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Niğde Üniversitesinde; 07.11.2012 Çarşamba 

günü; dostlarla beraber geçen bir büyük günün hikâyesi. 

42. ve 43. sayılara yansıyacak. Tebliğlerin beşini bu 

sayıda takdim ediyoruz.  

Kelimelerle ifadesi zor olan bir duygu seli, 

düşünce yumağı ve sevgi sağanağını en güzel anlatan; 

yaşamak gerek dediğimiz; özel günlerden birisi. Bu vefa 

gününü tertip ederek bu mutluluğu bana yaşatan Niğde 

Üniversitesi Rektörlüğüne, Yazsanbir yönetimine, emeği geçen herkese teşekkür 

ederim.

Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür ve Niğde valisi Âlim 

Barut’un sonuna kadar takip ettiği, Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat’ın yönettiği 

panel ahenk içinde, konuşmacılar ve dinleyenlerle birlikte güzel ve tarihi bir 

tablo çizdi. Muhayyilemiz ve hafızamız istiab haddince doydu diyebilirim. 

“YAZI HAYATININ 50. YILINDA İSMAİL ÖZMEL” PANELİNDE 

SUNULAN TEBLİĞLERDEN:

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu,“İsmail Özmel şiirlerinin Halk Bilimi Dünyası”,

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi ECER’, “İsmail Özmel ve Tarih”,

Kibar AYAYDIN, “İsmail Özmel şiirlerinde Yahya Kemal tesiri ve 

İstanbul”,

Murat SOYAK, “İsmail Özmel şiirlerinde mekân unsurları”,

İdris YAVUZ’un, “Şiirlerle İsmail Özmel,” konulu konuşma metinlerini 

zevkle okuyacağınıza inanıyoruz. 

Diğer konuşmacılar Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu, Yrd. Doç. Dr. Faruk 

Yılmaz, Osman Aytekin ve Mehmet Baş’ın tebliğlerini de gelecek sayıda takdim 

edeceğiz.

İsmail Özmel, bu özel vefa gününde, sizlerle beraber olmaktan mutludur.

Türk Dünyasının bilge hocası Prof.Dr. Turan YAZGAN ile Uzman 

Hekim Mehmet Ali ALAN'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Her iki dosta Allah'tan 

rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Sağlık, huzur ve mutlulukla nice sayılarda buluşmak dileği ile hoşça 

kalın, sağlıcakla kalın.

                                                                                  İSMAİL ÖZMEL

Sevgili Akpınar Okuyucuları,
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YAZI HAYATININ 50. YILINDA

İSMAİL ÖZMEL PANELİNDE YAPILAN KONUŞMALAR

TAŞRANIN GÜR SESİ ŞAİR İSMAİL ÖZMEL’İN 

MISRALARINA YANSIYAN HALK KÜLTÜRÜ

Saim SAKAOĞLU *

İsmail Bey’le tanışmamızın üzerinden bir çeyrek yüzyıl bile geçmedi, hatta 

görüşmelerimiz de o kadar sık olmadı. Ben kendilerinin şiirlerini okudum, belki o da 

benim, ilgisini çeken kitaplarımı okumuştur. Niğde benim en çok gittiğim, pek çok 

öğrencimin üniversitede görev yaptığı bir il olduğu için selam getirenler olmuştur, 

selam götürenler de… Kısacası Sayın Özmel’le olan bağlarımız zamana direnebilen 

bir güçlülüğe sahiptir.

Sevgili öğrencim Doç. Dr. Nedim Bakırcı aracılığıyla tanıdığım Akpınar’ın 

sayfaları da yazılarımla tanışınca İsmail Bey’le olan kalbî bağımız da güçlendi. İki yıl 

önceki bir Niğde konferansım elime yeni imkânlar sunuverdi. Onu, hem yüz yüze ve 

daha yakından tanımış, sohbette bulunmuş, hem de lütfettiği eserleriyle de iç 

dünyasının sınırlarına dayanmıştım. Akpınar’ın bir yıl önceki sayılarından birinde yer 

alan uzunca bir yazımı onun şiir dünyasına ayırmış, belki başka kalemlerce de ele 

alınmamış bazı yönlerini sunmaya çalışmıştım. (Akpınar, “İsmail Özmel: Bir Taşralı 

Şairin Şiir Dünyası”, 6 (36), Kasım-Aralık 2011, 3-11).

O yazıyı hazırlayabilmek için, Bütün Şiirler adını taşıyan toplu şiirlerini ki 

sayısı 210 kadardı, günlerce sindire sindire okumuş, notlar alıştım. On yıllarca 

mısralara dökülen o duyguları yakalamak, çözümlemek, sanatın süzgecinden 

geçirmek hiç de kolay olmamıştı. Ertesi gün tekrar okuduğum şiirleri de oluyordu.  

Öyle ya, 70’lik birinin 25-30’luk  bir şairin mısralarını anlamlandırabilmesi için, belki 

de duygularının ay’ı görmesi gerekiyordu.

Şiirlerine ve hayat hikâyesine yansıdığı hâlde çözemediğim mısralar da 

oluyordu. Elbette o mısraların çözülmesi için kendilerinin yardımına ihtiyacımız 

olacaktı. Belki bir gün, Niğdeli genç bir araştırıcı Sayın Özmel’i özel bir çalışmanın 

konusu olarak ele alacaktır. İnanıyorum ki, satırlarımıza gizlenmiş bazı bilgilerin ve 

duyguların elinden tutulması gerektiği hemen fark edilecektir.
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2012 yazında, yine Erdemli’de, aynı masanın başında kâh Akdeniz’den, kâh 

Toroslardan esen rüzgârların çevirdiği sayfaları yeniden okurken, artık onun farklı bir 

yönüyle tanışmak istiyordum. Niğde’sine böylesine bağlı olan bir sanatkâr, 

mısralarını örerken harç olarak çocukluğundan, gençliğinden, Niğde’nin 

güzelliklerinden neleri kullanmıştı. Biliyorum ki çocukluk ve gençlik yıllarımızın 

hatıraları en canlı olan yaşanmışlıklarımızdır. Hafıza peteğimizin ilk müşterileri onlar 

oldukları için unutulmaları, yerlerini başkalarına bırakmalar hiç de kolay olmayacaktı.

Konya biraz Niğde’dir, Niğde’nin ağabeyidir; Niğde biraz Konya’dır, 

Konya’nın kardeşidir. Özmel’i okurken, hayır hayır yudumlarken beynimde oluşan 

tad biraz Niğde’ydi; biraz da Konya… Bu duygular, Sayın Özmel’i 

değerlendirmemizde bize büyük kolaylıklar sağlamıştır, yol gösterici olmuştur.

Masallar, masallarımız, hayata kuş kanadıyla yaklaştığımız masallarımız… 

Masal dinlemeden, masal okumadan büyümezmiş çocuklar; bir yerleri eksik 

kalırmış. Ne var ki çocukluğumuzda ninelerimizden, dedelerimizden yalvar yakar 

dinlediğimiz masallarımızı kavak yellerinin esmesiyle unutuveririz. Onlardan kala 

kala bölük pürçük motifler, tekerleme havası taşıdıkları için daha zor unutulan 

mısraımsı söyleyişler kalır.

“Vay benim köse sakalım.” deriz (s. 80)

“Bütün masallar gibi başla

Bir varmış bir yokmuş.” (s. 52)

“Öyle bir yol üzerinde rastlamışız ki

Bir arpa boyu ne uzun ne kısa

Deva diye, bir kere çıkmış yola.” (s. 76)

“Bir masal kahramanı gibi,

Ha yaya giderdin bir gecede,

Ha atla.” (s. 206).

Ziya Gökalp, o çok ünlü, çok sevilen, çocuklar için yazılmış gibi görülse de 

güzel isteklerin dile getirildiği Alageyik’ine nasıl başlıyordu, bir hatırlayalım:

Küçüktüm ufacıktım,

Top oynadım acıktım.

Yolda buldum bir erik,

Kaptı bir alageyik.

Ah çocukluğumuz, dünyaları versek bir daha yaşayamayacağımız 

çocukluğumuz… Küçük İsmail’in çocukluğu… Bakınız o, Hayat Hikâyem adlı en 

uzun şiirinin daha başlangıcında neleri hatırlatıyor… Sadece hatırlatmakla kalmıyor, 

bizlere göndermelerde bulunuyor; “Nerede sizlerin çocukluğunuz” dercesine…

Sokaklar dar, iniş, yokuş, tıpkı hayat.
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Sokakta çocuklar çelik çomak, mucuk,

Birdir bir oynarlar, bir çocuk kenarda

İçinden gelmez onlara katılmak (s. 342)

Çocukluk bu… Göz açıp kapayıncaya kadar geçiveriyor; bir de bakmışsın ki 

önlüklü, önlüksüz okul yollarındasın. Ama yıllar ve yollar unutulur gibi değil, “Dön 

baba dön” hesabı dilimizden düşmezler. En olmadık yerlerde, hatta en ilgisiz yerlerde 

ses olur, hece olur, kelime olur, mısralara düşüverir.

Anlatılan kış mevsimidir; senin kışın da değil üstelik. Ama hatıralar komaz ki 

sarıverirler dört yanını…

…

Çocuklar tadını çıkarıyor mevsimin

Kardan adam üretiyor biteviye.

İki ayak bir kaydırakta

Bir ufuktan bir ufka geriyor yayını. (s. 23-24)

Kimlerdir mevsimin tadını çıkaranlar, kimlerdir kaydıraktakiler? İsmail mi, 

hatıralar mı?

Mısralar Yıldırım Gürses’in ölümüne yakılmış. Ancak aralarda sıkışıp kalan 

şairin çocukluk günlerinin çizgileri de gizli… Ölüm bu, bir oyun gibi geliveriyor.

Sen haberi kırlangıçtan almadın belli,

Kıymetini kuşlar bilir, sen bilmezsin.

İşte saklambaç oynar gibi kayboldu.

Kırlangıçlar biliyor, sen farkında değilsin. (s. 27).

Şair dediğin biraz da türkülerden dem vurmalı, onlarla hemhâl olmalıdır. 

Denk getirdi mi Genç Osman’dan girmeli, Plevne’den çıkmalıdır. Uzaklara gitmeden 

de, daha yakınlardan da ses getirmesini bilmelidir şair.

Türk’ü türküsüz düşünemeyiz. Dilinin ucundadır türküler, buram buram tüter. 

Yavukludan haber bekler, sılaya dönmek için gün sayar, bir ayrılığın destanını dile 

getirir. Hasılı türkülerimiz her şeyimizdir. Acımız da ondadır, sevincimiz de…

Kimimiz İstanbul’un Boğaziçi’ne gider de Urumeli Hisarı’na oturur, orada bir 

türkü tutturur, ‘İstanbul’un mermer taşları’ diye başlayan…

Kimimiz bütün türküleri kucaklarız, hepsi bizimdir, anamızdan kalmadır 

diye…

İsmail’imiz de, ‘Ah Bu Türküler’ diye bir ah çeker ki yedi kat gök kubbe sarsılır. 

Çünkü o türkülerde nice acılar nice feryatlar, nice bekleyişler gizlidir. Sayın Özmel’le 

bütünleşen bu şiirin tamamını alıyorum.  Görelim Han’ım, ‘Türkülerin efendisi’ 

Özmel’imiz nasıl coşup taşmış…
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18 Mart 2005 akşamı baba-oğul Özmeller, İsmail’le Bekir Serdar, yan yana 

mı oturmuşlar, karşı karşıya mı bilemeyiz; müzik dünyasının kapısına dayanırlar.  

Şairdir baba, ehl-i kalemdir, başlar yazmaya, belki daha önce söylemeye.

Velhasıl 18 Mart 2005 akşamı

Çanakkale’den akıp gelen gözyaşı

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Büyüsüne kapıldık duyguların (s. 328).

…

Eskiler ne güzel söylemişler ‘Can boğazdan gelir’ diye… Demişler ama eğer 

ölçüyü kaçırırsak canın boğazdan çıkacağı da tutuverir. Ancak onca yemekler 

sofrada dururken boykot etmek de sanıldığı kadar kolay değil… Hele hele o canım 

Türk mutfağına karşı konulur mu?

Sayın Özmel’in sofrayla arası nasıl, bilmiyorum. Mısralarına yansımış bir 

yemekseverliği görülmüyor. Niğde’nin tanıtılmasında, iftar sofrasının dile getirilişini 

de şöyle bir dokunup geçmiştir. 

 Alaeddin Tepe, Kale göründü,

Kayardı, Gicimik renge büründü,

Bu kaval, bu sipsi
Bu çağlayan ses
Bu coşturan türkü
Bu güzeller güzeli rüzgâr.

Es bağrıma, salla mendili
Gel dalga dalga
Sallansın ellerde mendil
Kırılsın beller, açılsın yollar.

Her mısrada ıpıl ıpıl bakışlar
Her nağmede coşsun alkışlar.
Zeybek gibi gerilsin yaylar
Yürekler gibi gümbürdesin
Davullar ovalarda, yaylalarda
Nasıl pervasız eserse yel
Öyle uğuldasın doruklarda.

Yüceltir sevgileri, hicranları
Uçurur bir uçtan bir uca
Bizim türküler
Gurbet türküleri
Vuslat türküleri.

Bu iklime can veren havalar
Bir ruh olur siner gönüllere.
Kaç asır, kaç nesil.
Bir bengisu, bir iksir gibi
Bir dost elinden bir dost gönlüne
Ulaşır anlatır hikâyemizi
Sevda türküleri
Vuslat türküleri
Canım türküler. (s. 60-61)

AH BU TÜRKÜLER
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Bazlama yapıldı, dürüm dürüldü,

Leylekler müjdeler yurda baharın. (s. 205)

Doğrusu Niğde’nin bazlamasıyla dürümünü merak etmedim değil, çünkü 

Anadolu’muzda farklı farklı bazlamalar pişirilmekte, dürümler dürülmektedir. Ben en 

azından dört beş bazlama çeşidini tatmış biriyim. İnanıyorum ki Niğde’ninkiler de, 

Özmel’in mısralarında yer almayı hak eden tatlara sahiptir.

Bizi yakından tanıyanlar bilirler ki çay ve kahve içmeyiz; hem de 43 yıldan, 

yani 1969’dan beri… Ama Özmel’in mısraında yakalayabildiğimiz çay kavramı 

oldukça ilgimizi çekti. Acaba dedim kendi kendime, İsmail Bey’in dedesi, yani adaşı 

da çay içer miydi? Ya üçüncü İsmail’in çaya olan ilgisi ne ola ki?

Farkındaysanız İsmailler üçlendi: Büyük dede İsmail, dostumuz şair ve 

avukat İsmail Özmel ve İsmail-i saninin torunu İsmail Utku. Burada da bir geleneğin 

nasıl sürdürüldüğünü görüyoruz. Dördüncü İsmail’i görmek bakalım kimlere kısmet 

olacak?

Ramazan Geldi adlı şiirindeki hasret, acaba Özmel’in hasreti mi, yoksa bütün 

oruçluların mı? Madem ki Özmel de ikincilerden biri, niçin bu hasret onun da olmasın.

