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ALTINCI SAYIYI SUNARKEN 
İsmail ÖZMEL 

Bu sayımızda kıymetli öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, 

Folklorumuzda ebedi yaşayanlar, Prof. Dr. Ahmet Uğur laiklik konularındaki güzel 

yazılarıyla aramızda. Yard. Doç. Dr. A. Vehbi Ecer Anadolu Bektaşi Alevilerinde 

Tanrı ve Peygamber sevgisi, Muhsin Bozkurt, Kibar Ayaydın, Murat Soyak, İsmail 

Özmel, Figen Bakırcı, Murat Peçeli, Abdurrahman Kolcu’nun güzel yazılarını 

bulacaksınız. 

Ali İhsan Kolcu’nun Çağ Gazeli, Şahin Uçar’ın Bin Yıllık Ölüm, Cahit Sıtkı 

Tarancı’nın Memleket İsterim, Ramis Karabulut’un Nisan Yağmuru, İsmail Özmel’in 

Bu Baharın Rüzgârı, Sinan Sarıkaya’nın Yorgun Bir Gökyüzü başlıklı şiirlerini zevkle 

okuyacağınıza inanıyoruz. 

Şahin Uçar’dan özür dileyerek, geçen sayıdaki bir eksiğimizi tamamlamak 

istiyorum: “Ney Dem Tutuyor” başlıklı şiirin eksik yayınlanan kısmını buraya aynen 

alıyorum: 

“Ney dembedem-i şah-ı elemdir 

Men dembedem-i bestenigarem 
Kan şimdi, elem şimdi, demadem 
Kan doldu gönül kâsesi, söyle! 

Hayfa ki gönül gamlı bir akşam 

Vaktinde gelen gam üstüne gam  
Hem dembedem, âlem bu elemdir 

“Sahralara saldın beni” ya Hu. 
Ney kan döküyor kan 
Kan doldu gönül kâsesi, söyle! 

Bir an-ı tahattur mu bu âlem?”  

Bu dünya hayatı bir hatırlama anı gibi kısadır ve şair bunu farklı bir ifade ile 

söylüyor. 

Sabah evden gelirken Anadolu Lisesi olarak kullanılan eski Ortaokul’un önünden 

geçtim. Bu güzelim yapının ana caddedeki cephesini tamamen kapatan bir bina 

yapmışız. Üstüne de Lise demişiz.  Lise ne kadar önemli ise, bu eski; bizlerin de içinde 

okumak bahtiyarlığına erdiğimiz; bu güzel yapının önünün bina ile kapatılmaması da o 

kadar önemlidir. Kendi kendime teknik eğitim veren fakültelerde acaba mimarı üslup 

ve mimarı güzellikler hakkında hiç mi bilgi ve görgü vermiyorlar. Bu kişilikli yapı, 

birbirinin aynısı beton yığınları ile, nasıl gölgelenebilir. Hangi vicdan buna müsaade 

eder bilemiyorum? Bina yapılalı yıllar geçtiği halde içimdeki acı devam etmektedir.  

Manisa Valisi, eski valimiz Sayın Refik Aslan Öztürk; Manisa Valiliği ile 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde “Doğal Boya Araştırma ve Geliştirme” 

projesi kapsamında, Yuntdağı Yöresi Örselli Halıcılık Kooperatifi üyesi kadınların 

dokuduğu doğal boyalı el dokuma halılarını İstanbul Ayasofya Müzesi’nde 

sergileyeceklerini, Akşam gazetesinden, Şakir Süter’in sütunundan öğrendim. Tarihi 

zenginlikleri ve güzellikleri yaşatmak için verilen her emeği saygıyla karşılıyor, Sayın 

Refik Aslan Öztürk’e de Niğde’den selâm ve saygılarımızı gönderiyoruz. 

Yeni yılda daha zengin bir sayı ile buluşmak dileği ile sağlıcakla kalın, mutlu olun. 
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FOLKLORUMUZDA EBEDÎ YAŞAYANLAR* 

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN** 

 
Konu başlığımızı okuduğunuzda aklınıza gelen ilk sorunun “ebedî yaşayanlar” 

da ne demek olacağını tahmin edebiliyorum. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki 

ebedî yaşamak mümkün değildir. Halkımızın ifadesiyle; “dünya dört gözlü Sultan 
Süleyman’a bile kalmamış ki bize kalsın.” Aslında ebedî yaşamak, ölüme çare 

bulmak veya bunun için gayret sarf etmek Hazreti Adem’den bu yana var olmuştur. 

Bu cümleden olmak üzere Hazreti Hızır ve Zülkarneyn ebedî yaşamak için ab-ı 
hayatı aramamışlar mı? İnsanoğlu ab-ı hayat diye bilinen suyun etrafında 

efsaneler, hikâyeler, atasözleri, deyimler oluşturmamış mı? Ayrıca biz insanlar 

ölümsüzlüğe çare olarak sadece suyu aramamış, otlardan, bitkiden ilaç yapmayı 

denememiş miyiz? Lokman Hekim için hikâyeler uydurulmamış mı? Hikâyeye 
göre, Lokman Hekim’in ölümsüzlüğün çaresini yazdığı kitabı Adana Kuruköprü’de 

kaybolmamış mı? Toplumun her kesimi “Derdini veren Allah çaresini de verir.” 

diyerek derman için dağ taş yol bayır koşturmuyor mu? Bugün modern tıp “haydi 
götürün evine” dediğinde kendi kendimize çareler aramıyor muyuz? Bitkiler, 

hayvanlar ve onların ürünleri, toprak, taş, ağaç ve daha niceleriyle çare aramaya 

devam etmiyor muyuz? Ancak bütün bunları yaparken: 

Bana ne yazdan bahardan 

Bana ne kıştan borandan 
Aşağıdan yukarıdan 

Yolun sonu görünüyor demiyor muyuz? 

