan diğer iki berber kalfasına 

takıldı. Tıraşı bırakmışlar mizanseni seyredip zevkle gülüyorlar, olacakları zevkle 
seyre hazırlanıyorlardı. Ali susmada devam ediyor... 

“Konuşsana oğlum! Sana soruyom! Tutuyon mu oruç?” 

Orhan belli ki hem yeni müşterisi olan benden çekiniyor, hem de belli bir suçu 
işlemiş olmanın verdiği huzursuzlukla konuyu kapatıp başka konulara gitmeye 

çalışıyordu, sıkıntılıydı. Makası ve tarağı hayli çalıştırdıktan sonra “Bu gün 

tutmadım” dedi. 
“Peki ya dün. Dün ne yaptın? Tuttun mu dün?” 

Orhan susuyor, diğeri muzip muzip bastırıyor. Derken Orhan, “Evet dün tuttum 

amma saat 11 de bozdum” dedi. Mesele anlaşılmıştı. 

Tüm berber çalışanları ve Ali de belli ki işte bu itirafı bekliyor olmalıydılar. 
“Saat 11 de sigara içtim... Dayanamadım, başım gözüm karardı bayılacak gibi 

oldum” dedi. 

“Bu kaç oldu oğlum be dedi Ali... Bildiğim kadarıyla 59 gün oldu bu güne 
kadar bozduğun oruç.” 

Diğer her iki kalfa bir ağızdan “Hayır 62 gün oldu” dediler ve zevkle 

kıkırdaştılar. Onlar kıkırdadıkça Orhan utancından büzülüyor bir yandan ilk 

karşılaştığı benden çekiniyor diğer yandan ve asıl önemlisi de Rabb’inden yiyeceği 
cezaları düşünüp kendisini bitmiş tükenmiş, cehennemlik gibi hissediyordu. Hali 

gerçekten görülmeğe değerdi garipçiğin. 

“Haydi 2 gününü boş ver’ dedi Ali, de sen ona 60 gün. Bir günün cezası 
malumun 60 gün. Çarp 60 la, 3600 gün yapar, o da eder üst üste tam 10 yıl! Yandın 

sen be! Yandın oğlum Orhan. Bir günü tutamıyon 10 yılı nasıl tutacan peki..Nasıl 

olacak bu iş.” 
Engizisyon mahkemesi kurulmuştu. Doğrusu olanlara hem güldüm hem de 

Orhan’ın düşürüldüğü hale bakıp içim paralandı. Gözlerim doldu. Bir büyük 

yanlışlık top koşturuyordu ortalıkta. 

“Orhan Bey lütfen şu tıraşa biraz ara verir misin?” dedim. “Peki” dedi. 
Ali beye dönüp “Dur bakalım Ali bey” dedim “Daha fazla günaha girmeden 

Orhan beyi daha fazla üzmeden benim de sizlere söyleyeceklerim var. Bu bahsi 
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geçen 60 gün cezası diye bir ceza Kuran’da yoktur, kimin koyduğu da belli 

olmayan bir cezadır” dedim. 

“Nasıl olur?” dedi Ali. “Olmaz olur mu? Bizim mahallenin hocası vaazlarda 

ilmihal kitabından okuyup anlatır halka. Oradan biliyorum ben bu ceza hükmünü. 
Hem biz anamızdan babamızdan atalarımızdan böyle duyup öğrenip büyüdük.” 

dedi. 

Kuran’ın Türkçe anlamını (mealini ) okumamış, dolayısıyla Kuran’ın neler 
söylediğini bilmeyen, geleneği din sanan her insanın gösterdiği tepkiyi ve inadı 

gösteriyordu Ali. (Ve maalesef Camilerimizde bu konu hala böyle anlatılmaktadır. 

Hoca efendilerimiz ceza hükümlerini çok sevmekte olduklarından mıdır nedendir 

bilinmez) 
Yanlış ve kulaktan dolma bilgilerle günaha girmemesini rica ettim Ali’ye. 

Kuranı Kerim’de böyle bir cezanın olmadığına biraz vakit alsa da sonunda ikna 

olabildi. Ona Yaşar Nuri Öztürk’ten de bahsettim, onun Kuran’daki İslam adlı 
kitabında bu konunun ayrıntılı işlendiğini, böyle bir cezanın yüce Allah tarafından 

konulmadığını adı geçen kitabı kaynak gösterdim. Ayrıca Kuran’ın Türkçe mealini 

o güne kadar 3 defa okuduğumu da araya sokuşturarak dini konularda pek de boş 
olmadığımı hissettirmeğe çalıştım. Sonunda şu örneklemeyi yaptım. 