Bir tas sıcak çorba hasreti

Anlayan bakışlar az teselli, az ümit. (s. 39)

Özmel’in mısraları âdeta birer serçe gibidir, ispinoz, saka gibidir; daldan dala 

uçmakta, halk kültürünün güzelliklerine konmaktadır. Zamanın akışıyla çeşitli 

konulara eğilen şairimizin, kim bilir, bizlerin bilemediği, belki de şuur altında gizlenmiş 

güzelliklerin dışa vurması olan bu mısralar onu nerelere alıp götürmektedir. Şu bir 

beyitle özetlenen konu nedir, hangi kavram bu dokuz kelimelik iki mısrada 

yoğunlaştırıvermiştir acaba?

Hünerler konuşuyor nakışların sesinden,

Bir mefahir akıyor yılların ötesinden. (s 222)

28 yaşındaki bu şiirde anlatılan el sanatlarımızdır. Şiirimizin adı da böyledir: 

El Sanatlarımız. 

Hani bazı şairlerimiz vardır da onca güzel şiirlerine karşılık bir şiirleriyle akla 

gelirler ya… Arif Nihat Asya, ‘Bayrak Şairi’ değil midir; Cahit Sıtkı Tarancı ‘Otuz Beş 

Yaş Şairi’, Ahmet Hamdi Tanpınar ‘Bursa’da Zaman’, Atilla İlhan ‘Ben Sana 

Mecburum’ şairi değiller midir? Ahmet Kutsi Tecer de, bestelenmiş şekliyle daha 

geniş kitlelere ulaşan ‘Neredesin?’ şiiriyle tanınmıyor mu? Evet, ama bu şairimize bir 

de benim gözümle bakarsanız ona ‘Halay şiirinin şairi’ diye de bakabilirsiniz. O, 

Sivas’ta öğretmenlik ve müdürlük yaparken ilin kültürünü de solumuştur. Bize 

‘Neredesin?’ kadar yakın olan ‘Halay’ına bir kulak verin hele… Davullar zurnalar ve 

ayak sesleri. Galiba Anadolu’nun senfonisi gibi gelecektir size.
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HALAY

Çekin halay, çalsın durmadan sazlar,

Çekin ağır ağır; halay düzülsün.

Süzülsün oyunlar, süzülsün nazlar,

İnce beller, mahmur gözler süzülsün.

Tutun kızlar tutun, birleşsin eller,

Çalın sazlar çalın, kırılsın teller,

Dönün kızlar dönün, kıvrılsın beller,

Uzun siyah saçlar tel tel çözülsün.

Kayan yıldız gibi geceki izden,

Bakışlar saçılsın kirpiğinizden.

Etekler içinde naz eden dizden

Üzülsün bu deli gönlüm, üzülsün. 

Bunca sözden, şiirden ve örnekten sonra gelelim Özmel’imize… Onun da bir 

şiiri var bizleri halay gibi hoplatan, heyecanlarından. Bakalım o, Ata Bar adlı şiirinde 

insanımızı nasıl anlatıyor.

ATA BAR

Bu oyunu oynarken insan

Ayaklar uzar, kollar uzar.

Büyür insan, tepe olur, dağ olur.

Bu oyunu oynarken insan.

Davul gümbürder, ses uzar.

Eller uzar, mendil uzar.

Büyür yelken olur.

Sürükler deniz, deniz

Dalga olur yükselir gönüllere

Fırtına olur, okyanus olur

Bu oyunu oynarken insan.

Bu oyunu oynarken insan

Ayakları gömülür yedi kat yere

Başı Erciyes olur, Ağrı olur.
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Çıkar bulutlar üstüne.

Bu oyunu oynarken insan

Sıra sıra selviler yürür ormanda

Dağ dağ, tepe tepe

İt ulutmaz olur, Toros olur.

Büyür sıra dağlar gibi,

Bu oyunu oynarken insan.

Sevdalanır ağaçlar, kuşlar, çiçekler

Ruh olur, ölmezlik bulur

Kayıtlardan kurtulur insan 

                                                 (Türk Dili, Kasım 1995, S. 527).

Özmel’in şiir dünyası, âdeta adlarla örülmüş gibidir. Onun mısralarında 

kimler yoktur ki… Yunus Emre için, onun mısralarının ‘demirbaş pîrî’ bile diyebiliriz. 

Elbette Tapduk Emre’siz Yunus düşünülemez.  Dede Korkut ile Nasreddin Hoca’mız 

da unutulmamıştır. Sinan Ümmi ile hemşehrisi Kemal Ümmi, Kemalî Babasız 

düşünülemez Özmel’in mısraları… Ya âşık edebiyatımızın zirve adı Karaca Oğlan ile 

Erzurumlu Emrah… Özmel onları anmadan edemiyor.

Bu arada dikkatimizi çeken bir ad var: Necati Turgut Göksel. O, Özmel’in de 

yazdığı Niğde’nin Sesi’nin yazarlarındansa da bizi başka bir açıdan da ilgilendiriyor. 

Âşık Emrah’ı, Fuad Köprülü’süz, Vehbi Cem Aşkun’suz, Ali Berat Alptekin’siz, Metin 

Karadağ’sız düşünemezsek Necati Turgut Göksel’siz de düşünemeyiz. Onun, 

1986’da Niğde’de yayımladığı, Âşık Emrah/Hayatı-Edebî Şahsiyeti ve Şiirleri adlı 

çalışması unutulabilir mi? 

Onlarca ad, onlarca değer… ‘Derdim çoktur hangisine yanayım’ diyen şair 

gibi, biz de hangilerini yazalım. Hepsine selam olsun. 

Ancak öyle ad ikilileri var ki onları anmadan geçemeyeceğiz. Hikâyeleriyle, 

aşklarıyla, ölümleriyle dillere destan olan bu âşıklar hâlâ dillerde destandır, destan 

kalacaktır.

Ölmüş mü o hayalde yaşayan sevgiler,

O kuğular misali sevişme.

Bir daha gelmeyecek miymiş?

Leyla ile Mecnun,

O Tahir’in Zühresi

Geçmeyecek miymiş dünyamızdan. (s. 268)
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Söze masallardan esen bâd-ı saba ile başlamıştık. Biz de bir masal 

araştırıcısı olarak son sözümüzü, Özmel’in kendisi anlattığı mısralara eğilmeden 

önce dünyasının söyleyişleriyle bağlayalım.

Masal anası/atası derdi ki: ‘Masallar uzun gitse de ustalar kısa bağlar.’

Biz de deriz ki: ‘Uzmanlar uzun uzun anlatsalar da biz Özmel’in halk bilimi 

yönünü bu kadarıyla bağlıyoruz.’

İnsanın kendini tanıtması, belki de özetlemesi son derece zordur. Özmel, 

uzun hayat hikâyesinin sonunu daha 2003 yılında şu beş mısra ile bağlayarak 

kendini ne de güzel dile getirmiştir:

Rintçe yaşadı, pervasız,

Dervişçe yaşadı, nihayetsiz,

İman kalesi bedeni

Tıpkı vatan gibi, millet gibi

Diri ve ayakta… (s. 353).

O hâlâ bu beş mısraın peşinden koşmaktadır.

Sayın Özmel’e şiir yolunda, asla ihmal etmediği halk kültürü unsurlarıyla 

süslü nice güzellikler diliyoruz. 

* Prof. Dr.
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İSMAİL ÖZMEL VE TARİH

Ahmet Vehbi ECER *

Sayın İsmail Özmel çok yönlü, farklı yetenekleri olan bir kişiliğe sahiptir. İyi bir 

hatiptir, hukukçudur, şairdir, siyasetçidir, edebiyatçıdır, yorumcudur, müzisyendir, 

dini ve milli duyarlılığı olan müşfik bir aile reisidir… Bütün bunların yanında tarih ve 

tarih kültürü ile ilgili yazı ve fikirleri vardır. Onun tarih ile ilgili düşüncelerini, 

yorumlarını değişik isimlerle yayınladığı eserlerinden çıkartmaya çalıştım.

Sayı Özmel’in zamanında Hukuk Fakültelerinde Türk İnkılap Tarihi dışında 

doğrudan doğruya İslâm Tarihi, Türk Tarihi ile ilgili dersleri yoktu. Rahmetli Prof. Dr. 

Coşkun Üçok’un Hukuk Tarihi ve Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’ın Hukuka 

Başlangıç derslerinde hem İslâm Tarihi hem de İslâm Hukuku konularında özet 

bilgiler aldığını biliyorum. Ancak Sayın Özmel, hukukçuluğu yanında bir fikir adamı 

olmanın verdiği titizlikle, insan, millet, vatan, bayrak, sanat… sevgisinin gereği olarak 

tarihle de ilgilenmiştir.

Türk milli kültürünün temeli olan dil konusunda ısrarla durur ve onun kimlik 

belirleyicisi olduğunu vurgular. Sanat ve özellikle musiki de kültürümüzde önemli 

elemanlardır ona göre. Bu arada tarih de Sayın Özmel’in ilgi alanlarından biridir. 

Çünkü o, Anadolu’nun, vatanın hayranıdır. Anadolu: “… insanlar can kardeşidir… 

Vatan sihrinde kader birliği ettiğimizi, birleştiğimizi biliyoruz… Başımızın üzerinde 

akıp giden rüzgâr, büyülü manzara üzerinde yaşayanlarla, göçmüş olanların 

kaynaştığı, doğduğumuz, doyduğumuz, en sonunda bize kucak açan ölümsüzlük, 

vatan toprağının sırrıdır, zenginliğidir, bize Allah’ın lütfudur. (Özmel-1, 11)” Bir 

dostuna yazdığı dörtlükte Anadolu’yu şöyle anlatır:

“Ovalar cezbeye tutulmuş derviş // Hû diye, Hû diye kendinden geçmiş // 

Türk'e hediyesi Ulu Tanrı’nın // Dünyanın en güzel yerini seçmiş”

Özmel’e göre tarih sadece hanedan ve devletlerin kayıtlarını tutmak, onları 

çıplak biçimde hikâye etmek değildir. Milli kültür, vatanı, millet sevgisini, milli kimliği 

pekiştiren tutkaldır. Merhum Prof. Dr. Haluk Karamağralı’nın kültür – tarih, kültür – 
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sanat eserleri ile ilgili bir konuşmasını özetleyen Özmel, Karamağralı’nın olayları 

değerlendirmede geçmişi, geçmişteki müşterek yaşantıları hesaba katmadan 

bugünü anlamanın mümkün olmadığı görüşüne iştirak eder. (Özmel-1, 27-36).

Ona göre değişim ve gelişmelerin yozlaşmadan millet hayatının gelişmesi, 

devamlılık kazanması, tarihi birikimlere sahip olmakla mümkündür.

Geçmişi ve günümüzü değerlendirmede gelişmeleri ve şartları göz önünde 

bulundurmak gerekir. Mesela bugünün toplumsal kültürü, devlet yapısı bir tarihi 

sürece bağlı olarak oluşmuştur. Bu sebeple bu oluşumları, günümüzü anlamak tarihi 

bilmekle mümkündür. Bu görüş, J. Arnold Toynbee’nin “Tarihi bilmeyen bugünü 

anlayamaz” cümlesiyle desteklenir (Özmel-I, 89). Bunun yanında önceki yüzyılların 

değerlendirilmesi de tarihi gelişmeler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. 

Özmel bu fikri şöyle açıklar:

“Asırlar öncesini, bugünkü değer hükümleri ve bugünkü seviyesine gelmiş 

devlet idare mekanizmaları ile değerlendirmeye kalkarsak, insan aklının yüzyıllardır 

geçirdiği gelişmeleri unutmuş gibi bir duruma gelmiş olmaktayız. (Özmel-I, 37).

Tarihi olayları şartları içinde incelemek gerektiğine işaret eden Özmel 

tarihimizi kötülemek veya eski tarihi devirlere özlemle yaklaşmak yerine onları 

şartları içinde değerlendirmek lazımdır der ve şunları ilave eder:

“Bir imparatorluk özleminde bulunmamız, o dönemlerin yönetim biçimlerini 

benimsememiz mümkün değildir. Önce şartlar ve imkânlar değişmiştir. (Özmel-I, 

34)”

Millet hayatındaki devamlılık fikrini ancak tarih kültürüyle anlayabilir ve 

destekleyebiliriz (Özmel-I, 36). Ancak bu tarih kültürünü gerçeklere uygun bir şekilde 

yazmak ve sunmak lazımdır (Özmel-I, 85). Mustafa Kemal Atatürk milli tarih teziyle 

“… bilinen en eski tarihi kaynaklardan bugüne kadar kesintisiz tarih anlayışı ile, 

tarihimizdeki gelişmeleri de bir ahenk ve devamlılık içinde araştırma – yorumlama 

yolunu açmıştır. Kültürümüzü de tarihle beraber ahenkli olarak gelişen, ama ana 

çizgisinden sapmayan, iki temel atardamar (tarih ve kültür) olarak harekete 

geçirmiştir. (Özmel-I, 119).

Tarihin sağladığı faydaların başında toplumun kendine güvenini, birlikte 

yaşama duygusunun doğurduğu dayanışmayı, yakın gelecek hakkında doğru 

tahminlerde bulunmayı… öğretmesi gelir. Özmel bu sebeple bir yazısına “Tarih İyi Bir 

Öğretmendir” başlığını koyar. Onun ifadelerine göre tarih örtülü olayların arka 

planlarını görmeyi, yakın gelecek hakkında tahminlerde bulunmayı sağlar. “… Hâl’i 

ve geleceği ilgilendiren muhtemel olayların röntgenlerini çekmemizi…” temin eden 

bir öğretmendir (Özmel-III, 82 vd.).

Sayın Özmel tarih yazıcılığımızın geri kalmışlığına da işaret eder. Türkler 
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büyük ülkelere yerleşmesine, büyük ülkeler fethetmesine ve büyük soluklu devletler 

kurmasına, fethettiği ülkeleri imar ve ihya etmelerine rağmen tarih yazıcılığında geri 

kalmışız. Keşke idealistçe davrandığımızı fethettiğimiz ülkeleri sömürmediğimizi 

tarihçilerimiz anlatabilseydi başka ülkelerin bizleri kötülemesini belli oranda 

önleyebilirdik. (Özmel-III, 78).

Bu tarih yazıcılığımızdaki geri kalmışlığımız sonucunda birçok kuşaklar tarih 

okuyuculuğundan ve tarih bilimi sevgisinden uzak kalarak, tarihe temelsiz bir vatan 

bayrak edebiyatı olarak bakmışlar, atalarına ve kendilerine güven duygularını 

zayıflatmışlardır. Örnek olarak Osmanlı dönemi Türk tarihi ile ilgili 

değerlendirmelerdeki aşırılıklara işaret eden Özmel, işin kolayına sarılıp Osmanlıyı 

emperyalist bir devlet olarak yerenlerle Osmanlı yönetimini her dönemde 

uygulanabilir ideal bir devlet biçimi olarak hayranlıkla karşılayanları hatırlatır. 

(Özmel-I, 138). Bu anlayış tarzı ölçüyü kaçırmadır. Zira: “Asırlar öncesini bugünkü 

değer hükümleri ve bugünkü seviyesine gelmiş devlet idare mekanizmaları ile 

değerlendirmeye kalkarsak, insan aklının yüzyıllardır geçirdiği gelişmeleri unutmuş 

bir duruma gelmiş olmaktayız. (Özmel-I, 37).