Dede Korkut’un ağzından söylenen aşağıdaki sözler bu düşüncemizin bilgece 

ifade edilmiş şekli değil midir? 
Hani dediğim bey erenler 

Dünya benim diyenler 

Ecel aldı yer gizledi 
Fani dünya kime kaldı 

Gelimli gidimli dünya  

Ahir son ucu ölümlü dünya (Ergin 1971: 51). 
Yine Türk edebiyatında hece, aruz ve serbest dalında yazılan şiirlerinde bu 

konuya doğrudan veya dolaylı olarak temas etmiyor muyuz? Bakınız büyük Türk 

şairi Yahya Kemal bir rübaisinde ne diyor: 

Bir merhaleden güneşle derya görünür 
Bir merhaleden her iki dünya görünür 

Son merhale bir fasl-ı hazandır sürer 

Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür (Yahya Kemal 1963: 39). 
Bir başka şairimiz de ölüm denilen şeyi hatırlıyor ve: 

                                                
* 21 Temmuz 2006 tarihinde Uluslar Arası Âşık Veysel Âşıklar Bayramında (15-23 
Temmuz) düzenlenen panelde sunulmuştur. 
** Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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Yaş otuz beş yolun yarısı eder 

Dante gibi ortasındayız ömrün (Tarancı 1995: 185) 

der ve yetmişinde değil kırk altısında bu dünyaya veda eder. 

Diğer âşıklar gibi Kadirlili Abdulvahap Kocaman da bu konuya eğilmiş ve bir 
şiirinde bakınız duygularını nasıl dile getirmiş:  

 

Boşa mağrurlanma sen insanoğlu 
Cismin iki damla yaştan ibaret 

Dünyaya aldanıp şaşırma yolu 

Bu dünyanın sonu boştan ibaret 

 
En sonu figandır ne kadar gülsen 

Menzile varırsın haddini bilsen 

Zaloğlu Rüstem’in denginde olsan 
Uçup giden bir gün kuştan ibaret 

 

İster çuha giysen ister ki şalı 
İster kaymak yesen ister ki balı 

Hepsi senin olsa dünyanın malı 
Gelip geçicidir düşten ibaret 

 

İster ömür sürsen yıllarca sene 

Akıbet aslına dönersin yine 
Zevki ızdırabı değmez bir güne 

Dört yanına bir bakıştan ibaret 

 
Düşün bu dünyaya ne için geldin 

Nerede eğlendin nerede kaldın 

Ne zaman yaşadın ne zaman öldün 
Çünkü hayat bir savaştan ibaret 

Abdulvahap ister ulu han olsan 

İster yaşlı ister bir civan olsan 

Dünyaya hükmeden kahraman olsan 

Akibetin iki taştan ibaret  (Atılgan 1999: 162-163). 

Âşık Veysel de bu konuya değinmiş ve iki kapılı bir handa gece gündüz 

yolculuk etmiş ve sonunda “Gelmez yola gidiyorum” diyerek sevenlerine acı da 
olsa gerçeği söyleyerek veda etmiştir. Ben, Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat’ın 

öğrencisi olmadım ama onun öğrencisi Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’ndan öğrendiğim 

ona ait olan sözü hiç unutamadım: “Hayat çok kısadır, insan yapacağını bir an 

önce yapmalı.” Fakat insanoğlu, “Şu yalan dünyaya geldim geleli, severim kıratı 
bir de güzeli” dercesine bilerek veya bilmeyerek ömür denilen kısa dönemi en iyi 

şekilde geçirmek için gayret sarf etmeyi de ihmal etmemektedir. 

Tekrar konuşmamın başlığına geliyorum. Ne demek ebedî yaşayanlar? Aslında 

yukarıda örneklerini verdiğimiz uzun veya kısa ömürde insanoğlu bıraktığı 

eserleriyle övünebilirse, kendisinden sonra gelen insanlara kendisini rahmetle 
andırabiliyorsa o zaman ebedî yaşayacaktır. Aksi durumda ise “imamın kayığı”na 

binişten inişe kadar biraz ah vah edilecek, ardından imam efendinin; “Nasıl 

bilirdiniz?” sorusuna sözün gereği; “İyi bilirdik, Allah rahmet eylesin.” diyeceğiz. 
Sonrası mı? Elli iki günün sonunda verilen yemekle unutulup gidecek. Ancak bu 

toplantının düzenlenmesine vesile olan Veysel’in: 

Ben giderim adım kalır 

Dostlar beni hatırlasın 

Düğün olur bayram gelir 
Dostlar beni hatırlasın 

 

Can kafeste durmaz uçar 
Dünya bir han konan göçer 

Ay dolanır yıllar geçer 
Dostlar beni hatırlasın 

 

Can bedenden ayrılacak 

Tütmez baca yanmaz ocak 
Selam olsun kucak kucak 

Dostlar beni hatırlasın 
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Ne gelsemdi ne giderdim 