“Orhan Rabb’inin emrini tutmak için sahura kalkacak, ona kulluk için oruç 

tutmaya başlayacak amma bağımlı olduğu için sigarasızlığa dayanamayacak 

kendinin biraz önce anlattığı gibi başı dönecek gözü kararacak kimyası bozulup 
sigara içerek orucunu bozacak, bu suç için de 1 e altmış ceza yiyecek... Bırakalım 

cezayı, niyet etmiş olması, 6-7 saatçik bile oruçlu kalması Allah katında makbul 

olmuştur, dolayısıyla bundan bir mükafat bir sevap almıştır veya alacaktır diye 
düşünüyorum” dedim. 

“Peki hiç tutmaya yeltenmese cezası 1 e bir olacaktı ya?” Azıcık düşündükten 

sonra “Evet orda da haklısınız 1 e bir olacaktı. Benim bildiğim şekliyle adaletli gibi 

görünmüyor” dedi. 
Bu arada gözüm Orhan’a takıldı. O üzgün, yıkılımlı hali gitmiş aslanlar gibi 

dimdik durur olmuştu, yüzü gülüyordu. “Sizin 62 gün için 62 gün tutmanız gerekir, 

onu da tutamadığınıza göre fakir doyurarak yani kefaret vererek ödemeniz 
mümkündür Kuran’da böyle diyor” dedim. 

Orhan kendisi için kesilen 10 yıllık imkânsız bir cezadan kurtulmanın verdiği 

sevinçle; “Doktor bey hakikaten doğru söylüyorsunuz değil mi?” (Eliyle sokağı 
işaret ederek) “Çıkıp şimdi şurada şakır şakır oynayacağım vallahi” dedi. 

“Oynayın, söylediklerim doğrudur...!” 

Tıraş bitiminde Orhan beni dükkânın 3-4 metre dışına kadar uğurladı. 

Ben de Kuran’a dayanan dini bilgilerimin işe yaradığı için çok memnundum. 
Kolay değildi bir Müslümanın, 10 yıllık bir cezadan kurtuluşuna vesile olmuştum. 

Yaşadığı bu olayın tılsımını bozmamak için bir daha Orhan’a tıraş olmağa 

gitmedim. Aslında İzmir’de bu berber Orhan’ın dükkânının 150 metre ötesinde 
devamlı gittiğim, Alsancak gar binasının karşısında adı Ali olan bir berberim de 

vardır. Sahi o gün ben acaba neden berber Ali’ye değil de Orhan berbere gittim? 

Hala merak eder kendi kendime gülümserim. 
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KELİMELERİN BÜYÜSÜ 
Kerim SANDAL* 

Dilimiz de ölüyor ölenlerle. Onu yaşatanların bu dünyadan sessizce ayrılışı gibi 

kelimeler de onlarla ayrılıp gidiyor hayatımızdan, sessizce, kimsenin haberi 

olmadan kimsenin ruhu duymadan. Kelimeler olmadan düşünmek imkânsız. 
Öyleyse kaybettiğimiz kelimelerle biz düşüncelerimizi de kaybediyoruz farkında 

olmadan. Maksim Gorki, çocukluk yıllarında Tolstoy’un bir hikâyesini okurken 

içinde büyülü bir şey mi var diye havaya kaldırır bakarmış. Kelimeler o kadar 
sihirli o kadar etkili…  Bugün ise anlamıyoruz diye atıveriyoruz hayatımızdan ya 

da değiştiriyoruz kelimeleri, onlardaki tılsımın, büyünün kaybolacağını 

düşünmeden. 

“Melâli anlamayan nesle aşina değiliz” diyor ya Ahmet Haşim, yeni nesil ne 

melâli biliyor ne aşinayı. Bırakın melâli, aşinayı; günümüz gençliği ‘istiklâl’in 
anlamını bilmiyor her zaman İstiklâl Marşı okunmasına rağmen. İstiklâl Marşı’nı 

ve Gençliğe Hitabe’yi anlayacak kadar dilimizi her Türk gencinin bilmesi gerekir. 