Tarihimizi anlama ve yorumlamada, hep iyi şeyleri veya hep kötü şeyleri 

anlatma çabası yanlıştır. Tarihi vesikaları yanlışların neden yanlış olduğunun, kusur 

ve eksikliklerin nereden oluştuğunu, o günkü şartları göz önünde bulundurarak, 

yorumlamak daha uygundur. (Özmel-III, 38 vd.). Kardeş katli geleneğine bakarak 

tüm Osmanlı yönetimini kötülemek ne kadar yanlış ise, bazı olaylar için 

Şeyhülislamlardan fetva isteklerine bakarak Osmanlı’nın din devleti olduğunu 

söylemek de o kadar yanlıştır. (Özmel-I, 40 vd.). Örnek olarak İstanbul’un fethini 

anlatan Özmel bu konuyla ilgili makalesinde Fatih Sultan Mehmet’in tahta çıkışını, 

İstanbul’u kuşatmasını ve onun ileri görüşlülüğünü, Osmanlı ordusunun cesaretli 

davranışlarını anlatır.

Sayın Özmel İslâm tarihçilerini ve yazdıkları tarih kitaplarının haklı tenkidini 

yapar. İslâm tarihçiliği alanında ilmi çalışmalar yeni yeni oluşmaktadır. İslâm 

Tarihi’nin tarifi, başlangıcı, alanı konularında henüz fikir birliği oluşamamıştır. 

Osmanlı dönemi sonrasında yapılan İslâm Tarihleri Hz. Adem’den başlar. Prof. Dr. 

İhsan Süreyya Sırma’ya göre Hz. Muhammed (SAS) den başlar, dört halifenin 

sonunda biter. Zira dört halifeden sonraki tarihler (milli) milletlerin tarihidir. Ancak 

günümüz Türkiye’sindeki İslâm tarihçilerinin İslâm tarihine ittifakla getirdikleri tarif 

şöyledir:

“İslâm Tarihi Hz. Peygamber ile başlar ve İslâmiyet’i din olarak seçmiş olan 

milletlerin tamamının tarihlerini içine alır. Biz İslâm Tarihi deyince Peygamberimizden 

günümüze bütün Müslümanların tarihlerini anlıyoruz (Bak. A.V. Ecer, İslâm Tarihi 
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Dersler-I, Kayseri, 2000, II. Baskı, Başlangıç, IV). Özmel’in bu tarife itirazı yoktur, 

fakat İslâm tarihlerinde Arabistan halkının İslâm öncesi tarih ve inanışlarına Cahiliye 

Çağı başlığı altında yer verildiği halde Türklerin Müslüman olmadan önceki tarih ve 

kültürlerine yer ayrılmayışına itirazı vardır. Bu haklı bir itirazdır. Gerçekten günümüz 

İslâm tarihlerinin çoğunun hocası bulunan merhum Prof. Dr. Neşet Çağatay’ın 

eserlerinde de aynı uygulamayı görmekteyiz. Sağlığında merhum hocama bu 

konuda sorduğum soruya verdiği cevap şöyleydi:

- Vehbi, Peygamberin bulunduğu toplumun tarihleri ve gelenekleri ile ilgili 

Kur’an’a akseden hususlar vardır. Kur’an’ın iyi anlaşılması için buna ihtiyaç vardı. 

Türklerin bir puta, bir resme, bir hayvana tapma adetleri olmadığı gibi Araplardaki gibi 

bir cahiliye çağları da yoktu. Onlar tek tanrıya tapıyor, ahrete, cennete, cehenneme 

inanıyor, ahlaki değerlere saygı gösteriyorlardı. Ama sen kitabına İslâm öncesi 

dönemi alabilirsin, öğrencilerinin atalarına güven ve sayılarını artırma faydası olur.”

Bu tavsiye üzerine ben Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünce iki baskı yapan 

İslâm Tarihi Dersleri-I kitabımda “İslâmiyet’in Doğuşu Sırasında Dünya” başlığı 

altında İslâm öncesi Türk Tarihi, kültürü ve dini hakkında bilgiler sundum. (sa. 89-

111). Özmel’in okuduğu “Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi” başlıklı çok 

yazarlı tarih kitabında bulduğu bu eksikliği çağdaş İslâm tarihçilerimizin birçoklarında 

da rastlamaktayız. Bu husus Türkiye’deki İslâm tarihçilerinin Türk Tarihi konusundaki 

bilgi yetersizliğinin doğurduğu çekingenlik olabilir diye düşünüyorum (Özmel-I, 59-

62).

Sayı Özmel okurlarına tanıtmayı uygun gördüğü bazı tarihçilerin tarih 

kitaplarını da ele almış, onların fikirlerini tartışmıştır. Edebiyat tarihçisi olarak kabul 

ettikleri Ahmet Kabaklı’nın Temellerin Duruşması’nı okumuş, Orhan Koloğlu, Cemal 

Kutay’ın da fikirlerini birleştirerek Türk tarihçiliğinin karşılaştırmalı, yeni kaynaklara 

dayalı, tarafsız olarak yazılması gerektiği sonucuna varmıştır. Özmel, J. Arnold 

Toynbee’nin Türkiye – Bir Devletin Yeniden Doğuşu (İstanbul, 1977) kitabının da 

tenkidini, taklilini yaptığını, adeta bir özetini verdiğini görüyoruz (Özmel-I, 89-113). 

Sonuçta Toynbee’nin yanlışlarının çürütülmesinin tarihçilerimize düşen görev 

olduğunu belirtir. Özmel’in tarihçi olarak beğendiği yazarlar arasında Fuat Köprülü 

önemli bir yer tutar. Köprülü’nün İslâm öncesi kültür ve medeniyetleri ve özellikle 

Göktürklerle ilgili bilgilerini değerli bulur. Eski Türklerin bilim ve medeniyetlerini tenkit 

ve inkâr eden Arap yazarlarının yanlışlarını ortaya koymasından memnun olur. Onun 

“Türkler İslâmiyet’i kabul ettikleri zaman yazıya, kitaba, maarife yabancı barbar bir 

kavim değildiler” sözünü nakleder. (Özmel-II, 193).

İslâm öncesi Türk tarihi ve kültürü Özmel’in ilgisini çeker. Türklerin 

İslâmiyet’ten önce Tek Tanrı’ya inandıkları, Çin ile boy ölçüşecek zengin bir kültüre ve 
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medeniyete sahip olmasının, Anadolu medeniyetinde ve eserlerinde akislendiğine 

işaret eder. (Özmel-IV, 11). Bu arada destanlar, milli duygular, milli bütünleşme 

bakımlarından önemlidir. Destanlar milli kültürün kaynağıdır. Destanlara yeterince 

yer verilmesi gençlerimizin güven duygularını artırıcı etkileri olacaktır. Zira destanlar 

bir ölçüde milletlerin ilk tarihleri olduğu gibi: “Destanlı topluluklar, en erken 

milletleşmelerini tamamlayan milletlerdir. (Özmel-IV, 37)”

Özmel’e göre tarih okuyanlar, milletinin veya milletlerin yükseliş ve 

çöküşlerini olduğu kadar “gelişmeye vücut veren sosyal ve kültürel sebepleri…” 

öğrenecek “yarın için gelişmeleri yorumlama imkânı” elde ederek ufuk 

kazanacaklardır. Fuat Köprülü’nün dediği “Tarihlerini bilmeyen milletler, hiçbir zaman 

büyük istikbal yaratamazlar” sözünü nakleden Özmel, tarihçiliğin ve tarih 

okuyuculuğunun eksikliğine işaret eder. (Özmel-V, 18 vd.)

Sonuç

Özmel’e göre tarih özellikle ülkemizde gereksiz hikâyeler şeklinde 

anlaşılmış, tenkitsiz rivayetlere yer verildiği için insanımızı düşünmeye 

yönlendirmemiştir. Tarih denilen şey sadece hanedan ve devletlerin kayıtlarını 

tutmamalı, aynı zamanda kültür ve medeniyet tarihi olarak doyurucu ve bilgi verici 

hale getirilmelidir. İslâm Tarihi de sadece halifelerin değil Müslüman toplulukların, 

kültür, sanat ve yarattığı medeniyet ve yetiştirdiği bilim adamları, şair, yazar gibi 

seçkinlerini de anlatan bir muhtevaya ulaştırılmalıdır. Gerçi günümüz dünyasında 

devletlerin tarihi, kültürü ve medeniyeti söz konusu edilmekte, siyasi, bilimsel ve 

kültürel gelişmelerin tarihleri yazılmaktadır.

Tarihe bir kültür anahtarı olarak bakan Özmel, tarihin milli birlik, bütünlük, ileri 

görüşlülük sağlayıcı özelliği üzerinde ısrarla durur. Milli tarihlerde ise gerçekler 

saptırılmamalı, şanlı zaferler anlatıldığı gibi felaketler de doğru olarak ele alınmalı, 

başarıların ve yenilgilerin sebepleri irdelenerek ders alınması sağlanmalıdır.

Kaynaklar ve Kısaltmalar

Özmel-I; İ. Özmel, Kültür ve Tarih Sohbetleri, Erzurum, 2011, 2. Baskı.

Özmel-II; İ. Özmel, Denemeler ve Yorumlar, Erzurum, 2010.

Özmel-III; İ. Özmel, Bindallı Yazılar, Erzurum, 2007.

Özmel-IV; İ. Özmel, 55 Soruda Düşünen İnsan, İstanbul, 2012.

Özmel-V; İ. Özmel, Türk Musikisi ve Kültürümüz, Erzurum, 2007.

Panel: “Yazı Hayatının 50.Yılında İsmail Özmel”

Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu  

07.11.2012

* Yrd. Doç. Dr.



AKPINAR16 Sayı: 42   Kasım - Aralık 2012

İSMAİL ÖZMEL ŞİİRLERİNDE 

YAHYA KEMAL TESİRİ VE İSTANBUL

Kibar AYAYDIN

İsmail Özmel’in Yahya Kemal’e Bakışı

İsmail Özmel Yahya Kemal’i kültür ve medeniyet tarihimiz içerisinde, bize 

tarihi kıymetlerimizi yeniden hatırlatan “vatan”ın sıradan bir toprak parçası 

olmadığını onun üzerinde bulunan her türlü değer hükümleri ile vatan toprağının 

sinesinde yatan aziz şehitler ve cedlerle yek vücud olduğunu dile getiren; bu 

söylemini Yahya Kemal’in ifadeleriyle taçlandıran bir sanatkârdır. Her ne kadar o 

Niğde’de yaşasa da duygu ve düşünce dünyası Anadolu’yu bir ağ gibi kuşatmıştır. 

Fikrî alt yapısı daha çok Yahya Kemal çizgisinde gelişen İsmail Özmel; “Porf. Dr. 

Osman Turan, Prof. Şevket Raşit Hatipoğlu, Prof. Dr. Necati Akder, Prof. Dr. Hilmi 

Ziya Ülken, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Mithat Cemal Kuntay, Zeki Velidi Togan”(1)  

gibi çağdaşlarının sohbetlerinde bulunmuş, Mevlevihan Şefik Can’dan edebiyat 

dersleri almıştır. O, bir yönüyle, tıpkı Yahya Kemal gibi, ruh kanatları ecdat 

kabirlerinin bulunduğu vatan topraklarında dolaşan; terkip kabiliyeti yüksek, hisleri 

derin, düşünür bir şairdir. 

 Özmel, Yahya Kemal gibi bütün hissiyatını vatan toprakları üzerinde 

dolaştırarak, şiirinin usaresini bu toprakların çiçeklerinden toplar. Onun için vatan, 

kök saldığımız, hür havasında soluklandığımız geçmişiyle ve geleceğiyle müşterek 

bir kader birliği yaptığımız yerdir. Bir bakıma Yahya Kemal’le aynı düşünceleri 

paylaşan İsmail Özmel, eserlerinin fikri alt yapısını bu görüş etrafında oluştururken; 

şiirlerini de bu duygu yoğunluğu içerisinde yazar. Özmel’in şiirleri Yahya Kemal’in 

terennüm ettiği zengin kültür mirasımızın mısra mısra bu vatan topraklarına işlenmiş 

halidir.

Yahya Kemal, 5 Mart 1923’de Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlanan bir 

makalesinde vatan kavramına şöyle bir açıklama getirir. “Vatan bir mevhum değil, 

doğrudan doğruya cedlerimizin doğduğu, bizim doğduğumuz, evlatlarımızın 

doğacağı topraktır. Toprağın bir rengi, bir milliyeti vardır. Milletler büyük 

muhaceretlerden sonra yerleştikleri toprakları kendi öz şahsiyetleri temsil 

etmişlerdir; İtalya toprağı İtalyan, Fransız toprağı, Fransız, Alman toprağı Alman 

olduğu gibi, Türkiye toprağı da Türktür.” (2)
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İsmail Özmel’in şiirlerinde Yahya Kemal’in fikrî tekâmülü ile Yunus Emre’nin 

sehl-i mümtenisi “Türkçe'nin Rüzgârında” baş başa yürür. O, bu toprakların 

köklerinde bulunan insan ve vatan sevgisini Anadolu bozkırlarının hür havasında 

soluklamış, berrak sularından içmiş, binbir çiçekten derlediği usareyi bin yıllık 

süzülmüş bir bal haline getirmiştir. Onun eserlerinde özellikle de şiirleri “Olaylara, 

insanlara, çevreye, hülasa dünyaya hoşgörüyle, tevazuyla Yunuslayın bir bakış”ı  

içerir.(3)

 “Şair birçok renklerin ve rüzgârların estiği bir tepedir, bir zirvedir. Onun 

gerçeğine yakın değerlendirmek için o tepelere tırmanma zahmetine katlanmak 

gerekir”(4) diye düşünen İsmail Özmel, hissettiklerini Türkçe'nin en halis 

kelimeleriyle ilmek ilmek mısralara işler. Özmel, “Izdırabı, hicranı ve zevki bir potada 

eritebilen bir insandır.”(5) 

Anadoluyu baştan başa ruh ordularıyla saran bir iklimin içinde tahayyül eden 

İsmail Özmel “Akıncı Cedler”inin Horasan erenleriyle olan gönül bağını tıpkı Yahya 

Kemal gibi şiirin nescine yedirmiştir. Yahya Kemal, Türk şiirine yeni duyuşlar getiren 

epik ve hamasi yönü kuvvetli olan bir destan şairidir. “Onun şiiri; tarih, insan, milliyet 

ve din şuuruyla desteklenmiş, daima ileriye, yeniye açık köklü bir düşünce sistemine 

sahiptir.”(6)  Şiirinde terennüm ettiği duygular Türk-İslam medeniyetinin en halis ve 

en incelmiş zevk bütünlüğünü içerir. “Yahya Kemal, millî hayat, milliyete ve Türk 

milletinin yarattığı değerlere çok önem verir.”(7)  İsmail Özmel bu değerlerin farkında 

olarak Yahya Kemal çizgisinde şiirler kaleme alır. Onun düşünce ufuklarını bu 

topraklar üzerindeki büyük maceramızı nesir ve nazmıyla dile getirmeye çalışır. 

“Ölümüzü ve dirimizi bağrına basan, doğduğumuz ve doyduğumuz, gelecek 

nesillerimizin de doğacağı vatan topraklarının aziz olduğu bu kadar ahenkle, 

delilleriyle ve şuurlu bir şekilde terennüm eden başka bir şair bilmiyorum”(8)  diye 

tarif ettiği Yahya Kemal’e o kadar derinden bağlı olan İsmail Özmel; onun düşünce 

dünyasının bütün katmanlarına nüfuz ederek, bu büyük Türk şairini anlamaya çalışır. 