Günden güne arttı derdim 

Garip kalır yerim yurdum 
Dostlar beni hatırlasın 

 

Açar solar türlü çiçek 
Kimler gülmüş kim gülecek 

 

 

Murad yalan ölüm gerçek 

Dostlar beni hatırlasın 

 
Gün ikindi akşam olur 

Gör ki başa neler gelir 

Veysel gider adı kalır 
Dostlar beni hatırlasın (Alptekin 

2004: 177). 

mısralarını iyi yorumlarsak, ebedî yaşamanın yolunu da öğrenmiş oluruz O zaman 

içinizden demek ki, her şair ebedî yaşıyor diyenleriniz olacağını da çok iyi 
biliyorum. Fakat bütün şairlerin ebedî yaşamadığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Aslında ebedî yaşayanlar sadece şair ve âşıklar değildir. Bu bölüme devlet 

adamlarını, siyasetçileri, sanatçıları, din adamlarını, belediye başkanlarını, 
muhtarları, bilginleri, vb. katmamız gerekir. Kısacası toplumda iz bırakanlar dün 

aramızda çay içerek sohbet ederek yaşıyorlardı, bugün ise hatıralarıyla 

yaşayacaklardır. 

Pekiyi Türk toplum hayatında kimdir bu iz bırakanlar dediğimizde sayının az 

olmadığını göreceğiz. Ancak iz bırakmak o kadar da kolay değildir.  Kaşgarlı 
Mahmut ebedî yaşayanlardandır. Çünkü o, 8000 kelimelik sözlüğü hazırlamış, 

Kaşgar’dan Hazar Denizi kıyılarına kadar at sırtında ve yaya olarak sözlü ürünleri 

derlemiş, halk şiirinin ilk örneklerini, atasözlerini, destan parçalarını, şairlerin 
adlarını kayda geçirerek ölümsüzleştirmiştir. Kaşgarlı Mahmut olmasaydı kalını, 

moncuğu, kamı, yada taşını, ırkı, kurutu, vb. yüzlerce kavramı nereden bilecektik? 

1070 yılının kültür hayatıyla 2006 yılını nasıl mukayese edebilecektik? 

Atalarımızın çalışkanlığını nasıl keşfedebilecektik? Kaşgarlı Mahmut  lügatini 18 
ayda, yanlış duymadınız evet 18 ayda hazırlamış hem de dört defa yeniden yazarak. 

Kaşgarlı bugün Türklerin yaşadığı coğrafyadaki bilim adamlarının değil dünyadaki 

pek çok araştırıcın ilgisini çekmiştir. O hâlde “ebedî yaşamaya” devam ediyor. 
Dünya durdukça da yaşamaya devam edecek. 

Ben Yusuf Has Hacib’i, Yunus Emere’yi, Nasreddin Hoca’yı, Hacı Bektaş’ı, 

Ahi Evran’ı, Mevlana’yı, vb.lerini ebedî yaşayanların arasında değerlendiriyorum. 

Çünkü Balasagunlu Yusuf Has Hacib 6645 beyitlik öyle bir eser kaleme almış 

ki, burada bilginin önemini işleyerek, insan hayatını Aytoldı, Küntogdı, Ödgürmiş 

ve Ögdilmiş’in ağzından anlatmış. İyi bir devlet adamında bulunması gereken 

vasıfları (az uyuması, az yemek yemesi, az konuşması) bizlere anlatılmış. 
Böylesine güzel bir eseri acaba kaç kişi okudu? Hangi milletvekili bu eseri 

anlayarak okudu? Eğer okuduysa bunu gerçek anlamda hayatına rehber olarak seçti 

mi? Üzülerek belirtelim ki biz bu ülkede başbakanlık koltuğuna kadar yükselen 
insanların Orhun Abideleri yerine Gökberk Abideleri dediğine şahit olduk... 

Horasan erenlerini Anadolu’ya göndererek bu toprakların Türk-İslam yurdu 

yapan Hoca Ahmet Yesevî de ebedî yaşayanlardandır. Çünkü o kadın ve erkek 

birlikte ayin yaparken muhalifleri ona ateşle barut bir arada yaşar mı diye laf 

attıklarında; o bunu bir hokkanın içerisine koyduğu pamuk ve ateşin muhataplarına 
göndererek kalbini, gönlünü, ilmini ve ermişliğini ispat ediyordu. 
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Elif okuduk ötürü 

Pazar eyledik götürü 

Yaratılmışı hoş gördük 

Yaradan’dan ötürü 
 

Bir kez gönül yıktın ise 

O kıldığın namaz değil 
Yetmiş iki millet dahi  

Elin yüzün yumaz değil (Timurtaş, 19980: 91). 

diyen Türkmen kocası Yunus Emre âdeta konuşmamızın kaynağını yıllar önceden 

nazma dökerek: 

Ölümden ne korkarsın 
Korkma ebedî varsın  

dememiş midir? Yunus Emere’ye bütün dünya sahip çıkmıyor mu? Şiirleri dünya 

dillerine çevrilmedi mi? O hâlde Yunus’u da ebedî yaşayanların arasında 

değerlendirmemiz gerekiyor. 