Yoksa istiklâlin anlamını bilmeyen nasıl bilebilir özgürlüğün tadını. Müstevlinin 

anlamını bilmeden nasıl bilebiliriz vatanımızı işgal eden istilacıları. Nasıl bilebiliriz 
dâhilî ve haricî bedhahları bilmeden, iç ve dış düşmanları. Ve Hakk’ı bilmeden tüm 

bu olanlar için nasıl yalvarabiliriz ki Allah’a? 

Eğer anlamıyorsak onları nasıl anlatabiliriz ki. Anlamak için sevmeli, sevmek 

içinse okumalıyız onları. Yaşatmalıyız dilimizi. Diller de insanlar gibi doğar, yaşar 

ve ölür. Dilimiz de ölmesin ölenlerle… ‘Bizim dilimiz ölmez’ diye 
düşünmemeliyiz. Tarihe yazıyı icat eden devlet olarak geçen Sümerliler diline 

sahip çıkmadığı için yok oldular. Kendileriyle beraber dilleri de yok oldu. Ya da 

dilleri yok olduğu için kendileri de yok oldu… Sadece tarih kitaplarında kaldılar 
şimdi. Dilleri de ölü diller arasında yerini aldı.  

Dilde sadeleşme adına yeni nesli atalarından ayırmayalım. Atalarıyla irtibatını 

kesmeyelim. Yoksa nasıl sevebilir ecdadını, nasıl sevebilir dilini. Kişi bilmediğinin 

düşmanıdır. Bilmezse düşman olur atalarına, bilmezse düşman olur diline… O dil 

ki, dünyanın en güzel dilidir. İsmail Habib Sevük diyor ki, Türkçe için: “ Sanki 
dünyanın bütün dil âlimleri bir araya toplanmış, tasrifleri, kaideleri gayet kolay, 

istisnası olmayan, mantığı kuvvetli, (kelimeleri güzel, telaffuzu hoş ve zengin” bir 

dil yapalım demişler de Türkçeyi meydana getirmişler”.  

Kelimeler geçmiş zamanı gösteren bir ayna gibidir. O kelimeleri 

kullandığımızda atalarımızı görürüz, onların duygularıyla duygulanırız. 
Atalarımızın asırlarca konuştuğu, düşündüğü, sevgisini anlattığı kelimeleri 

anlamıyoruz diyerek nasıl atabiliriz. Nasıl bir tarafa bırakabiliriz ki onları? 

Dedelerimizin, atalarımızın ruhu sinmiştir o kelimelere.  O kelimelerle düşünmüş 

atalarımız, o kelimelerle konuşmuş, o kelimelerle sevmişler evlatlarını. O 
kelimelerle verilmiş İstanbul’un fetih emri. Şimdi ise biz bu kelimeleri artık 

kullanmayarak unutuyoruz, unutturuluyoruz. Onları unutarak da kendimizi 

unutuyoruz, unuttuğumuzu bile bilmeden. 

                                                
* Hacılar Çok Programlı Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni. 
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KİTAPLAR ARASINDA: KIRGIZ MASALLARI 

(Dr. Zekeriya Karadavut, Kırgız Masalları, Konya 2006, XI+381) 
 

Dr. Nedim BAKIRCI
*
 

Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türkler, 

çeşitli bölgelerde devletler kurmuşlardır. Bu devletlerden bazıları kısa süreli 

bazıları ise uzun süreli olmuştur. Hatta yıkılan devletlerin yerine yenileri 
kurulmuştur. Böylece Türklerdeki devlet geleneği hep canlı tutulmuştur.  

Sovyetler Birliği’nin dağılma süreciyle birlikte Orta Asya’da yer alan Türk 

boyları bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu boylardan bazıları özerk cumhuriyet 

bazıları ise devlettir. Bu Türk boyları içerisinden yıldız misali beşi bir yerde 

devletler kurulmuştur. Bunlar; Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan 
ve Kırgızistan’dır. 

Bu devletleşme süreciyle birlikte bu devletlerle tarih, kültür, edebiyat ve sanat 

alanında ilişkilerimiz başlamıştır. Türkiye’den, bağımsız Türk Cumhuriyetlerine 

giden aydınlarımız yaptıkları çalışmalarla kültür birliğinin oluşmasında büyük 

katkılar sağlamışlardır. Bu kültür birliğine bir katkı da Kırgızistan Manas 
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak uzun süre çalışan Dr. Zekeriya 

Karadavut’tan gelmiştir.  