Bir makalesinde Yahya Kemal’le ilgili şu tespitleri yapan İsmail Özmel; onu, “millî 

bünyeyi besleyen zengin kaynaklardan biri olarak” görür. “Yahya Kemal Paris 

günlerinde bir çok şâir ve yazarla tanışmış, dostluk kurmuş, sohbetlerinde bulunmuş, 

derslerini dinlemiştir. Bu dönem tamamen bir arayış, öğrenme ve düşünme dönemi 

olmuştur. Âdeta rûhî ve fikrî hayatının temeli için malzeme toplamış, metot 

geliştirmiştir. Gündelik duyguların saman alevi yanıp sönmesine karşılık, târihe ve 

kültüre dayanan şiirin daha kalıcı olacağını sezmiştir. Ölümsüz şiirin sırrını ve âhenk 

kaynaklarını araştıran Yahya Kemal için, bu dönem bir gözlem dönemi olmuş, geldiği 

nokta edebiyatımıza yepyeni bir bakış, yepyeni bir ruh, tarihî bir zenginlik ve derinlik 

kazandırmıştır.”(9)  
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Aslında Yahya Kemal bize kaybettiğimiz halis düşünmeyi tekrar inşa ettiren 

adamdır. Bu adam en çalkantılı dönemlerde hür düşüncenin ufuklarını Paris’te 

keşfetmiş; vatan topraklarının türküsünü farklı enstrümanlarla dile getirilebileceğini, 

o dönemin düşünen beyinlerine göstermiştir. Özmel, Yahya Kemal’in bu özelliğini 

“mütefekkir kalem ve şair” olarak değerlendirir. “Onun bizzat terkip ettiği düşünce 

nizamının boyutları, eserlerindeki millî ve dinî temel, onun mütefekkir yönünü” ortaya 

koyarken; “vatanın bir özeti olarak kabul ettiği İstanbul üzerinde durarak, oradan 

bütün vatan sathındaki gerçeği anlatmaya çalışması” ona bu kimliği haklı olarak 

kazandırmıştır. Özmel, Yahya Kemal’in şiirini “mevsimi ve devri geçmeyecek bir şiir” 

olarak görür. “Çünkü Yahya Kemal şiiri o kadar çok koruganı varlığında 

yaşatmaktadır ki, onun konularının ve dayanaklarının hiçbir zaman devri 

geçmeyecektir… Onun şiirlerini ve nesirlerini okuyan nesiller, her dönemde millî 

ruhun, kalkınmanın ve dayanışmanın ve vatan sahipliğinin bekçisi olduğunu daha 

yakından tanıyarak sevecektir. Şiir yazmaya başlayacak şairin bir tek kaygısı vardır. 

Duygularını ve düşüncelerini, hayallerini bir ahenk içinde anlatmak, her okuyana bu 

şiirdir hissini verebilmektir. Bu büyülü ve sanatlı söyleyiş en çok şiirin ihtiyaç duyduğu 

bir anlatımdır. Yahya Kemal, kelime seçmekten başlayınız, fazlalıklardan 

temizlenmiş veya her kelimesi şiir yapısında, anlam, ahenk, ritim ve bütünlük içinde 

kullanılmış, bir Yahya Kemal Türkçesi ve bir Yahya Kemal şiir vücuda getirilmiştir. 

Ben edebiyatımızda böyle dört başı mamur bir bütünlük ve mükemmellik 

görmedim.”(10)   

Yahya Kemal’le ilgili düşüncelerini onun fikrî muhayyilesinde hareketle 

açıklayan Özmel, şiirinin hissî bağlantılarını, bu büyük şairin ruh ikliminden alır. 

Yahya Kemal’i kendi medeniyetimizin dirilişinde, bir nirengi noktası olarak gören 

İsmail Özmel, tıpkı Tanpınar’ın söylediği gibi Yahya Kemal anlaşılmadan Türk kültür 

ve medeniyetinin tahlil edilemeyeceğini ifade eder. “Yahya Kemal, İstanbul’un her 

güzelliğinde, her abidesinde, onu inşa eden ve doyuran bütün Anadolu’yu, Anadolu 

insanını görerek, Türkçenin imkânlarını da en iyi şekilde kullanarak hakikaten 

benzersiz, abide şiirler yazmıştır. Bu şiirlerin her biri sayfalarla yoruma imkân 

verecek bir derinliğe, ahenge ve manaya sahiptir. Yıllar sonra Yahya Kemal’le 

dostluğumuz arttı, şiirleri üzerinde uzun zaman durmaya ve değerlendirmeye 

zamanım oldu. Tarihimiz, kültürümüz, mimarimiz ve musikimiz hasılı bütün 

kültürümüz ve zenginliklerimiz bir cehiz sandığına istif edilir gibi, mısralarında 

ölümsüzlüğe kavuşturulmuştur. Onu okuyup anladıkça ne kadar büyük bir şiir 

abidesinin karşısında olduğumu düşündüm. Bende çok derin İstanbul hayranlığı ve 

çok samimi bir Yahya Kemal sevgisi vardır.” (11) 

İsmail Özmel’in Yahya Kemal’le ilgili görüşlerini açıkladığım bu bölümü onun 
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“Yahya Kemal’le Söyleşi” isimli şiirinden aktaracağım mısralarla tamamlamak 

istiyorum.

Yahya Kemal’le Söyleşi

“Çağın rüzgârıyla savruldu kader

Tarifsiz ümitler, nice hayaller.

Zaman ağlarını böyle mi örer?

Gurbette ne zormuş günler geceler.

Paris hayallerin süslü perisi

Esen sam yelinden çoğu habersiz

Kimi zevk peşinde kimi şöhret delisi

Kimi dermen arar, çırpınır sessiz.

Çağlardan güç alan, şaha kaldıran

Bir ses arıyordun geçmiş zamandan.

Maya bulunca destan yazılır

İmparatorluğa can veren ruhtan.

Paris günleri aç, sefil, gizemli

Gönüllü katlanış, bitmeyen çile.

Sözün madenine değince hele

Bir destan rüyası süsler hayali

Deruni ahengin iklimi nerde

Nerde akisleri Türk ruhunun?

Destanlar yaratmak varsa kaderde

Elbet gerçekleşir bir gün umudun.”

İsmail Özmel’in Yahya Kemal’le isim ve tema bakımından benzer olan 

şiirlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

1-Yahya Kemal’in Kendi Gök Kubbemiz’de(12)  “Mâverâda Söyleniş” şiiriyle, 

İsmail Özmel’in kitaplarına girmemiş şiirlerinden “Bir Akşam Mâverâda”(13)  şiiri

2- Yahya Kemal’in Kendi Gök Kubbemiz’de, “Hayalî Söyleniş” şiiriyle İsmail 

Özmel’in Türkçenin Rüzgârında “Söyleniş” şiiri

3-Yahya Kemal’in Kendi Gök Kubbemiz’de, “Yol Düşüncesi”, İsmail Özmel’in 

Türkçenin Rüzgârında, “Yol Aklıma Düşer” şiiri.

4-Yahya Kemal’in Kendi Gök Kubbemiz’de “Sonbahar” ile İsmail Özmel’in 

Türkçenin Rüzgârında, “Sonbahar” şiiri
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5-Yahya Kemal’in Kendi Gök Kubbemiz’de , “Büyü Şiir” Türkçenin 

Rüzgârında, “Bütün Şiirler Güzeldir” şiiri

6- Yahya Kemal’in Kendi Gök Kubbemiz’de, “Atik-Valde’den İnen Sokakta” 

Her Mevsim Bahar’da “Niğde’de Ramazan”

7- Yahya Kemal’in Kendi Gök Kubbemiz’de, “Eski Musiki” Her Mevsim 

Bahar’da “Türk Musikisi”, “Musiki Meclisi”

8- Yahya Kemal’in Kendi Gök Kubbemiz’de “Güftesiz Beste” Her Mevsim 

Bahar’da Selahattin İçli’ye ithafen yazdığı “Güfte” şiiri

9- Yahya Kemal’in Eski Şiirin Rüzgârıyle” şiir kitabında yer alan “Ezan-ı 

Muhammedî” şiiriyle İsmail özmel’in Bütün Şiirler kitabındaki “Allahü Ekber” şiiri tema 

bakımından aynı duygu değerinde olan şiirlerdir.

10-Yahya Kemal’in Kendi Gök Kubbemiz’de yer alan “Sessiz Gemi” şiiriyle 

İsmail Özmel’in şiir kitaplarına girmeyen ancak Akpınar Dergisi’nin 41. sayısında 

yayınlanan “Meçhul Gemi” şiiri aynı tema etrafında örgülenmiş şiirlerdir.

11- Yahya Kemal’in Eski Şiirin Rüzgârıyle” şiir kitabında yer alan “İstanbul’u 

Fetheden Yeniçeriye Gazel” şiiriyle; İsmail Özmel’in Her Mevsim Bahar’da  

“Mehterbaşı” şiiri konu ve tema bakımından birbirine yakın şiirler olduğu gibi İsmail 

Özmel, bu şiirde Yahya Kemal’in mısralarından da kullanmıştır. Şiirlerindeki 

benzerlikleri nazara sunmak bakımından her iki şiiri de burada terennüm etmek 

istiyorum.

İstanbul’u Fetheden Yeniçeriye

Gazel

“Vur pençe-î Alî’deki şemşîr aşkına

Gülbangi âsmânı tutan pîr Aşkına

Ey leşker-î müfettihü’l-ebvâb vur bugün

Feth-î mübîni zâmin o tebşîr aşkına

Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-î hilâl içün

Gelmiş bu şehsüvâr-o cihangîr aşkına

Düşsün çelengi Rûm’un eğilsün ser-î Firenk

Vur Türk’ü gönderen yed-i takdîr aşkına

Son savletinle vur ki açılsın bu sûrlar

Fecr-î hücûm içindeki Tekbîr aşkına” 
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Mehterbaşı

“Mehterbaşı uçur bizi

Tokmağın rüzgâr olsun.

Açsın perdeyi perdeler

Bir ulu pîr aşkına,

Ufuklar ufukları

Salla tokmağı

 

Yedeklesin kanatları kanatlar

Hu çekiyor çatılarda kumrular.

Mehterbaşı uçur bizi

Yüce dağlar üstünden.

Dağları eğilten Yunus’tan

Bir ilâhi gibi.

Mevlânâ’dan anlat o hikâyeyi

Paslı uykusundan

Uyandır gönülleri.

Mehterbaşı uçur bizi o eski rüzgârla

Bir uçtan bir uca anlat mefahiri.

Çal Mehterbaşı

“Gülbanki asumanı tutan pîr aşkına.”

Heybetin gönüle şifa

“Allah yoluna can koyarız”

Razı olur hazreti Yezdan.

Bir ruh üfle dirilsin

Can ulaşsın gönüllere.”

 

12-Yahya Kemal’in Eski Şiirin Rüzgârıyle” şiir kitabında yer alan  “İsmail 

Dede’nin Kâinâtı” şiiriyle Her Mevsim Bahar’da  “İsmail Dede Efendi” şiiri aynı konulu 

şiirlerdir. Yahya Kemal “Itrî” şiirini yazarak, Türk müziğinin büyük bir dehası olan 

Buhurîzâde Mustafa Itrî’yi unutulmaktan kurtarmıştır. İsmail Özmel’de Mevlevî 

ayinlerinin baş tacı, Türk tasavvuf musikisinin üstadı “İsmail Dede Efendi”yi de tıpkı 

Yahya Kemal gibi bir şiiriyle abideleştirmiştir. Her iki şiirden bir iki kıta okumak, onların 

aziz ruhlarını bu vesileyle yâd etmek isterim. Aynı zamanda biliyoruz ki 2012 yılı 
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UNESCO tarafından ölümünün 300.Yılı münasebetiyle Itrî yılı ilan edilmiştir. Bu 

anlamlı yıla uygun olarak Yahya Kemal’in Itrî şiirini okuyorum.

ITRÎ

Büyük Itrî'ye eskiler derler,

Bizim öz mûsıkîmizin pîri;

O kadar halkı sevkedip yer yer,

O şafak vaktinin cihangîri,

Nice bayramların sabâh erken,

Göğü, top sesleriyle gürlerken,

Söylemiş saltanatlı Tekbîr'i.

Tâ Budin’den Irâk’a, Mısr’a kadar,

Fethedilmiş uzak diyarlardan,

Vatan üstünde hür esen rüzgâr,

Ses götürmüş bütün baharlardan.

O dehâ öyle toplamış ki bizi,

Yedi yüz yıl süren hikâyemizi

Dinlemiş ihtiyar çınarlardan.

Mûsikîsinde bir taraftan dîn,

Bir taraftan bütün hayât akmış;

Her taraftan, Boğaz, o şehrâyîn,

Mâvi Tunca’yla gür Fırât akmış.

Nice seslerle, gök ve yerlerimiz,

Hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz,

Bize benzer o kâinât akmış.

Çok zaman dinledim Nevâ-Kâr’ı,

Bir terennüm ki hem geniş, hem şûh:

Dağılırken “Nevâ”nın esrârı,

Başlıyor şark ufuklarında vuzûh;

Mest olup sözlerinde her heceden,

Yola düşmüş, birer birer, geceden

Yürüyor fecre elli milyon rûh.
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Kıskanıp gizlemiş kazâ ve kader

Belki binden ziyâde bestesini,

Bize mîrâsı kaldı yirmi eser.

“Nât”ıdır en mehîbi, en derini.

Vâkıâ ney, kudüm gelince dile,

Hızlanan mevlevî semâıyle

Yedi kat arşa çıkmış “Âyîn”i.

O ki bir ihtişamlı dünyâya

Ses  ve tel kudretiyle hâkimdi;

Âdetâ benziyor muammâya;

Ulemâmız da bilmiyor kimdi?

O eserler bugün defîne midir?

Ebediyyette bir hazîne midir?

Bir bilen var mı? Nerdeler şimdi?

Öyle bir mûsıkîyi örten ölüm,

Bir tesellî bırakmaz insanda.

Muhtemel görmüyor henüz gönlüm;

Çok saatler geçince hicranda,

Düşülür bir hayâle, zevk alınır:

Belki hâlâ o besteler çalınır,

Gemiler geçmiyen bir ummanda.

İsmail Dede’nin Kâinâtı

“Mesnevî şevkini eflâke çıkarmış nâyız

Haşredek hem-nefes-î Hazret-i Mevlânâ’yız

Sîne sûrâh-be-sûrâh kanar vecdinden

Teşne-î zevk-i ezel leb-be-leb-î sahbâyız

Şeb-i lâhûtda manzûme-i ecrâm gibi

Lâfz-ı bişnev’le doğan debdebe-î mânâyız

Meyi peymâne-be-peymâne döken sâkîden

Yine peymâne diler neşve-i ser-tâ-pâyız
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Şems-i Tebrîz hevâsıyle semâ’ üzre Kemâl

Dâhil-i dâire-î bâl ü per-î Monlâyız”

İsmail Dede Efendi

Binbir gece çile ile vardın ruhlar beldesine,

Coşan taşan gönlü yine, kucaklamış koca sine.

Rüzgâr ile oynar deniz, bestelerin hayranıyız,

Sarhoş olan kıyı ara, biz kıyının seyranıyız.