“İncinsen de incitme.”, “Bir olalım, iri olalım, diri olalım.”, “Eline beline 
diline sahip ol.” sözlerinin sahibi Hünkâr Hacı Bektaş’ın ebedî yaşaması için 

bunlar yeterli değil mi? Bugün eğer Hacı Bektaş ve felsefesini anlayabilseydik bu 

ülkede her gün birkaç tane şehit cenazesi kaldırmayacaktık.  

“Ne olursan ol gel” diyen Mevlana’yı;  
*** 

Gelin tanış olalım 

İşi kolay kılalım 

Dünya kimseye kalmaz 
Sevelim sevilelim” (Timurtaş 19980: 56) 

Yunus Emre’nin sözündeki insancılılığı yani hümanizmi dünya çok sonra 

keşfetti. Biz ise onlardan çok önce bu Türkmen kocalarıyla dünyaya mesajlar 
verdik. Onun mesnevisi okunduğunda düşünce yapısını içinde yaşadığı halkın 

kültürüyle oluşturduğunu anlamıyor muyuz? Anlıyorsak o da ebedî yaşayanlar 

arasında yerini almıştır. 
Bakınız yirminci yüzyılın genç âşıklarından Erol Şahiner bir şiirinde Hacı 

Bektaş’a ve Yunus Emre’ye telmihte bulunarak bu konuyu nasıl işliyor: 

Erenlerin çağrısı bu  

Gelin canlar bir olalım 
Gönüllerin arzusu bu 

Gelin canlar bir olalım 

 
Bülbül isen gülün koru 

Arı isen balın koru 

Elin belin dilin koru 

Gelin canlar bir olalım 
 

Şahiner’im  birlik yolum 

Simgesi  yıldız hilâlim 
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Hem sevip hem sevilelim 

Gelin canlar bir olalım (Alptekin’in arşivinden, 14. 02. 1997). 

Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli sayesinde biz esnafımızı yüzyıllar öncesinde 

bir araya getirmedik mi? “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” 

düşüncesinden hareketle siftah yaptığında “Ben siftah yaptım komşuma git.” onun 

döneminde hayata geçmedi mi? Ahiliğin anayasası diyebileceğimiz 
Fütüvvetnameler elden ele dolaşmadı mı? 

Nasreddin Hoca sadece Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar değil bütün dünyada 

bilinen büyük bir halk düşünürü. O fıkralarında insanlara hoşgörüyü, sevgiyi, barışı 
aşılamıyor mu? Ne yazık ki hâlâ onun fıkraları Timur’la karıştırılıyor, hâlâ onun 

gösterdiği hoş görüyü biz ona gösteremiyoruz. 

Türk edebiyatını terazinin bir kefesine Dede Korkut’u bir kefesine koysak 
Dede Korkut daha ağır basar denilen eserin anlatıcısı olarak kabul edilen Dedem 

Korkut da ebedî yaşayanlar arasındadır. Bir giriş ve on iki hikâyeden ibaret olan 

Dede Korkut Hikâyeleri Oğuzların her şeyidir. Bu mirasta öyle cümleler vardır ki 

üzerinde saatlerce konuşulur, sayfalarca yazı yazılır.  
İşte bunlardan bir kaçı: 

Eski pamuk bez olmaz 

El oğlunu beslemekle oğul olmaz 
Karı düşman dost olmaz 

Kolca kopuz yükseltip elden ele, beyden beye ozan gezer. Erin cömerdini, erin 

cimrisin ozan bilir. 
Baba malından ne fayda başta devlet olmasa devletsizlik şerrinden Allah 

saklasın hanım sizi hey (Ergin 1971: 1, 2, 3). 

Bu son cümlenin üzerinde bugün biraz daha dikkatli durmamız gerekiyor. 

Devletsizliğin ne anlama geldiğini bugün güneyimizdeki komşularımızdan daha iyi 
anlamış olmamız gerekiyor. Onun için armudun sapı üzümün çöpü demeden “Bir 

olacağız, iri olacağız”. 

Konuyu Dede Korkut’un ebedî yaşamasının bir başka sebebi olan cümleleri ile 
bitirmek istiyorum: 

“Dua edeyim hanım hey: Yerli kara dağların yıkılmasın. Gölgeli büyük ağacın 

kesilmesin. Taşkın akan güzel suyun kurumasın. Kanatlarının uçları kırılmasın. 

Koşar iken ak boz atın sendelemesin. Vuruşunca kara çelik öz kılıcın çentilmesin: 
Dürtüşürken alaca mızrağın ufalanmasın. Ak bürçekli ananın yeri cennet olsun. Ak 

sakallı babanın yeri cennet olsun. Hakkın yandırdığı çırağın yana dursun. Kadir 

tanrı seni nâmerde muhtaç eylemesin hanım hey!..” (Ergin 1971: 26). 
Karaca Oğlan’ımızın sadece aşağıya alacağımız şiiri bile onu ebedî 

yaşayanların arasına katacaktır. Çünkü o Türkiyelidir, o Azerbaycanlıdır, O 

Türkmenistanlıdır, o Belgratlıdır.  
Bu sene Türkmenistan Cumhurbaşkanı Türkmenbaşı’nın fermanıyla 

Aşgabat’ta onun heykelini açtık. Hayatının senaryosunu tiyatro eseri olarak Göy 

Hazer’in doğusunda seyrettik.  