Biz de bu yazımızda Dr. Zekeriya Karadavut’un hazırladığı Kırgız Masalları 

adlı eseri tanıtmaya çalışacağız. 

Çalışma Ön Söz, Giriş ve üç Bölümden oluşmaktadır. 

Giriş kısmında Kırgızlar ve Kırgızistan hakkında genel bilgiler verilmiştir. 

Ayrıca Kırgız masalları ile ilgili terimler ve tarifler, Kırgız masalları üzerine 

yapılan çalışmalar, Kırgız masalları üzerine yapılan tasnifler ve Kırgız masallarının 
genel özellikleri (şekil ve üslup özellikleri, muhteva özellikleri ve diğer özellikler) 

üzerinde durulmuştur. 

Ayrıca şekil ve üslup özellikleri içerisinde Kırgız masallarının formelleri (kalıp 

ifadeler) de ele alınmıştır. Kırgız masalları formel bakımından Türkiye’de tespit 

edilen masallara göre çok güçlü değildir.  

Eserin Birinci Bölümü’nde Kırgız masallarının tiplerine göre motif sırasına yer 

verilmiştir.  

Yazar, burada tip kavramı üzerinde durmuş ve 46 Kırgız masalının tiplerine 

göre motif sırasını vermiştir. Kırgız masallarının tipleri verilirken Eberhard-
Boratav ve Anti Aaerne-Stith Thompson tip katalogları esas alınmış ve orada yer 

alan tip numaraları kullanılmıştır. Bu kataloglarda yer almayan Kırgız masal 

tiplerinin tip numaraları boş bırakılmıştır.  

Kırgız masalları tiplerine göre sıralanırken genel kullanılan tasnife göre değil 

Kırgızların tasnifine uyulmuştur. Bu tasnif şöyledir: 

                                                
 Kitap; Rampalı Çarşı, Zemin Kat, Nu.: 11 Konya (0 332 353 47 15) adresinden temin 

edilebilir. 
* Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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1. Havyam Masallar: 1-25. 

2. Peri Masalları: 26-35. 

3. Realist Masallar: 36-46. 

 Ayrıca masallar incelenirken; 

1. Masalın adı, 

2. Eberhard-Boratav ve Anti Aaerne-Stith Thompson tip kataloglarındaki tip 

numarası EB-AaTh), 

3. Masalın teması, 

4. Masalın motif sırası, 

gibi sıralama takip edilmiştir. 

46 masal tipi içerisinde EB-AaTh tip kataloglarında yer alan masal sayısı 14, 

bu kataloglarda yer almayan masal sayısı ise 32’dir. Bu rakamlar da gösteriyor ki 
bu katalogların hazırlandığı tarihlerden bu güne kadar oldukça pek çok yeni masal 

tipleri tespit edilmiştir. Bu da masal tipi kataloglarının yeniden ele alınıp tasnif 

edilmesi gerektiği ortaya koymaktadır. 

İkinci Bölüm’de; Kırgız masallarının motif yapısı üzerinde durulmuştur. Yine 

Birinci Bölüm’de olduğu gibi motif teriminin tanımı yapılmış ve masal motifleri 
Stith Thompson’un Motif Index of Folk Literature adlı eserindeki motif tasnifi ve 

numaraları esas alınarak sıralanmıştır. Tasnifte yer alan ana başlıklardan A. 

Mitoloji hariç diğer başlıklarla ilgili motifler Kırgız masallarında tespit edilip ilgili 

numaralarda verilmiştir. Motif Index’te bulunmayan ve daha çok Türklere ait olan 
motiflerin karşısına Türklere ait olduğunu gösteren (T) harfi eklenmiştir. 

Ayrıca motif bakımından en zengin masallar Kırgız peri masallarıdır. 

Formülistik sayılardan kırk sayısı ile formülistik renklerden siyah renk Kırgızlar 

arasında en çok kullanılan sayı ve renktir. 

Bu bölümün sonunda yazar, eserde kullandığı otuz kadar kaynağı 

Bibliyografya başlığı altında alfabetik olarak vermiştir. Eser içerisinde tam künyesi 

verilen kaynaklar bibliyografyada gösterilmemiştir. 