Şeyh Nutki’den aldın dersi,

  Beşiktaşâ serdin postu

Nasıl vardın o zirveye

  Mevlânâ’nın gönül dostu?

Ferahfeza ile uçtun maveranın ötesine,

Yankılanan gönül sesi, bülbül sesi kim nesine?

Itrî’lerden aldın nasip, Sultan Selim oldu sahip

Ney sesinde semazensin, dertlilere sensin tabip.

Sevenlerin bir ağızdan meşk ediyor hece hece

Söyleniyor bestelerin maverada gündüz gece.

Millî ruha maya oldun, yoğurdun bizi gönlünce,

Sen mi geldin, biz mi vardık, velhasıl bir bilmece

İsmail Özmel’in Şiirlerinde İstanbul

İsmail Özmel’in şiir dünyasında İstanbul ancak Yahya Kemal ile bir anlam 

kazanır. Yahya Kemal Selçuklu-Osmanlı, Türk İslam asırlarını nesir ve nazımla ifade 

etmenin yollarını aramış; modern ve geleneksel şiir anlayışlarından hareketle 

destansı-epik ve lirik şiirler söylemiştir. Yahya Kemal, bu yönüyle hamasi duyguların 

zirvesini yaşayan ve bunu Türkçenin işlenmiş en güzel kelimeleriyle dile getiren bir 

şairdir. Şiirlerinde yüksek frekanslı milliyet vurgusu, Anadolu’nun tarihi gerçekliğiyle 

örtüşen alperen kimliğinin, epik söylem içerisinde inşa edilişidir. Yahya Kemal 

demek, Anadolu medeniyetleri içerisinde Türk-İslâm terkibinin Selçuklu ve Osmanlı 

asırları demektir. Yahya Kemal, “Türk İstanbul” gibi yazılarında İstanbul’un Türklüğün 

bütün hususiyetlerini yansıtan bir yapıya sahip olduğunu; bu şehrin kendi hususî 

havasında, kendi ikliminde, bütün yapıcı unsurlarıyla, milletimizi bir bütün halinde 

işlediğini vurgular. Coğrafyanın her ne kadar insanı şekillendiren yapısı olsa da aynı 

oranda insanın da coğrafya üzerinde kalıcı bir iz bıraktığı bir gerçektir. Yahya Kemal 

bu gerçeği idealleştirerek ele alır. Onun şiirlerinde İstanbul, Türk tarihinin en can alıcı 

renkleriyle arzı endam eder. O, “İstanbul’a tutkunluğunu, çok kez, ‘ilân-ı aşk 

ölçülerinde açığa vurmaktadır. 
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Bedri’ye Mısralar

Gelmek’çün ikinci bir hayâta,

Bir gün dönüş olsa âhiretten:

Tâlih bana dönse, nâzikâne;

Bir yıldızı verse mâlikâne;

Bîgâne kalır o iltifâta,

İstanbul’a dönmek isterim ben.

          Bir Başka Tepeden

 San dün bir tepeden baktım azîz İstanbul!

 Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.

 Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!

 Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

 Nice revnaklı şehirler görülür dünyâda,

 Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.

 Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü’yâda

 Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.

Yahya Kemal’in ‘Aziz İstanbul’ kitabı baştan sona İstanbul’un değerleri, 

manzaraları, tarihi ve anlamları ile doludur. Kendi Gök Kubbemiz’de İstanbul’u 

doğrudan ele alan şiirleri 30’a yakındır. Yine Eski Şiirin Rüzgâriyle’de, 40’a yakın, 

doğrudan İstanbul şiir vardır. Rübâîleri’nde birkaç dörtlük ve ‘Bitmemiş Şiirler’inin bir 

kısmı da İstanbul üzerinedir.” (14)  

İsmail Özmel’in şiir dünyasında da İstanbul, çok özel bir yere sahiptir. 

Etkisinde kaldığı Yahya Kemal, onda İstanbul sevgisinin kökleşmesin vesile olmuş; 

bu şehrin ikliminde, fethin hür havasını soluklar hale gelmiştir. Özmel, İstanbul’da 

kaldığı dört yıl boyunca; İstanbul’a Yahya Kemal’in açtığı ufuktan bakmaya çalışmış, 

bu şehrin kendine has uhrevî havasını da şiirleriyle terennüm etmiştir. İstanbul’u 

“büyülü şehir” olarak gören İsmail Özmel; “Her güzel şeyimizin ilhamı, her 

güzelliğimizin zirvesi, zenginliğimiz, hayalimiz ve servetimiz İstanbul. Ona bakıp 

bütün bir milleti, Türk milletini ve bütün bir vatanı, Anadolu’yu göremiyorsak 

İstanbul’u anlamamız ve değerini takdir etmemiz mümkün olmadığı gibi, Yahya 

Kemal şiirinin güzelliklerine ve derinliklerine ulaşmamız da mümkün değildir. 

Zamanın Türk dünyasının en ücra köşelerinden gelen üstatlar, ustalar ele ele verip 

bu şehri imar etmişlerdir. Oradaki her yapıda her güzellikte, kaç neslin emeği, dehası, 

sanatı ve göz nuru vardır. Ve Yahya Kemal şiirlerinde bu gerçeği, çağrıştırdığı duygu 

ve hayalleri, çok güzel bir şekilde ifade etmiştir.”(15)  Şeklinde değerlendirir.

İstanbul, milliyetin yapıcı unsurlarını ve Türkün yaratıcı muhayyilesini 
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üzerinde bir bir inşa ettirmiş müstesna bir şehirdir. İstanbul, her karış toprağı ecdat 

eserleriyle dolu, mazi kapılarını daima aralayan, en ücra semtlerinde bile Müslüman 

Türkün iman neşvesini bulabileceğiniz bir şehirdir. İsmail Özmel Yahya Kemal’in 

“Koca Mustâpaşa” şiirine getirdiği bir yorumla İstanbul’un bu özelliğine şöyle değinir. 

“Bu vatan semtine Türk milleti bedeni ve ruhuyla öyle sinmiş ki, görülen, duyulan ne 

varsa hepsi bizimdir ve bizim mührümüzü taşıyor. Beş yüz yıldır manevî çerçeve 

daima aydınlık ve iç açıcı olmuştur. Her şey bizim elimizle güzelleşmiş ve bizim 

elimizde aydınlığa kavuşmuştur. Bu berraklık beş yüz yıldır aynı şekilde devam 

etmektedir. Devam etmesini de sağlamak bizim varlık ve hayat borcumuzdur.” (16)

Bunun farkında olan Yahya Kemal bu şehre “Aziz İstanbul” yakıştırmasını 

yapmıştır. İsmail Özmel bir mülakatında İstanbul’u şöyle değerlendirir: “O şehir bir 

iklim, bizim iklimimiz. Her güzelliği ve inceliği ile bizleri ve gören herkesi büyüleyen bir 

şehir. Ne yazılsa, ne söylense onu yeterince anlatamaz. Her sabah yeniden doğar, 

her akşam yeniden işvelenir ve gece yarısı uhrevi bir hava ile ruh iklimlerinin 

eksiklerini tamamlar.”(17)  

Özmel’in şiirleriyle, Yahya Kemal’in şiirlerini karşılaştırdığımızda; ortaya 

çıkan tabloda, İsmail Özmel şiirlerinin kuvvetli bir Yahya Kemal tesirinde olduğu 

görülür. Bu tesir birebir taklit şeklinde olmadığı gibi, tür ve şekil yönüyle de farklılıklar 

arzeder. İsmail Özmel fikrî alt yapı ve duygudaşlık yönüyle Yahya Kemal’le eş şiirler 

yazdığını söyleyebiliriz. Yahya Kemal “Ok” şiiri dışındaki tüm şiirlerini aruzla yazdığı 

halde İsmail Özmel şiirlerinde hece ile serbest ölçüyü kullanmıştır.

İsmail Özmel, İstanbul’un büyüsü kaybolmuş diyenlere inat, şiirlerinde 

“İstanbul sevgisini” dile getirir. O Yahya Kemal’den mülhem “İstanbul”la bütün bir 

vatan coğrafyasını şiirine misafir eder. İstanbul nakışlanan bir gergef gibi 

milliyetimizin yıllarca süren aşk ve aksiyonunun idealleştiği bir şehirdir. Bu şehir Türk 

İstanbul’dur. Türk İstanbul “Kendi Gök Kubbemiz”in hür semalarında yankılanan 

Anadolu’nun, bütün bir birikimidir. İsmail Özmel, bu hakikati kendi ifadeleriyle şöyle 

dile getirir. “İstanbul öyle bir sevgili ki, onun için ne yazılsa, ne söylense yine azdır. 

Onun sözlüğündeki kelimelerle ve güzelliklerle hiçbir güzellik yarışa çıkamaz. O 

yüzyıllarca bir büyük milletin hayalindeki şehirdi. Yüzlerce yıldır da ona sahip 

olmanın mutluluğunu ve sorumluluğunu taşıyor. Her Türkün hayalinde yine İstanbul 

var, onun hayaliyle ve hakikati ile maddi ve manevi doyumunu sağlıyor. Öyle derin, 

öyle geniş ve zengin, hayal ötesi malzemeleri ve imkânları bağrında saklıyor ki, hiçbir 

muhayyile onu düşünmekten kendini müstağni sayamıyor. Bu bir büyüdür, bir sihirdir. 

Hayatımıza ve hayalimize sunulmuş Allah’ın bir lütfudur.”(18) 

İsmail Özmel’in İstanbul üzerine yazdığı şiirlerin en dikkat çekici olanı, “Çağır 

da Geleyim Güzel İstanbul” şiiridir. Şiirin tamamında köklü bir İstanbul sevgisi vardır. 

“Özmel İstanbul’a Yahya Kemal’in baktığı gözle bakar. Onda tarihi, mimariyi, tabiat 
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güzellikleri ve bütün bunlarla beraber büyük bir medeniyetin muhteşem ahenkli 

manzumesini görür.”(19)  

İsmail Özmel’in şiiri, muhayyilesi İstanbul’un tarihi mekânlarıyla süslü; “Aziz 

İstanbul”un kültür, sanat ve estetik yanını terennüm eden, maneviyat ağırlıklı bir 

şiirdir. Onun “Güzel İstanbul” şiiri lirik bir anlatımla söylenmiş bir İstanbul 

güzellemesidir.

Çağır da Geleyim Güzel İstanbul

Çağır da geleyim güzel İstanbul.

Bu sevdaya yetmez bir aşkın dili.

Bir akşam misafir kalmak mı kabul,

Yaksın fener gibi gökler kandili.

Çağır da  geleyim güzel İstanbul.

Her köşen bin âşık, her taşın sanat.

Kubbeler semada, minare kanat.

Gönül ikliminde senin saltanat.

Çağır da  geleyim güzel İstanbul.

Uhrevî âlem açılan kapı

Ulu minareler göklere direk,

Kubbeler altında çırpınan yürek.

Büyüye kapılmış taşı toprağı,

Rahmete susamış şehit ruhları.

Ruhlar, tesbih eder hep uluları.

Yücelerde Ulubatlı Hasan’lar,

O kadar aydınlık o kadar bizden.

Naralardan yankılanır ufuklar,

Kalyonlar kuş gibi geçer denizden.

Türk’e hazinedir yaşanan tarih,

Mefahiri söylet hatıralara.

Müjdelendiğini bilerek Fatih,

Dağları yol etti kadırgalara.

Çağır  da geleyim güzel İstanbul.

İlâhî müjdeye olmuşsun mazhar,

Hisarların dibinden bir sevda nehri akar.
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Her cami her kubbe nişandır sana.

Tarihine karışmış yalılarla çınarlar,

Sana ruh olan cevher, Türk’ün irfanında var.

Çağır da geleyim aziz İstanbul.

Bir mekânda buluştur Koca Sinan’la beni,

Bir daha yaşayalım asırlık serüveni.

Yol uzasın Eyüb’e duyulsun ezan sesi,

Ölümü güzel eder servilerin gölgesi.

Eyüb Sultan’da gece, maveradan bir hece,

O esrarlı âlemden bize kalan bilmece.

O âleme dalmayan ne anlar gecelerden,

Kutlu fetihten beri nur yağar yücelerden.

Bir çağın kapısını el atıp açan nehir,

İmbikten süzülerek öze kavuşan şehir.

Ne varsa bu diyarda ecdattan yadigârdır,

Her taşın dimağında ne hatıralar vardır?...

Bütün veballerin boynuma kabul,

Çağır da geleyim aziz İstanbul.

İsmail Özmel’in İstanbul için yazılmış şiirlerinin adlarını şu şekilde 

sıralayabiliriz.

1-Her Mevsim Bahar’da “Küçüksu’da Gezinti”, “Boğaz’da Kuşlar”,”Boğaz’da 

Akşam”, “Ne Güzelsin Boğaziçi”, “Boğazda Düğün-I”, “Boğaz’da Düğün-II”

2-Bir Daha Yaşamak’da “İstanbul”

3-Çağır da Geleyim İstanbul adlı şiir kitabında “İstanbul’un Fethini Gören 

Yahya Kemal” şiirini hem Yahya Kemal etkisinde, hem de İstanbul sevgisi etrafında 

örgülenmiş bir şiir olarak ele alabiliriz. Yahya Kemal’in Kendi gök Kubbemiz’de 

“İstanbul Fethini Gören Üsküdar” şiiri fetih neşidesi etrafında terennüm edilmiş bir 

şiirdir. İsmail Özmel’de aynı neşideye şöyle katılır.

  “İnandım ki görmüşsün İstanbul’un fethini,

  Tahayyüle sığar mı, o emsalsiz temaşa?
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  Nasıl da seçmiş Fatih, camiinin yerini

  Haçlının enkazını, imar etmiş bir başa.

  Ararken Akşemsettin Eyüb Sultan kabrini.

  Murakabe uzadı herkes düştü telaşa.

  Fatih’e; müjde olsun; diyordu, Akşemsettin.

  Lutfu ilahidir bu, gelmiş seccade taşa.”

4-İsmail Özmel’in kitaplara girmemiş ancak dergilerde yayınlanmış İstanbul 

şiirleri ise şunlardır: “Rumeli Feneri”, “Boğazda Kuşlar”,“İstanbul Büyüsü” 

Bu şiirlerden “İstanbul Büyüsü”nün ilginç bir hatırası vardır. Şiiri okumadan 

önce İsmail Özmel’in bu anısını sizlerle paylaşmak isterim. 30.11.2008 Pazar günü 

saat 23,15’te TV-2’deki “Önce Şiir Vardı” adlı programı izleyen İsmail Özmel; 

konuşmacılardan biri olan Hilmi Yavuz’un, ‘İstanbul artık tahayyüle imkân vermiyor’ 

ifadesine içerlenir ve bunun üzerine şu mısraları yazar.

              

İstanbul Büyüsü(20)  

   İstanbul sevgisini paylaştığımız, 

   Sayın Nâzım Hikmet Polat’a...

Bir İstanbul rüyası görmeden uyananlar

Diyor: Yazık, İstanbul yitirdi büyüsünü. 

Ruhumuzun aynası, gönlümüzde yeri var

Kim saklıyor gözlerden çağların türküsünü?

İlahi bir lütuftur Boğaz, Bebek, Çamlıca

Her köşe hayallerde bitmeyen bir düş gibi.

Fatih’le Eyüp Sultan, Sinan, Kemal hep orda

Bin defa görse insan, ilk defa görmüş gibi. 