Demek ki aradan geçen dört yüz yıla rağmen o yaşıyor. Hatırasını Elif şiiriyle 
biz de yaşatmak istiyoruz: 
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İncecikten bir kar yağar 

Tozar Elif Elif deyi 

Deli gönül abdal olmuş 
Gezer Elif Elif deyi 

 

Elif’in uğru nakışlı 
Yavru balaban bakışlı 

Yayla çiçeği kokuşlu 

Kokar Elif Elif deyi 

 
Elif kaşlarını çatar 

Gamzesi sîneme batar 

Ak elleri kalem tutar 

Yazar Elif Elif deyi 

 
Evlerinin önü çardak 

Elif’in elinde bardak 

Sanki yeşil başlı ördek 
Yüzer Elif Elif deyi 

 

Karac’ Oğlan eğmelerin 

Gönül sevmez değmelerin 
İliklemiş düğmelerin 

Çözer Elif Elif dey (Sakaoğlu 2004: 6). 

Evliya Çelebi de ebedî yaşayanlardandır. Bugün Evliya Çelebi’nin 

Seyahatnamesi olmasaydı Ferhat ile Şirin’in mezarından çıkan kırmızı ve beyaz 

gülleri, Köroğlu ve Bingölleri, Diyarbakır’daki Sinoğlu’nu, aşurenin efsanelerini 
nereden bilebilecektik? Onun sayesinde atalarımızın hâkim olduğu üç kıtayı gezip 

dolaşabiliyoruz. Onun sayesinde güzellikleri ve acıları yıllar sonra okuyarak tarihi 

bir kere daha yaşıyoruz.  
“İlimsiz şiir temelsiz duvara benzer.” diyen Fuzulî’nin bu sözü bile ebedî 

yaşaması için yeterli bir sebep değil midir? 

Şimdi de ebedî yaşayanlardan bir başkası olan Âşık Veysel’e geçmek 
istiyorum.  

Veysel, 1894 yılının güz aylarında Sivas ilinin Şarkışla ilçesinin Sivrialan 

köyünde doğmuştur. Üç yaşında bir gözünü, diğerini de yedi yaşında kaybetmiştir. 

Esma Hanım’la evlenmiş iki çocuğu olmuş ve ondan ayrılmış. Gülizar’la evlenmiş 
altı çocuğu olmuş. Hüseyin Ağa ve Ahmet Ağa’dan saz dersleri almış, 1931 yılında 

Sivas’ta yapılan âşıklar bayramıyla dili çözülmüş ve şiir söylemeye başlamıştır. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk destanlarını dinlemiş, yakın çevresine tanışma 
arzusunu belirtmiş ama olmamış. Karanlık Dünyam filmi, ardından kendisine 

Türkçeyi çok iyi kullandığı için maaş bağlanması, son parçası toprak şiirini Hacı 

Bektaş Kültür merkezinde okumaya başlaması ve bitiremeden rahatsızlanması, 21 

Mart 1973 tarihinde iki kapılı hana veda edişi... 
Âşık Veysel ebedî yaşayandır. Çünkü Veysel hiçbir zaman ayrımcılık 

yapmamıştır. O, daima birleştirici, yapıcı olmuştur. Bugün bu şiir yeterince 

anlaşılsa, insanlar birbirini daha iyi anlayacaklar, daha çok seveceklerdir. Bakınız 
bir şiirinde ne diyor: 

 

Allah birdir Peygamber Hak 
Rabbül âlemindir mutlak 

Senlik benlik nedir bırak 

Söyleyim geldi sırası 

 
Kürt’ü Türk’ü ve Çerkes'i 

Hep Âdem'in oğlu kızı 

Beraberce şehit gazi 
Yanlış var mı ve neresi 

 

Kuran’a bak İncil’e bak 

Dört kitabın dördü de hak 
Hâkir görüp ırk ayırmak 

Hakikatte yüz karası 
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Bin bir ismin birinden tut 

Senlik benlik nedir sil at 

Tuttuğun yola doğru git 
Yoldan çıkıp olma âsi 

 

Yezit nedir, ne kızılbaş 
Değil miyiz hep bir kardaş 

Bizi yakar bizim ateş 

Söndürmektir tek çaresi 

 
Kişi ne çeker dilinden 

Hem belinden hem elinden 

Hayır ve şer emelinden 
Hakikat bunun burası 

 

Şu âlemi yaratan bir 

Odur külli şeye kadir 

Alevî Sünnilik nedir  

Menfaattir varvarası 
 

Cümle canlı hep topraktan 

Var olmuştur emir haktan 
Rahmet dile sen Allah'tan 

Tükenmez rahmet deryası 

 

Veysel sapma sağa sola 
Sen Allah'tan birlik dile 

İkilikten gelir bela 

Dava insanlık davası (Alptekin 2004: 
158-159). 

Âşık Veysel hayatı boyunca, Cumhuriyet rejimi ve onun mimarı olan Mustafa 

Kemal Atatürk’le hep barışık yaşamıştır. Onun şiirlerinin oluşmasında Atatürk, 

Cumhuriyet ve inkılâplar hep yan yana olmuştur. O, bütün hayatı boyunca 
Atatürk’ü sevmiş, çocukların ve sevenlerine Atatürk’ün izinde olmalarını tavsiye 

etmiştir: 

Yürüyelim Atatürk'ün izine 
Boş verelim bozguncular sözüne 

Göz atalım şu dünyanın hızına 

Yürüyüp hedefe varalım kardaş  (Kaya 2004: 283). 