Eserin son bölümü olan Üçüncü Bölüm’de kırk altı masal metnine yer 
vermiştir. Okuyucuya kolaylık olsun diye kırk altı masal metni hem Latin harfli 

Kırgız Türkçesi hem de Türkiye Türkçesi ile verilmiştir. 

Eserin sonunda Notlar başlığı altında yirmi dört Kırgızca kelime ve bu 

kelimelerin anlamlarına yer verilmiştir. 

Sonuç olarak Türk dünyası masallarının bir halkasını teşkil eden Kırgız 

masalları üzerine hazırlanan bu çalışma, Türk dünyası kültür birliğinin 

sağlanmasına büyük katkı sağlayacağı muhakkaktır. Ayrıca mukayeseli masal 
araştırmaları bakımından önemli bir kaynak eser olacaktır. 

Bu çalışmayı hazırlayan Dr. Zekeriya Karadavut’a ve eserin bizlere ulaşmasına 

aracı olan Kömen Yayınevi sahibi Hakan Coşkunarslan’a çok teşekkür ediyoruz. 
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DERGİMİZE MEKTUP VAR 

 
Manisa Valisi ve Niğde eski valisi, değerli dost Refik Aslan Öztürk’ten 

anlamlı ve güzel bir mektup var. Okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz: 
 

Sayın Av. İsmail ÖZMEL, 

Değerli Ağabeyim; 

Akpınar’ı gönderme zahmetiniz için teşekkür ederim. Kalemleri, emekleri ve 
duyguları ile dergiyi hazırlayanlara da. Güzelliklerin, değerlerin, gelenek ve 

göreneklerin çok hızlı ve acımasızca yok olduğu dünyamızda küçük gözelerden 

kaynayan ufak tefek suların pınarlara, Akpınar’lara dönüştüğünü bilmek 
yüreğimize rahatlık veriyor. Başka bir ifadeyle bu pınarlar çoraklaşmış topraklarda 

can çekişen çiçeklere can suyu oluyor. Bu nedenle sizlere “sular kadar aziz 

olunuz” diyor ve selamlar yolluyorum. 
5. sayınızda Nazım Hikmet POLAT hocamın “Sungur Beyin Feryadı” 

başlıklı yazısını okuyunca hüzünlendim. Yüreğim yandı. Yatırıma ayrılan 

rakamların Trilyonlarla ifade edildiği dünyamızda Ecdat yadigârı suyu kesilmiş bir 

çeşmeye, taşları devrilmiş bir mezara, viran haldeki bir türbeye, gecekonduların 
arasında kaybolmuş bir mescide birkaç milyarı ayırmayı nedense akıl edemiyoruz. 

Gerekli gereksiz yerlere olmadık paraları ayırıp onlara “eserimdir” diyenlere 

tarihinin emanet bıraktığı eserleri “viran hallerinden” kurtarma nedense nasip 
olmuyor. Onlar yorgun-argın, kırık-dökük halleriyle olanca asaleti ve görkemiyle 

ayakta dururken ve kuşaktan kuşağa devrolup gelirken, trilyonlar harcayarak 

yaptığımız “eserimiz olan” yollardan gelen geçen olmuyor, barajlarda su 
tutmuyor, hastanelerinde hasta yatmıyor, yurtlarında öğrenciler kalmıyor, 

havaalanlarına uçak inmiyor. Ne büyük talihsizlik, ne büyük israf bu Allah’ım.  

Değerli Hocamın yazısındaki Sungurbey Camisinin kapısını hatırladıkça 

yüreğim derinden sızlar hüzünlenirim. Müze Müdürümüz Erol FAYDALI’dan 
kapının geleceği ile ilgili kaygısını dinleyince aslına uygun olarak yenilerinin 

yapılarak aslını müzeye taşıma fikrini benimsemiştim. İşi erbabı ustalarla temasa 

geçmiş iki kapısını 8-10 milyara yaptıracağımızı kararlaştırmıştık. İstanbul’daki 
işleri yoğun ustaların yolunu dört gözle beklemeye başlamıştım. Günler haftalar 

derken aylar oldu. Bu arada da tayinim çıktı. “Bu kapıları yaptırmak nasibimde 

yokmuş” diye üzülmüş ve çok içerlemiştim. Bu kapıları aslına uygun olarak 

yaptırmak dilerim Nazım Hikmet POLAT Hocamın da feryadına kulak verecek 
olanlara nasip olur. Ben de bunu başaran nasipli sivil veya resmi erkâna gıpta ile 

bakar onlara çok uzaklardan samimiyetlerle dualar ederim, hürmetler ederim, 

minnetler ederim. 
Sevgi ve Saygılarımla  

   04.01.2007                                                           Refik Aslan ÖZTÜRK 

                      Manisa Valisi 
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AKPINAR DERGİSİ YAZARLARINDAN KİBAR AYAYDIN 