Öyle sinmiş ki ecdat, taşına toprağına 

Minareler, laleler yerden biten can gibi.

Nice sevdalı gönül, yüz sürer ayağına 

Dile sığmaz bu rüya, kalpte heyecan gibi. 

Sonuç İtibariyle

İsmail Özmel’in şiir dünyasında Yahya Kemal ve İstanbul müstesna bir yere 

sahiptir. Fikrî tecessüs itibariyle Yahya Kemal çizgisinde olan İsmail Özmel şiirlerini 

bu fikrî yoğunluk üzerine inşa eder. Tarih, kültür, sanat, musiki, Türkçe, insan, şehir 
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velhasıl her şey Yahya Kemal’in estetik nizamının bir yansımasıdır. Bunun en belirgin 

şeklini de İstanbul üzerine yazmış olduğu şiirlerde gördük.

İsmail Özmel’i Niğde’de tanıdım. Şiirleri kadar naif olan İsmail Özmel, tam bir 

İstanbul beyefendisidir. O, zengin bir kültür hazinesine sahiptir. Ben bu zenginlikten 

istifade etmeye çalıştım. Zaman zaman sohbet meclislerini aksattığım anlar oldu. O, 

hoş gördü, dostane bir sitem ile adımıza rubai yazdı. 

Yazı hayatının 50. yılında, sizlere İsmail Özmel’in şiirinde Yahya Kemal ve 

İstanbul sevgisini anlatmaya çalıştım. Sabır gösterip dinlediğiniz için teşekkürlerimi 

iletirim.  

1
 İsmail Özmel; Niğdeli Şair ve Yazarlar; Niğde Valiliği İl Özel İdaresi Yayınları, Niğde 2009, s.357

2 
 Yahyâ Kemal; Mektuplar Makaleler,İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 2.baskı, İstanbul 1990, s.257 
3 

Nâzım Hikmet Polat; “Sihirli Zamanı Yaşamak”, İsmail Özmel, Sihirli Zaman, Salkım Söğüt Yayınları, 

Ankara 2006, s.5
4 

Osman Aytekin; “Mevsimlerin Şâiri İsmail Özmel ile Şiir Üzerine”, Erciyes Dergisi, Sayı: 360, Aralık 

2007, s.20
5 

Saim Sakaoğlu; “İsmail Özmel: Bir Taşralı Şairin Şiir Dünyası”, Akpınar, Sayı: 36, Kasım-Aralık 2011, 

s.10
6 
Kibar Ayaydın; “Şiirin Zirvesi Yahya Kemal Beyatlı”, Akpınar Dergisi, Sayı:14, Mart-Nisan 2008, s.27

7 
Semih Çelik; “Türkçe ,Ağzımda Annemin Sütüdür, Prof. Dr. Kazım Yetiş ile Yahya Kemal’e Dair 

Bilinmeyenleri Konuştuk”, Akpınar Dergisi, Sayı:13,Ocak-Şubat 2008, s.7
8 
Murat Soyak; “Şair İsmail Özmel ile Yahya Kemal Beyatlı Üzerine Söyleşi”, Akpınar, Sayı: 23,Eylül-Ekim 

2009, s.5
9 
İsmail Özmel; “ Şâir ve Mütefekkir Yahya Kemal”, Erciyes Dergisi, Sayı: 337,Ocak 2006,s. 21

10 
Murat Soyak; “Şair İsmail Özmel ile Yahya Kemal Beyatlı Üzerine Söyleşi”, Akpınar, Sayı: 23,Eylül-

Ekim 2009, s.11/12
11 

Bekir Oğuzbaşaran; “Şair ve Yazar İsmail Özmel ile Edebiyat Üzerine” Berceste Dergisi, Sayı:67, Ocak 

2008, s.22
12 
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13 
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15
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2008, s.22/23
16
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ŞİİLERLE İSMAİL ÖZMEL

İdris YAVUZ

Efendim!

-Şairler, hoşgörülü, mütevazı, gönül ehli kimselerdir. Onlar, yaratılanı 

severler, Yaratandan ötürü. Şairler’in hayatında, kırgınlığa, dargınlığa yer yoktur.

İşte bu değerleri üzerinde taşıyan, Niğde’nin son dönemlerde yetiştirdiği 

gönül ve fikir adamı, şair, yazar ve yayımcı olan Sayın İsmail Özmel’i şiirlerle 

anlatmaya çalışacağım.

Hayatının 50 yılından fazlasını kültürel çalışmalara adayan, değerli bir fikir 

adamını 2-3 saat içinde anlatabilmek, kolay olmasa gerek.

Buraya bir nokta koymak istiyorum. Öncelikle şair kime denir? 

Şair, toplumun duygu ve düşüncelerini şiirlere yansıtan kişidir.

Şairler, toplumda düşünen, güzel söz söyleyen saygın kişilerdir.

Şairlik bir tutkudur, sevdadır, emektir, göz nurudur.

Şairlik, duyguların ve hislerin kimliğidir

Şairler için, Şiir bir gıdadır! Şairlik ise ona olan sevdadır!

Her şiir yazana, şair denemez.

Şairlik bir Hak vergisidir ve özel bir yetenek ister

Değerli konuklar! İnsanları bir arada tutan önemli değerler vardır. İnsan, 

yaratılış icabı hem maddi hem de manevi özelliğe sahiptir. İşte bu özellikleri üzerinde 

toplayan, şiir ve denemeleriyle tanıdığımız İsmail Özmel, Niğde'nin kültürel 

değerlerine sahip çıkan bir şairimizdir.

İsmail Özmel’in, "Dualar ve Âminler" yapıtı bir ustalık göstergesidir.

İsmail Özmel’in ilham kaynağı; Acılar, sevinçler, yalnızlık, gurbet, vuslat, 

inanç ve sevda konusunda işlemiş olduğu şiirlerini, özenle, ince, ince nakış nakış 

işlediğini görüyoruz.

Gönül dostu, Niğde sevdalısı  (Sözün erbabı) Sayın Özmel’in, bazen 

doğduğu yerin dağlarını, kışını, baharını, gelenek ve göreneklerini, sevdalarını, 

yüreğimize ateş düşüren hasretlerini, ağıtlarını, felaketlerini, sevinç ve üzüntülerini 

dile getiren, bazen de Karacaoğlan, Yunus Emre, Mevlana ruhunu yansıtan lirik 

şiirlerini okurken haz duymamak mümkün değildir
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İsmail Özmel’in İlk şiiri 1952 yılında “Türk Sanatı” dergisinde, 1953’de Elazığ 

Uluova Gazetesinde yayımlanmış, ona yakın şiiri de bestelenmiştir. Şiirleri. 

Salkımsöğüt Yayınları arasında neşredilmiştir.

Şimdi sizlere Sayın Özmel’in ruh yapısını yansıtan şiirlerinden bir iki örnek 

vermek istiyorum

İsmail Özmel;-Niğde’nin eski tabii güzelliklerinin, gelenek ve görenekleri ile 

komşuluk ilişkilerinin, zaman içinde nasıl bozulduğunu dile getiren şiirinde bakınız ne 

diyor?

HACILAR SOKAĞI

Yıllar sonra uğradım Hacılar sokağına

Ağaçlar kurumuş duvar perişan. 

Kırık hezen dayamış elini şakağına 

Toprak ağlamaklı, rüzgâr perişan. 

Ne kadar uzakta kaldıysa yıllar 

İçimde oraya akan bir su var. 

Güreş tuttuğumuz yeşil çayırlar 

Pınara varmayan yollar perişan. 

Hangi duygularla çıktım bu yola 

Pişmiş mi sahandaki yumurta? 

Seladın teyze ile komşu Mustafa 

Susuzluktan yanan arklar perişan. 

Felekten bir gün çalayım dedim 

Komşularla dostları bulayım dedim 

Yıllar ötesinden türkü söyledim 

Mızrap hasretinde teller perişan.

Şairimiz bir başka şiirinde, 

-Mis kokulu iğde ağaçları arasında bulunan bir sofada, komşularla köpüklü 

kahve içerken yapılan sohbetlerin özlemini dile getiriyor. Ama bu gün gökdelen tipi 

yapılan binalarda, eski komşuluk ilişkilerinden hiç bir eser kalmadığına dair sitemini 

de “Ahi Sokakta bir Sofa” şiirinde zikrediyor;

AHİ SOKAKTA BİR SOFA 

Ahi sokakta bir sofa 

Ruhumuzun aynası. 
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Derinlerde ney sesi 

Varsa budur manası. 

Nedir şehrin aynası? 

Asmasıyla bir avlu 

Mis kokulu iğdesi 

Desen de eksik oldu. 

Bu sofada yaşanmış 

En güzel yaşantılar. 

Elde köpüklü kahve 

Bugün bizde komşular. 

Göğe çıkan yapılar 

Varacak sanki aya 

Bir gece kalsın mimar 

Avlulu bir sofada.

Masalla büyür çocuk 

Masal büyür hayalle 

Rüyasız mekânlara 

Teselli var sofada. 

Anılarla hayaller 

El ister tutunmaya 

Rüya görsün mimarlar 

Mükellef bir sofada.

İstanbul, maddi ve manevi olarak dünya kültür mirasının merkezidir. 

Dünyanın incisi İstanbul şehri, Divan ve Halk Edebiyatı şairlerinden Fuzuliler, 

Nedimler, Bakiler, Nefiler, ve son dönem şairleri, Necip Fazıl KISAKÜREK, Orhan Veli 

KANIK, Yahya Kemal Beyatlı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Cahit Sıtkı Tarancı, Mehmet Akif 

Ersoy, Arif Nihat Asya ve Abdurrahim Karakoç ve birçok şairlerimiz gibi İstanbul, İsmail 

Özmel’e de ilham kaynağı olmuştur. O, şiirinde diyor ki;

ÇAĞIR DA GELEYİM GÜZEL İSTANBUL 

Çağır da geleyim güzel İstanbul 

Bu sevdaya yetmez bir aşkın dili. 

Bir akşam misafir kalmak mı kabul, 

Yaksın fener gibi gökler kandili. 
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Çağır da geleyim güzel İstanbul.

Her köşen bin âşık, her taşın sanat. 

Kubbeler semada, minare kanat 

Gönül ikliminde senin saltanat. 

Çağır da geleyim güzel İstanbul

Uhrevi âleme açılan kapı. 

Ulu minareler göklere direk, 

Kubbeler altında çırpınan yürek. 

Büyüye kapılmış taşı toprağı, 

Rahmete susamış şehit ruhları 

Ruhlar, tesbih eder hep uluları. 

Çağır da geleyim güzel İstanbul 

……………………..

Ne varsa bu diyarda ecdattan yadigârdır, 

Her taşın dimağında ne hatıralar vardır? 

Bütün veballerin boynuma kabul, 

Çağır da geleyim aziz İstanbul.

İsmail Özmel İstanbul’a adeta âşıktır. Onun İstanbul sevdasıyla yazdığı 

şiirlerden bazıları; Boğazda Akşam şiirinde kıyıların güzelliğini anlatan, Bebek ve 

Tarabya’yı, Rumelihisarı, Haliç’i, Füsunlu bahçeyi, Eyüp Sultan’ı, Küçüksu’da Gezinti, 

Ne Güzelsin Boğaziçi, Boğazda Kuşlar, Boğazda Düğün, Rumeli Feneri şiirlerini 

okurken ağzımıza ayrı bir tat veriyor.

İsmail Özmel, Güzelyurt-Girne ve Lefkoşeyi anlatırken, Buranın Anadolu’nun 

bir parçası olduğunu, gelenek ve görenekleriyle Türkiye’den hiçbir farkının olmadığını 

ifade ediyor.

GÜZELYURT-GİRNE VE LEFKOŞE

Girne’de bir deniz, bir kıyı

İnsanlar güzel, insanlar iyi.

Hiç yadırgamadı gözlerim

Hiç yadırgamadı damak zevkim.

Eksilmedi yüzlerde tebessüm

Misafirperverlik bu kadar olur

Mutlu etti gördüklerimiz.

Büyülü bir gündeyiz, bir gidip bir geliyoruz

Sen Girne’de gezinirken, ben Kuşadası'nda.

Şaşırıyorum ama ayaklarım sağlam zeminde
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Muhayyilem kurguda

Girne’de bir deniz, bir kıyı

Kuşadası’nda dinle aynı şarkıyı.

Bir hemşeri çayı, bir hemşeri selamı

Aksaray Gülağacı’ndan, Ulukışla Kılan’dan

Bir dost selamı getirmiş Bursa’dan.

……………………………………….

Estik İzmir’e gider gibi, Mersin’e gider gibi

Konduk Kıbrıs’a,

Lefkoşe sokakları nasıl çıkar Tarsus’a?

Rüya görmek buna denir,

Nasıl altmış kilometre var dersin arada?

İşte kayboldum Lefkoşe sokaklarında.

Çıktım karaya Tarsus’ta.

……………………

Türkiye bilincinde kardeşliğin

Onun için yollar kısa

Onun için her şey güzel

Yavru vatan ve Türkiye.

İsmail Özmel aynı zamanda bir Mevlana sevdalısıdır.

MEVLÂNÂ'YA SESLENİŞ

Mevlânâ, Mevlânâ, anlat Mevlânâ, 

Seven gönüllere kanat Mevlânâ. 

Bir dost selâmıdır nolur kabul et, 

Ya feyzin ver ya sohbete dahil et 

Seven gönüllere bir derman lütfet. 

Mevlânâ, Mevlânâ yol aç Mevlânâ, 

Mahzun gönüllere ilaç Mevlânâ.  Diyor.

Gönül dostu değerli şair İsmail Özmel’i yürekten kutluyorum.
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Şair İsmail Özmel’in şiirlerinde mekân unsurlarını tespit etmek suretiyle şairin 

coğrafyasına doğru bir yolculuğa çıkma denemesi bu çalışmamız. Şiirlerde kullanılan 

mekân unsurları odağında şairin hayata, insana ve olup bitenlere karşı bakışını da 

değerlendirmeye, incelemeye çalışacağız.

İsmail Özmel ile tanışmak

Yazı hayatının 50. yılında İsmail Özmel. Bir ömür edebiyat, kültür, sanat 

vadisinde yürüyüş. Şiirin ellerini bırakmayan bir şair. Niğde’den sesleniyor. 

Liseli yıllarım. Okul kütüphanesinde kitapların, dergilerin dünyasında gezinir 

iken “Çağır da Geleyim Güzel İstanbul” isimli şiir kitabını gördüm ve bir merak ile 

okumaya durdum. Hayat hikâyesinde geçen “Niğde’de doğdu” ifadesi yabancısı 

olduğum şaire bir adım daha yaklaşmamı sağladı.  Sonra Niğde’de yaşadığını, 

avukat olarak görev yaptığını öğrendim. Artık benim için bir takip süreci başladı.  Bir 

vakit bürosuna kadar gelmiş ve kapıdan göz ucuyla bakmıştım. Şair çalışıyordu ve 

genç okurundan şimdilik habersizdi. Çekingen, utangaç bir halet-i ruhiye içinde 

hemen oradan uzaklaştım.  Şiirlerini bir dönem Türk Edebiyatı ve Türk Dili 

dergilerinde okudum. Sonraki zamanlarda şair İsmail Özmel’in diğer kitaplarını da 

edindim. Eserleri sayesinde daha yakından tanımaya başladım. Gel zaman git zaman 

İsmail Özmel ağabey ile görüşmelerimiz, buluşmalarımız arttı. Edebiyat, tarih ve 

sanat üzerine sohbetlerimiz oldu. Her hafta sonu bir araya gelip olup bitenleri konuşur; 

duygu-düşünce ikliminde paylaşımlarımız olurdu. Dergi çalışmaları, kitap çalışmaları, 

kültür etkinlikleri… Şunu özellikle belirtmek isterim ki derdi edebiyat, sanat, tarih, 

kültür olanların Niğde’de uğrak yeri İsmail Özmel’in bürosudur. Niğde, Yeni Çarşı’da 

güzellik, iyilik adına bir buluşma yeridir o mekân. Bir yazıevi, edebiyatevi dense 

yeridir. 