Veysel toplumun millî ve manevî değerleriyle de barışık olmuştur, o hayatı 
boyunca hiçbir zaman bir izme kendisini kaptırmamıştır, onun yolu Atatürk 

yoludur, onun felsefesi Yunus Emre felsefesidir. 

Âşık Veysel mensubu olduğu Türk milletini hep sevmiştir. Onun döneminde ve 
sonrasında pek çok insan Türk ve Türk milleti diyemezken o boğazı yırtılırcasına 

Türk olmaktan gurur duyduğunu anlatmıştır: 

Dünya dolsa şarkıyılan 

Türküz türkü çağırırız 
Yola gitmek  korkuyulan 

Türküz türkü çağırırız 

 
Türküz Türkler yoldaşımız 

Hesaba gelmez yaşımız 

Nerde olsa savaşımız 
Türküz türkü çağırırız 

 

Türklerdir bizim atamız 

Halis Türküz kanı temiz 
Şarkı gazeldir hatamız 

Türküz türkü çağırırız 

Bayramlarda düğünlerde 

Toplantıda yığınlarda 
Sıkılınca dar günlerde 

Türküz türkü çağırırız 

 
Yaylalarda yataklarda 

Odalarda otaklarda 

Koyun gibi koytaklarda 
Türküz türkü çağırırız 

 

Su başında sulaklarda 

Türk’ün sesi kulaklarda 
Beşiklerde beleklerde 

Türküz türkü çağırırız 
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Hep beraber gelin kızlar 

Bile coşar o yıldızlar 

Koşulunca çifte sazlar 

Türküz türkü çağırırız 
 

İnler Veysel arı gibi 

Bülbüllerin zarı gibi 

Turnalar katarı gibi 

Türküz türkü çağırırız (Alptekin 2004: 
186-187). 

Ebedî yaşayanlar olmanız için toplumun dertleriyle hem-hal olmanız gerekir. O 

milletin yaşadığı şehirleri, ilçeleri, köyleri anlatmanız gerekir. O milletin halkının 

hayatını anlatmanız gerekir. Veysel hep bu konuları işlemiştir. Büyük âşık Sivas’ı, 

Kızılırmak’ı, çiftçileri, köylüleri, âşıkları, vb. konuları işleyerek ben sizdenim, siz 
de benden mesajını vererek halkın gönlünde taht kurmuştur. 

Eğer ebedî yaşamak istiyorsanız ününüzün Türkiye dışına çıkması, o yörenin 

ediplerinin, âşıklarının, şairlerinin sizi değerlendirmesi gerekiyor. Bakınız 

Azerbaycan’ın ünlü yazarı, şairi, fikir adamı ve gazetecisi Bahtiyar Vahapzade 

onun için ne diyor: 

“Yunus Emre’den 700 il sonra Türk halkının bağrından Âşık Veysel nalesi 

fışkırdı. Yirminci yüzillikde Âşık Veysel dili ile Yunus Emre danışmağa başladı. Bu 
yeni dünyanın yeni Yunus’u idi.” (Alptekin 2004: 47) diyen Vahapzâde daha sonra 

Âşık Veysel’i çeşitli yönleriyle değerlendirir. 

Azerbaycan’da Karaca Oğlan üzerine yaptığı doktora teziyle tanıdığımız 

Halide Qafkazlı (Quliyeva), Veysel’i konu alan makalesinde; “Pir Sultan, Karaca 

Oğlan, Dadaloğlu kimi görkemli nümayedeleri olan Türk aşig edebiyatını 20. esrde 
yaşayıp  inkişaf ettirenlerden biri de Âşık Veysel Şatıroğlu’dur.” (Vaprosı 

Turetskoy Filogii-Türk Filologiyası Meseleleri, Bakü 1980, 150-160) (Alptekin 

2004: 48) dedikten sonra Veysel’in çeşitli şiirlerini değişik yönleriyle değerlendirir. 
Ayrıca 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başında yaşamış olan Tufarganlı Âşık 

Abbas’ın “beyenmez” redifli şiirini Veysel’in “Bir kısımına yayla vermiş köy 

vermiş” şiiriyle olan mazmun benzerliği bakımından karşılaştırır. 

Yunus İmre-Aşıq Veysel-İki Zirve (Bakü 1983) adlı bir antoloji hazırlayan 

Memmet Aslan; “Âşık Veysel’in gözleri görmüyordu ama onun kalbinden dünyaya 
bin bir göz açılmıştı. Âşık Veysel kendi dünyasından yollarımıza ışıklar saçıyor.  

Âşık Veysel bir toprak sevdalısıdır. Toprağın sesi Veysel’in sesidir. Bir halk 

şairi olduğu için halkın dilini yaşayan Türkçeyi yaşayan duygularla  bezemişti.  

Veysel’in dili ana sütüyle yoğrulmuş, vatanın ateşiyle, suyuyla, toprağı ile 

mayalanmış bir dildir.” (Alptekin 2004: 48) diyerek onun dili hakkında 

Azerbaycanlı okuyucuya bilgi vermiştir. 

1983 yılının yaz aylarında rahmetli İbrahim Bozyel’in daveti üzerine 

Türkiye’ye gelen ve gezip gördüklerini Erzurum’un Gediyine Varanda adlı bir 

kitapta toplayan Mehmet Aslan bu kitapta hayranı olduğu Âşık Veysel’e geniş yer 
ayırır. 