TANPINAR ÖDÜLÜ ALDI 

Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Yerel Gündem 21’in(OSYEG), büyük 

usta A. Hamdi Tanpınar’ın adını yaşatmak ve Bursa üzerine oluşturulmuş edebiyat 
eserlerine yenilerini eklemek amacıyla düzenlediği “Edebiyat ve Bursa” konulu 

araştırma-inceleme yarışması sonuçlandı. Sonuçlar; restorasyonu kısa bir süre önce 

tamamlanan tarihi Gökdere Medresesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla 

Osmangazi Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından açıklandı. Toplantıda; 
“Edebiyat Günleri” kapsamında Bursa’da bulunan edebiyatçılar da hazır bulundu. 

13’ü Bursa’dan, 25’i Bursa dışından(Konya, Kars, Amasya, İstanbul, Bolu, 

İzmir, Kayseri, Tekirdağ, Niğde, Tokat, Adana, Diyarbakır, Ordu, Sakarya, 
Antalya vb.)olmak üzere toplam 38 eseri değerlendiren Seçici Kurul, 

1. İzmir’den katılan Ali Osman Dönmez’in “Tanpınar’ın Şiir Estetiği ve 

Bursa Algısı Işığında Bursa’da Zaman Şiirini Okuma Denemesi” adlı eserini 
birinciliğe; 

2. Adana’dan katılan Ersun Çıplak’ın “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bursa’da 

Zaman” adlı eserini ikinciliğe, 

3. İstanbul’dan katılan Yeşim Dinçer’in “Gelenekten Beslenen Yenilikçi: 
Ahmet Vefik Paşa” adlı eserini üçüncülüğe değer buldu.  

Yarışmanın Mansiyon ödüllerini ise;  

 “Bursa’da Zaman’ın Söz Dizimi Açısından İncelenmesi ve Dil 

Bilgisi” adlı eseriyle, Bolu’dan katılan Fatma Aksoy ve 

 “Ahmet Hamdi Tanpınar’da “Devam Ederek Değişmek, 

Değişerek Devam Etmek Kavramlarının Millî Tarih Açısından Analizi” adlı 

eseriyle, Niğde’den katılan Kibar Ayaydın kazandılar.  
Şair Hilmi Yavuz, Yazar Mustafa Armağan, Gazeteci-Yazar Beşir Ayvazoğlu, 

Yazar Nevzat Çalıkuşu ve Akademisyen Sadettin Eğri’den oluşan Seçici Kurul, 

yarışmaya Kayseri’den katılan Dilek Çetindaş’ı da (Tarihi, Karakterleri, Aitlikleri 

ile Gönülden Gönüle ve Bursa”, özendirme ödülüne değer buldu.  
Yarışmaya başvurular 28 Ağustos 2006 tarihinde başlanmış ve 1 Aralık 2006 

tarihinde de sona ermişti. 

Osmangazi Belediyesi mensupları ve jüri üyelerinin yakınlarının katılamadığı 
yarışmanın ödülleri; Tanpınar’ın ölüm yıldönümü olan 24 Ocak 2007 tarihinde, 

yine Gökdere Medresesi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Ödül 

töreninde, yarışmaya katılan eserler de kitaplaşmış olarak okurlara sunuldu 

Tanpınar anısına ilki 2001 yılında gerçekleştirilen yarışmaya katılan eserler, 
“Tanpınar ve Bursa Denemeleri”(2001); “Bursa Şiirleri” (2002); “Bursa’ya Ütopik 

Mektuplar” (2003); “Tanpınar’ın Dünyasında Bursa: Taşlarda Gülen Rüya”(2004); 

“Geniş Zamanlı Hikâyeler” (2005); “Edebiyatın Penceresinde Bursa” (2006) 
adlarıyla kitaplaştırılmıştır. 

Şehir ve Edebiyat bağlamında önemli bir etkiye ulaşan Ahmet Hamdi Tanpınar 

anısına edebiyat yarışması 2007 yılında “ROMAN” dalında yapılacak. 
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