Şair İsmail Özmel’in ilk şiir kitabı “Bir Daha Yaşamak” adıyla 1969 yılında 

yayımlanmıştır. Müstakil son şiir kitabı “Türkçenin Rüzgârında” adıyla 2004 yılında 

yayımlanmıştır. Şair bütün şiir kitaplarını 2006 yılında “Bütün Şiirler” adıyla bir araya 

getirmiştir. Şimdi elimizde şairin “Bütün Şiirleri” tek kitap olarak bulunmaktadır. Biz 

yapacağımız incelemede bu kitabı esas alacağız. 

İSMAİL ÖZMEL ŞİİRİNDE MEKAN UNSURLARI

Murat SOYAK
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Şiirlerde mekân unsurları

Mekân kavramı malum olduğu üzre “yer, oturulan yer, bulunulan yer, içinde bir 

cismin bulunabileceği yerlerin tamamı, var olan her şeyi içinde bulunduran şey” gibi 

anlamlara gelir. Edebî eserlerde mekân unsurları vasıtasıyla etkili, somut, anlaşılır bir 

anlatım sağlanmaktadır. Bu sayede yazarın, şairin içinde yaşadığı coğrafyaya 

bakışını da okuyup izleyebiliriz. Şiiri çözümleme, tahlil noktasında mekân unsurları 

üzerinde önemle durmak gerekiyor. Zira o mekân unsurları üzerinden bir ışıklandırma 

çalışması yapmaktadır şair. Ve biliyoruz ki şair Niğde, İstanbul, Ankara, Polatlı, Kıbrıs, 

Aşkale, Karamelendiz derken sadece yer isimlerini anmış olmuyor. O yer isimleri ile 

yitik zamanlara, köklere bir yolculuk denemesi de yapılmış oluyor. 

İsmail Özmel’in şiirlerinde mekân unsurları sıkça karşımıza çıkar. Şair içinde 

bulunduğu, yaşadığı vatana borcunu ödemektedir. Görüp tesirinde kaldığı şehirlere, 

mekânlara bir vefa duygusu eşliğinde şiirden güller sunmaktadır. 

“Odağında bazen ferdin, çevrenin; bazen de toplumun bulunduğu bir kültür 

iklimi vardır. Bu iklim, rüzgârlı bir ürperti veren bir anlatıma kavuşursa şiir olur” diyen 

İsmail Özmel bu tavrını şu mısrası ile adeta taçlandırır: “Kurtul fanilikten, kucak aç 

ölmezliğe”

Şair bir akşam vakti yola düşmüştür.  “Hayalimdeki Şehir” şiirinde yol boyunca 

şahit olduklarını dillendirir: “Bir akşam çıktım yollara / Parklardaki manzara uyandırdı 

beni / Akasya, çınar ve yapraklar / Birleşmiş aynı kaderde” (s.19)

Bu şiirde mekân unsurları olarak özellikle ‘yol’ ve ‘park’ kelimeleri 

geçmektedir. Hayallerin egemen olduğu bu şiirde iki mekân unsuru sayesinde 

somutluk sağlanmıştır. Bu yönüyle şiirin arka planında bir yaşantının da olduğu 

görülmektedir. 

“Kış” şiirinin bir bölümünde şairin mekâna sığmayışı, öteleri arayışı 

belirtilmektedir. “Belli dar geliyor mekân / Tutma elini hız ver havalansın / Rüzgârı alsın 

arkasına / Çizsin hayalindeki resmi”. Ve bu şiir bir “Anadolu” vurgusuyla nihayete erer: 

“Sizler Anadolu insanı / Sizler her şeyden güzel” (s.24).

İsmail Özmel’in şiirlerinde ‘hayal, hülya, gönül, tefekkür’ kelimeleri bir yol 

bulup mekân ile buluşur: “Bir Akşam Maverada” isimli şiirde bu yönelişi görmekteyiz. 

“Rüzgârlı tepeler, ücra köşeler / Bir aşk şarkısını dinler derinden / Hayaller ulaşır 

maveraya”  (s.25)

Geçip giden zaman, bir ömrün muhasebesi ve bir mekân olarak havuz başı… 

Şair “Ömrü Tükettik” başlıklı şiirinde “Kozasını nasıl da örüyor zaman / Bir havuz 

başında ömrü tükettik” der.  (s.30)

İsmail Özmel’in şiirlerinde bir hakikat arayışı, bir tefekkür çabası olarak ‘yol’ 

kelimesi sıkça anılır. “Yol Aklıma Düşer” şiirinde arayışın izleri okunur. “Yol aklıma 

düşer / Hakikatin peşinde insan / Bir tefekkür, bir arayış / Bir özlemdir yağmurla 
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buluşan” (s.42)

“Bir Tebessüm Yakalamak” isimli şiirinden bir mısra: “Dön de geçtiğin yollara 

bak” (s.44)

‘Ata bar’ şiiri aynı isimli bir oyunun tesiriyle yazılmıştır.  Bu şiirde özellikle dağ 

isimleri anılır:  “Bu oyunu oynarken insan / Ayakları gömülür yedi kat yere / Başı 

Erciyes olur, Ağrı olur / Çıkar bulutlar üstüne / Bu oyunu oynarken insan / Sıra sıra 

selviler yürür ormanda / Dağ dağ, tepe tepe / İt ulutmaz olur, Toros olur” (s.54–55)

Yaşanan coşkuya ve ruhun yücelişine vurgu yapmak amacıyla Erciyes, Ağrı, 

İt Ulutmaz ve Toros dağları anılmıştır.  Ayrıca kitapta yer alan bir şiirini Niğde sınırları 

içinde yer alan, başı dumanlı, görkemli Hasan Dağına adamıştır. O şiirden tadımlık bir 

mısra: “Hasan Dağı, sen dağların hasısın”. (s.57)

Şair, 21 Nisan 1998 tarihinde Denizli’ye yapmış olduğu bir yolculuğu “Denizli 

Yolunda” isimli şiirinde anlatır: “Yola çıktık bir otobüsle / Bazen hızlı bazen yavaş / 

Sanki uçurtma kuyruğunda ellerimiz / Uçuyor gönüller Denizli’ye” (s.62)

Yola çıkış, yolculuk izlenimleri ve şehir odağında ilerler şiir:  “Bir vuslat 

yorgunu yollarda zaman” Ve bir mekân unsuru olarak Denizli sokakları tasvir edilir: 

“Denizli sokaklarında / Belli haberli çiçekler / Dökülmüşler yollara” (s.64)

“Bütün Şiirler Güzeldir” isimli şiirinde yine bir tepe karşılar bizi. “Rüzgârlı bir 

tepede düşünen adam”  mısrası ile “Gönül en yüksek tepelerde” mısrası bu anlamda 

dikkate değer. 

“Ezel ve Ebet” şiirinde ‘yol’ şiire bir başlangıç olur. “Bir yol kenarında elleri 

yanda / Bir yolcu duruyor, ne haldedir bak” (s.69)

Şair kırda, doğanın kucağındadır. Mutlu, iyimser bir şiiri dillendirir. Kır hayatı 

bu şiire dış mekân olarak yansımıştır. “İşte Uzandım Yere–2” şiirinden mısralar: “İşte 

uzandım yere / Başıma bir yastık ver / Sevgini bir yorgan gibi / Ört üstüme”   (s.73) 

Şair bir kaza anı ve sonrasını “Bir Rüzgâr Uçurdu Bizi” isimli şiirinde anlatmış. 

Bu şiirin bir yerinde mekân olarak ‘çayhane’ anılmaktadır. “Bir yol boyundaki 

çayhanede / Bir mola verip / Bir bardak çay elde / Bir vicdan mahkemesinde” (s.79)

“Her Mevsim Bahar” şiirde bir mekân unsuru olarak ‘rintlerin meclisi’ özellikle 

vurgulanmaktadır. “Rintlerin meclisinde her mevsim oldu bahar” (s.83)

“Ne Güzel” isimli şiirde ‘Bir dağ yolu, ekilmiş toprak, zirve, rintler meclisi, 

mihrap, tepe’ gibi mekân ile ilgili kelimelere yer verilmiştir.  (s.86–87)

Beyit nazım birimiyle yazılmış olan “Küçüksu’da Bir Gezinti” şiirinde İstanbul 

bütün güzelliği ile bizleri selâmlar. Bu şiirde ‘Küçüksu, Hisar’ gibi yer isimleri karşımıza 

çıkmaktadır. Şiirden bir beyit: “Küçüksu’dan Hisar’a köpüklerden bir kilim / Dalgalarla 

el ele uzandı evimize” (s.89)

“Boğaz’da Kuşlar” isimli şiirinde izlenimci bir bakış açısıyla İstanbul 

Boğazındaki görüntüler anlatılır. Bu şiir, İstanbul Boğazına dair bir güzellemedir. 
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Şiirde bir mekân unsuru olarak Boğaziçi tasvir edilmiştir. (s.90–91)

“Boğaz’da Akşam” şiirinde yine Boğaziçi’nin güzellikleri şiire yansır. Kıyılar, 

deniz, Bebek, Tarabya, Rumelihisar, deniz feneri, Haliç ve yer ismi ile bütünleşen 

Fatih, Eyüp Sultan anılır. Bu şiirden iki mısra: “Meğer asırların gördüğü rüya / Gerçek 

olmuş İstanbul’da” (s.93)

“Ne Güzelsin Boğaziçi” isimli şiiri aynı ruh ikliminde, aynı tema odağında 

yazılmıştır. Bu şiirde ‘Boğaziçi, kıyılar, köprü, Kız Kulesi, Eyüp’ gibi yer isimleri 

anılmıştır. Şiirden bir bölüm: “Selam veren eller ile / Sözü tatlı diller ile / Ne güzelsin 

Boğaziçi” (s.94–95)

Şair, şiirin imkânları ile şehir şehir yolculuğunu sürdürmektedir. Ve gün olur 

Konya’ya varır. Gönülden gönüle bir yolculuktur bu.  Mevlânâ Hazretlerine seslenir: 

“Gönül sarhoşları geldi Konya’ya / Himmet et, nasip ver, tutsun bu maya / Semazenler 

çıksın dostu bulmaya” (s.98–99)

“Akkadın Teyze” isimli şiirde geçmiş zaman dile gelir. Eski mahalle, bir güzel 

insan odağında anlatılır. Akkadın Teyze, bu şiirde hayırla yâd edilir. Geçmiş zamanın 

izleri ve iyiliğin, güzelliğin yansımaları okunur. Şiirde mekân unsuru olarak ‘mahalle’ 

ve ‘sokak’ kavramları öne çıkar. “Uykudaysa bütün mahalle / Bir uyanık Akkadın 

Teyze” (s.106)

Bu şiirde şair İsmail Özmel’in doğup büyüdüğü Ahipaşa Mahallesi, Ahi Sokak 

yer ismi olarak vurgulanır. “Uzanmış bir müjdeli hasır üstüne / Ahipaşa Mahallesi / Ahi 

Sokak, Numara 17’de”  (s.107)

“Boğaz’da Düğün–1” ve “Boğaz’da Düğün–2”  isimli şiirlerde ‘İstanbul, 

Boğaziçi, kıyılar, Göksu Kasrı, Anadolu Hisarı’ gibi yer isimleri anılır. (s.112–113)

“Günün En Güzel Saatleri” şiirinde ev, mutlu, bereketli zamanların yaşandığı 

bir iç mekân olarak anlatılmıştır. “Eve doğru yönelir ayaklarım” mısrası ile varılacak 

menzile işaret edilir. Ziya Osman Saba ve Behçet Necatigil şiirlerinde ana imge olarak 

‘ev’ sürekli işlenir. Benzer bir dil ve içerik ile aynı yönelişi İsmail Özmel’in bu şiirinde de 

görmekteyiz. (s.114)

“Mevsim Bahar” şiirinde baharın gelişi ile birlikte yaşanan sevinç dile gelir. 

Şiirde özellikle dış mekânlar belirgindir. “Madem ki mevsim bahar / Kalkın çocuklar / 

Kırlara, bayırlara / Uzanalım çayırlara” (s.116)

İsmail Özmel’in şiirlerinde bir dönem yoğun manevi bir yöneliş görülmektedir. 

Bilhassa Ramazan ayı için kaleme aldığı şiirleri vardır. “Niğde’de Ramazan” isimli 

şiirde şehir adının da özelikle anılmış olması dikkate değer. “Bir sahur sofrasında 

hasretle anılmak var” diyen şair, rahmet, mağfiret, bereket ayı Ramazan’ı mısra mısra 

duyurur. “Artık vakit yaklaştı, Yenice’de top vakti” mısrası ile ikamet ettiği Yenice 

Mahallesine işaret eder. Ayrıca şiirde kişi ismi ile bütünleşmiş Hüdavent Hatun ve 

Kemal Ümmî türbe mekânları da anılmıştır. Ramazan sevinci, aydınlığı güzelce dile 
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gelmiş: “Bir aydınlık yayıldı semadan mahalleye”. Bu mısrada bir yer unsuru olarak 

‘mahalle’ vurgulanmıştır. Ve bu şiirde şairin mekâna ilişkin söylediği berceste 

niteliğinde bir mısra: “Mekân içinde mekân, akıp gidiyor zaman” (s.125–126)

Şair bir dörtlükten oluşan “Türk Ruhu” isimli kısa şiirinde şu mekân isimlerine 

yer verir: ‘Sofa, avlu, cami, sebil’. Bu mekân isimlerini Türk ruhunu oluşturan bir resim 

olarak anlamlandırır. (s.133)

“Güfte” başlıklı şiirinde zaman ve mekân bağlarından kurtulmak ister ve der 

ki: “Kurtulalım zamandan, mekân bize dar gelir” (s.144)

İsmail Özmel, 1986 tarihinde ilk baskısı yapılan “Çağır da Geleyim Güzel 

İstanbul” isimli şiir kitabının önsözünde şiir ve şair hususunda bilhassa ‘tarihin, 

coğrafyanın, eserlerin, değerlerin’ bilinmesi gerektiğini söyler. Kalıcı şiir yazma 

şartlarını bu kıymetlere bağlar. Bu kitabın ilk şiiri “Çağır da Geleyim Güzel İstanbul” 

başlıklı şiirdir. Şiir “Çağır da Geleyim Güzel İstanbul” mısrası ile başlar. Bu şiirde 

‘kubbeler, minare, kalyonlar, deniz, dağlar, Hisar, cami, yalılar, İstanbul, Eyüp’ gibi yer 

isimleri ve mekân unsurları anılır. Şiirde geçen “Hisarların dibinden bir sevda nehri 

akar” ve “Çağır da geleyim aziz İstanbul / Bir mekânda buluştur koca Sinan’la beni / Bir 

daha yaşıyalım asırlık serüveni” mısralarını özellikle anmalıyım.  (s.149)

Şairin mahallî kültür-sanat ürünlerine yönelik önemli bir dikkati vardır. 