Aynı araştırıcının Gözellik Suyu (Bakü 1991) adlı antolojisinde de Veysel’in 

16 şiirine yer verilmiştir. 

Bilmecedi Bildiyimiz Bu Dünya (Bakü 1990) adlı şiir kitabında da Mehmet 

Aslan’ın Âşık Veysel’i konu alan iki şiirine yer verilmiştir. 
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Azerbaycan’ın çağdaş şairlerinden Muzaffer Şükür Mechul’ün şiirlerinde 

Veysel’in tesirinin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Ebedî yaşamanız için sadece doğuda değil batıda da bilinmeniz gerekiyor. 

Bakınız Veysel’in şiirleri antolojilere girmiş, şiirleri değişik dillere tercüme 

edilmiş. 

Kemal Silay, An Anthology of Turkish Literature, Bloomington, Indiana, 

USA 1996. 

Not: Kitabın 320. sayfasında fotografı ve Dostlar Beni Hatırlasın (Let friends 

member me) adlı şiirine yer verilmiştir. 

Nimet Arzık, Anthologıe De La Poesıe Turque, Gallımard 1968.  

Not: Kitabın 34-37. sayfaları arasında hayatı ve 3 şiirine (Ma seule Amıe 

Fıdese, Mon saz, Message) yer verilmiştir. 

“Minstrel Veysel: The Voice of Anatolia”, Newspot, No. 14, March-April 

1999, pp. 34-36. 

Demek ki ebedî yaşayan olabilmemiz için sadece Sivrialan’da, Şarkışla’da, 

Sivas’ta değil tüm Türkiye’de; tüm Türkiye’de değil Türk dünyasında; tüm Türk 
dünyasında değil tüm dünyada bilinmeniz, saygı görmeniz gerekiyor.  

Âşık Veysel’de olduğu gibi üzerinde durduğumuz diğer yazar ve şairler de bu 

kıstaslara uyduğuna göre onlar da ebedî yaşayanların arasında yer alacaktır.  

Son bir cümle olarak sadece burada sözünü ettiklerimizin değil daha yüzlerce 

ebedî yaşayanımızın olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. 
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ÇAĞ GAZELİ 
Ali İhsan KOLCU 

 

 

Tadı yok artık eski baharların, 
Yürekler tutulmuş 

Sözler unutulmuştur 

Bir gül erkenden  
Solmaya hazırlanır  

 

Ömür dedikleri azgın süvari  

Terk eder dağlarını,  
Çekilir kuytulara   

Bir ömrü sayıklayan saatler  

Ansızın ve ısrarla  
Çalmaya hazırlanır 

 

Çağ dönümüdür yaşanan şimdi 
Bütün güzellikleri sarsmıştır zaman 

Hayatı yeniden kurmak imkânsız 

Küskün bir incir bir kayayı  

Delmeye hazırlanır 
 

Zaman tutuklar kendini,  

Sözler kelepçelenir 
Rüzgârın şarkısı duyulmaz olur 

Kuytuda bir ağaç  

Ölmeye hazırlanır 
 

 

 

Kimi zaman hayat unutturur Tanrı’yı 
Geçer tutku kuyusunda bir ömür 

Zaman dışı ihtiyarlar 

Gecikmiş bir namazı  
Kılmaya hazırlanır 

 

Acı, bir nimet gibi sunulur bazen 

Olmadık bir türküyü 
Söylemeye zorlanır 

Tenhada bir kadın 

Saçını başını  
Yolmaya hazırlanır 

 

Yaşanmamıştır aşklar 
Tutkular sönmemiştir 

Eksiktir her hayat, yarımdır her düş 

Ve canlar dünyaya  

Yeniden gelmeye hazırlanır  
 

Dünya Tanrı’nın bahçesidir 

Aldatır her geleni 
Her çocuk şaşkın ve tedirgindir 

Oyuncaklar dünyasını 

Bilmeye hazırlanır 
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LAİKLİK 

Prof. Dr. Ahmet UĞUR 

Laiklik, din hürriyetini ve bundan doğan vatandaş haklarını sınırlamak isteyenlere 

karşı korumaktır. Laik devlet; din hürriyetini ve dindarı her türlü tecavüze karşı 

koruyandır. Laikliği görmeden evvel din hürriyetine karşı çıkanları görelim. Din 

hürriyetinin düşmanı bir tanedir ki; o da taassuptur. 

Taassup lügatte; asabiyet sahibi olmak demektir. Geniş manası ile bir kimsenin 

kendi inancından ve kendinin hakikat kabul ettiği görüş ve kanaatten başka olanları 

kabul etmemek ve bunları savunanlara karşı gelip susturmak istemesidir. İşte din, 

vicdan ve fikir hürriyetinin amansız düşmanı budur. Bu taassubun kaynağı ise yarı 

cahilliktir. Cahil insan aklının ermediğine karışmaz, böyle yarı cahil ise ne dediğini ne 

yaptığını bilmez. Hakikati bilense taassuba sapmaz ve hakikatlerin sınırı yoktur, 

“Bugün hakikat olan yarın batıldır.” der. Bu taassup iki kısma ayrılır: 

a. Dinî Taassup: Yani yarı cahil dindarların başka din ve mezhep sahiplerine karşı 

gösterdiği düşmanlıktır. İyice düşünülürse dinlerin aslında hiç birinde taassup yoktur. 