Gördüğü, şahit olduğu güzellikleri şiirine taşır. İsmail Özmel bu incelikli çabası ile 

Niğde kültür-sanat tarihine birer kayıt düşmüştür. “Halı Dokuyan Güzel” şiirinde Niğde 

yöresine ait kültür unsurlarını görüyoruz. Şiirde Niğde’nin köy ve kasabaları olan 

Uluağaç, Koyunlu ve şimdi Aksaray il sınırları içinde yer alan Taşpınar halı ve 

dokumacılık bağlamında isimleri belirtilmiştir.  Şair “Bir şaheser dokudu analar 

Koyunlu’da” der. Bu şiirde Kayseri’nin dokumacılık ile meşhur ilçesi Yahyalı da 

anılmıştır. “Serilmiş bir halıdır ufuklar Yahyalı’da”  (s.151–152)

İsmail Özmel, Niğde’de ikamet eden bir İstanbul sevdalısı şair. Hayal ufkunda 

hep şehirlerin şahı, dünya güzeli İstanbul vardır. İstanbul’a adanmış birçok şiir 

yazmıştır. Şiirlerinde İstanbul’a dair duyuş ve düşünüşleri sıkça görmekteyiz. 

“İstanbul’un Fethini Gören Yahya Kemal” isimli şiirinde ‘cami, Eyüp Sultan kabri’ gibi 

mekân isimleri Fatih ve Akşemsettin isimleri ile birlikte dillendirilir. (s.161)

İsmail Özmel’in şiir dünyasının oluşumunda Yunus Emre, Karacaoğlan, Ziya 

Osman Saba ve bilhassa Yahya Kemal Beyatlı tesiri hakimdir. Şiirlerindeki İstanbul 

vurgusunun kaynağında da Yahya Kemal Beyatlı’nın eserleri etkili olmuştur 

diyebiliriz.

“Kış Şarkısı” isimli şiirde bir mekân olarak ‘ev’ vurgusu yapılmaktadır. Kış 

mevsiminde ev, evin sıcaklığı, koruyucu oluşu işlenir. Bu yönüyle iç mekân tasvirlerine 

yer verilir. “Kuş tüyü yorganına büründü sanki evler”  ve “İnsanı düşündürür bir sıcak 

cam arkası” mısralarında yaşanılan mekâna işaret edilmektedir. (s.168–169)
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Başka diyarlar, özge zamanlar… Manevi, soyut bir mekân arayışı da şiirlerde 

yer buluyor. “Kutsi Bir Gecede Ney Dinlerken” şiirinde manevi, soyut bir mekân arayışı 

vardır. Mana âlemini duyuran, tasavvufî bir yönelişin olduğu şiir.  “Ruhumuzu ulaştır 

saadet diyarına”  ve “Değil mi ki o yerde ruhlarla beraberdik” mısralarında bunu 

görmekteyiz. Zamandan, mekândan azade bir tutum ile ötelere doğru yolculuk 

başlamıştır. “Bir lâhza lâmekânda ruhumuz ışınlansın” (s.192–193)

“Boğaziçi” şiirinde İstanbul bir kez daha hatırlatılır. “Emirgan çınarının 

gölgesine koşmuşlar” mısrasında bir yer ismi olarak Emirgan’a işaret edilir. (s.201)

“Orhantepe” şiirinde ‘adalar, Marmara, deniz, Orhantepe’ gibi yer isimlerine 

yer verilmiştir. “Dursa her şey yerli yerinde / Aydede ve deniz, Orhantepe’de” 

(s.202–203)

“Niğde” başlıklı şiirde ‘dağlar, tepeler, Alaaddin Tepe, Kale, Kayardı, Gicimik, 

Niğde’ gibi yer isimleri anılmıştır.  “Alaaddin Tepe, Kale göründü / Kayardı, Gicimik 

renge büründü’ (s.204)

Şair İsmail Özmel,  “Karamelendiz Yolunda” isimli şiirini babası Ahmet 

Özmel’e ithaf etmiş. Karamelendiz köyüne yapılan bir yolculuk anlatılır. Hatıralar eşlik 

eder bu yolculuğa. “Yüz yıkamada hatıralar” ve “Kızılyokuş’ta Demirci Rafet Usta’nın 

atı” mısraları bu anlamda dikkate değer. Karamelendiz, Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı 

bir köyün eski adıdır. Şimdi bu köy Ovalıbağ adıyla anılmaktadır. 1973 senesinde 

yazılmış bu şiir. Bu şiirde, köye doğru yapılan atlı bir yolcuğun izlenimleri ve hasret ile 

harmanlanmış sevgi anlatılmıştır. Yolculuk esnasında özellikle ‘Kızılyokuş’ denilen 

yere ve ‘Ketençimen’ yaylasına işaret edilmiştir. (s.205–207)

1971 senesinde kaleme aldığı “Mersin” şiirinde şair, bu şehrimize şöyle 

seslenir: “Mersin, cennet vatanın denize vurgun ili” (s.208)

Şair 1980 senesinde “Bursa’da Dinleniyor Zaman” isimli şiirini yazmış. 

“Bursa’da dinleniyor zaman / Asırlarca süren aydınlık” (s.209)

“Ankara” şiirinde şair şehri şöyle tarif eder: “ Sen kaç kolla sarılmışsın bu 

yurda/ Bilir misin ey Ankara/ Bizim şehrimiz / Bilir misin, biz kaç kolla sarılmışız sana” 

(s.244)

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir müddet bulunan şair, burası hakkında der ki: 

“Polatlı’yı Ulu Tanrım / Cihat için kurmuş meğer / Kahramanlık nişanını / Tepelere 

vurmuş meğer” (s.245)

Askerlik vazifesi için bulunduğu Aşkale için “Aşkale Akşamları” isimli şiiri 

yazmıştır. “Aşkale değil / Aşıklar kalesi bu yer” (s.248)

Yine bu dönemin ürünlerinden olan “Karasu ve Kop” şiirini anmalıyız.  

“Karasuyun büklüm büklüm kolları” ile Kop Dağı şiire konuk olur. Bir dörtlükten oluşan 

bu şiirde etkili bir söyleyiş vardır. (s.250)

“Yeşil Kop” şiiri de aynı dönemim bir ürünü olarak kaleme alınmıştır. (s.251) 
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“Tuz Gölünde Gün Batarken” isimli şiirde ‘Himalaya, Erzurum, Konya, Niğde, 

Tuz Gölü’ gibi yer isimlerine işaret edilmiştir. (s.252–253)

İzmir’e dair yazılan “Kadife Kale” şiirinde ‘deniz, Konak, iskele, Kadife Kale’ 

gibi yer isimleri belirtilmiştir. (s.255–257)

1967 tarihli “Kıbrıs’a Yürüyüş” şiirinde dönemin sosyal hadiselerine bir işaret 

vardır. Kıbrıs’a varıp kurtuluş için mücadele etme çabası vurgulanır. İsmail Özmel 

başka şiirlerinde de “Kıbrıs” konusunu işler. (s.258–259)

“Rumeli Feneri” şiiri “Bu şehrin özlemi çağırdı beni” mısrasıyla başlar. 

İstanbul’a, özellikle Boğaziçi’ne yazılmış bir güzelleme niteliğinde bu şiir. (s.289–290)

“Yol Arkadaşım Kuşlar” şiirinde bir mekân olarak ‘park’ kelimesi şiirde yer alır. 

“Burası şehrin ortasında bir park / Her sabah önünden gelir geçerim / Kuşlar yolcu 

eder beni”. Mutlu, iyimser, yaşama sevincini duyuran bir şiir bu. (s.324–325)

“Hayat Hikâyem” isimli oto-biyografik şiirde şu yer isimleri geçmektedir: 

Ahipaşa Mahallesi, Ahi Sokak, Burhan Mahallesi, Sungurbey Camii, şadırvan, 

bedesten, Çengelköy, Aksaray, Acıbadem, Niğde, kütüphane, Kurtuluş, Niğde 

Öğrenci Yurdu, Hukuk Fakültesi, Boğaziçi, İstanbul, Niğde Lisesi, Ankara Türk Ocağı, 

Polatlı Topçu Okulu, Sakarya Şehitliği, Aşkale, İzmir. (s.342–353)

Mevcut şiir kitaplarında yer almayan bazı şiirlerinde de mekâna dair duyuşlar, 

düşünceler ifade edilmiştir.  2008 tarihinde yazılan bir şiir: “Hacılar Sokağı”. Yıllar 

sonra gördüğü o eski mahalle… Hatırlayış ikliminde dile gelenler: “Yıllar sonra 

uğradım Hacılar sokağına / Ağaçlar kurumuş duvar perişan. / Kırık hezen dayamış 

elini şakağına / Toprak ağlamaklı, rüzgâr perişan.”

“Kuş Adasında Bir Akşam”  şiiri 2009 yılında yazılmış. Kuş Adası ve çevresine 

yapılan bir gezinin anlatıldığı bir şiir: “Akşamları bir kuğu, seslenir gece boyu / Bir 

yolcu bekler gibi, gece gündüz kaygılı. / Hüzünlü bir şarkıdır, seslenir akşam akşam / 

Ayrılık acısıyla feryat ediyor Sisam.”

“Ahi Sokakta Bir Sofa” şiiri mekâna dair duygular ve düşünceler bakımından 

zengin, derinlikli bir şiirdir. Eskimeyen evlere, güzel mekânlara işaret edilir. “Bu sofada 

yaşanmış / En güzel yaşantılar / Elde köpüklü kahve / Bugün bizde komşular”. Gerçek 

yaşantının, komşuluğun, dostluğun, paylaşımın, dayanışmanın olduğu geçmiş 

zamanlar anlatılır. ‘Ahi Sokak, sofa, şehir, yapılar’ gibi mekâna dair kelimelere şiirde 

yer verilmiştir. “Ahi Sokakta bir sofa / Ruhumuzun aynası”. Bu şiirde günümüz modern 

kent hayatına dönük bir eleştiri de vardır. “Rüyasız mekânlara / Teselli var sofada”. 

İsmail Özmel, “Akpınar” dergisinin 41.sayısında (Eylül-Ekim 2012) 

yayımlanan “Meçhul Gemi” başlıklı şiirinde İstanbul sevgisini anlatır. Bu şiirde ‘sahil, 

Boğaz, Rumeli Feneri, Tarabya, İstinye, Bebek, İstanbul’ kelimeleri ile mekâna dair 

duygular, düşünceler ifade edilir. Bu şiirden bir beyit: “Bu sahilden başkası olmaz 

derdine deva / Tahayyül yetişemez güzelim İstanbul’a”
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Sonuç

İsmail Özmel’in şiirlerinde mekân unsurları bir çeşitlilik, zenginlik arz 

etmektedir. Niğde’de hayatını sürdüren şair, il sınırlarını aşıp başka diyarlara sürekli 

sefer eylemiştir. Vatan coğrafyası şiirinde yer bulmuştur. Özellikle İstanbul şehri ve 

özelde Boğaziçi bütün güzelliği ve görkemi ile şiirlerine yansımıştır. Ankara, Polatlı, 

Aşkale, Kıbrıs, İzmir, Mersin, Denizli, Bursa vd. yerler çeşitli duygular ve düşünceler 

eşliğinde şiirlerinde işlenmiştir. Şiirlerinde genellikle mutlu, iyimser bir söyleyişi tercih 

eder İsmail Özmel.  Özellikle ‘ev, yol, park, dağ, tepe’ gibi mekân unsurları mutlu bir 

tablonun oluşmasında tamamlayıcı unsurlar olarak şiirde yer alır. Ayrıca doğup 

büyüdüğü ve hayatını sürdürdüğü Niğde şehrini de şiirlerinde sık sık anlatmıştır. 

Niğde yöresi için yazdığı şiirler bir şahitliğin ürünleri olması açısından kıymetlidir. Bir 

ömür yazdığı eserler ile şehrimizin, ülkemizin edebiyat-kültür-sanat birikimine katkıda 

bulunan şair-yazar İsmail Özmel’e saygı ve selâm ile…

* “Yazı Hayatının 50.Yılında İsmail Özmel” Paneli

Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu  

07.11.2012
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NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE TARİHİ BİR GÜN
ÜNİVERSİTEMİZDE İSMAİL ÖZMEL’İN 50 YILLIK 

YAZARLIK YAŞAMI ELE ALINDI

Üniversitemiz ile Yazarlar ve Sanatçılar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği 

“İsmail Özmel’in Yazarlık Yaşamında 50. Yılı” konulu panel Fen Edebiyat Fakültesi 

Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 

panele Vali Âlim Barut, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, Rektör 

Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Şener, Prof. Dr. Mustafa Bayrak, üniversitemiz 

personeli, öğrencilerimiz ve davetliler katıldı.

Katılımın yoğun olduğu panel, YAZSANBİR Genel Başkanı Hayrullah 

Eraslan’ın konuşmasıyla başladı. İsmail Özmel’in Niğde için önemli ve büyük bir 

değer olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Eraslan, “İsmail Özmel edebiyat 

dünyamıza 50 yıldır eser kazındırıyor. Ayrıca 7 yıldan bu yana bıkmadan usanmadan 

Akpınar Dergisini yayınlıyor. İsmail Özmel’e yaşarken hak ettiği değerin verilmesi 

çok güzel. Sayın Rektörümüz ile panelde emeği geçen herkese duyarlılığından ve 

ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program İsmail Özmel’in Yazarlık Yaşamında 50. Yılı konulu panele 

geçilmesiyle devam etti. Başkanlığını Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Nazım Hikmet Polat’ın yaptığı panele Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Yrd. Doç. Dr. 

Ahmet Vehbi Ecer, Kibar Ayaydın, Murat Soyak, Mehmet Baş, İdris Yavuz ve Osman 

Aytekin’in konuşmacı olarak katıldı.

Panelde “İsmail Özmel Şiirlerinin Halk Bilimi Dünyası, Bir Kültür Adamı 

Olarak İsmail Özmel, İsmail Özmel ve Tarih, İsmail Özmel’de Medeniyet Kavramı, 

İsmail Özmel Şiirlerinde Yahya Kemal ve İstanbul, İsmail Özmel Şiirlerinde Mekân 

Unsurları ve Yaşama Sevinci, İsmail Özmel Şiirlerinde ve Nesirlerinde Niğde Sevgisi 

ve Mevsimlerin Şairi İsmail Özmel başlıklı sunumlar yapılarak İsmail Özmel’in 50 

yıllık yazarlık yaşamı ele alındı.

Panelin sonunda yazar İsmail Özmel kısa bir teşekkür konuşması yaptı. 

Konuşmasında, “50 yıllık yazarlık yaşamımın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Geride 

kalanlara bakınca bu yıllarımın boşa geçmediğini anlıyorum. Bana bu müstesna 

günü yaşatan Sayın Rektörümüze ve üniversite personeline, panelistlere, 

YAZSANBİR’e ve sabırla dinleyen siz dinleyicilere teşekkür ediyorum. Bana yeni bir 

mutluluk kazandırdınız” dedi.

Panel, yazar İsmail Özmel’e ve panelistlere üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Adnan Görür tarafından plaket takdim edilmesiyle sona erdi.