Hakiki dine sahip olan kimse kendi dininde olmayanlara düşman gözü ile bakmaz, ona 

sadece acır ve elinden tutarak kurtarır. İslam’da taassup var mıdır? Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi İslamiyet’te taassup yoktur. Hz Peygamber insanları cebir ve ikrah ile 

değil de akla ve zihne hitap etmiş, güzel sözle ilahi yola davet etmiştir. İslam’da 

yapılan harpler ise bir tecavüz harbi değil tecavüze karşı koymak için yapılmıştır. Bazı 

din düşmanları “İslamiyet’te taassup yok da neden tecavüz etmiş durmuştur” derler. Bu 

garpta âdeta fikir silahı olarak kullanılır. Bunu yalanlamak için şunu söyleyebiliriz: Hz 

Peygamber harpte kumandanlara şu emri vermiştir: “Çocukları öldürmeyiniz, kadınlara 

dokunmayınız; evleri yıkmayınız, tarlaları çiğnemeyiniz, meyveleri harap etmeyiniz, 

hurmaları kesmeyiniz, gayrimüslimlerin Allah’a kulluk eden rahiplerine 
dokunmayınız.” demiştir. Bunun yolunda yürüyen Hz Ömer, Kudüs’ü aldığında 

Hıristiyanların kılına dokunmamıştır. Şu hâlde İslam dininde tecavüzî bir taassup 

yoktur. 

b. Siyasi Taassup: Bir şahsın hayat ve cemiyet hakkında kendi görüşlerini mutlak 

suretle hakikat kabul edip buna aykırı olanları batıl addetmesinden ileri gelen bir 

taassuptur ve din düşmanlığıdır. Bu düşmanlığın başlıca hedefi din ve maneviyattır. 

Bağlandığı şey ise madde ve menfaattir. Bu kendi fikirlerini beğenir diğer fikirleri 

çürütmek için taraftar arar. İslam’da bu taassup var mıdır? İslam’da hakikat olan her 

fikre saygı gösterilmiştir. Hakikat olmayanlara da düşmanca bakılmayarak onlar 

düzeltilmiştir. Büyük Peygamber herkesin sözünü dinler, sonra onu ya düzeltir ve ya 

tasdik ederdi. Halifelerde kimseyi sert karşılamaz herkesi layık olduğu işe verirlerdi. 

Halife yalnız İslam’ın esaslarını korumakla mükelleftir. O şer-i işlere bile karışmaz, 

onları Şeyhü’l-İslamlara verirdi. Hz Ebu Bekir halife seçilirken halka “Ey ahali 

içinizden en layığınız olmadığım hâlde beni halife yaptınız. Doğru yolda bulundukça 

bana yardım, hata işledikçe beni ikaz ediniz.” demiştir. Ve böylece de İslamiyet’te 

siyasi taassubun olmadığını göstermiştir. İslamiyet siyasi taassubun tersine olarak 

maddeye değil bilhassa maneviyata ehemmiyet vermiştir. İşte İslam’ın esasında gerek 

dinî gerek siyasi taassup yoktur. Taassubu açıkladıktan sonra laiklik konusuna  

geçebiliriz. 
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Laik ve laika Latince aslından alınmış Fransızca bir kelimedir. Bu kelimenin lügat 

manası, ruhani olmayan kimse, dinî olmayan şey, fikir, müessese, prensip demektir. 

Katolik dünyasında Hıristiyanlar iki kısma ayrılır: Birinci sınıf din adamlarıdır. 

Bunlarda kendi aralarında iki kısma ayrılırlar: Birincisi Ruhanilerdir ki bunlar kiliseye 

kapanıp ömürlerini ibadetle geçirenlerdir. İkinciler ise papaz ve piskoposlardır. Bunlar 

halk içinde yaşarlar fakat dinî ayin ve merasimleri idare ederler. İşte yukarıdaki iki 

zümreden hiç birine girmeyen insanlara Katolik dünyada laik derler. Bu kelime 

genişletilerek dinî olmayan ve ruhani bir mahiyet almayan müesseselere de laik denir. 

Bu kelime esas Fransız İhtilalinden sonra gelişmiştir. Şimdi burada üç fikir üzerinde 

duracağız: 1. Esasen laiklik ve laik devlet nasıl olur?, 2. Laiklik münkirlik midir değil 

midir?, 3. Laiklik din düşmanlığı mıdır değil midir? 

Laiklik nedir ve laik devlet sistemi nasıl bir sistemdir? Onu anlayabilmek için laik 

olmayan devlet sistemini ele almalıyız. Laik olmayan iki çeşit devlet sistemi vardır: 

1. Dinin devlete hükmettiği sistemde nizam mabedin etrafında gelişir. Bütün sosyal 

münasebetleri dinî esaslara bağlanır, hep işler dinin kontrolü altına girer. Eski idarelere 

bakarsak bu sistem taassuba ve vicdan hürriyetini ihlale gitmiştir. Yani iyi bir devlet 

sistemi değildir. 

2. Bu sistem de devletin dine hükmettiği sistemdir. Bu sistemde fikir ve vicdan 

hürriyeti birtakım zümrenin elindedir. Yani din kontrol altındadır. Ama kontrol edenler 

din mensupları değil hükümet kuvvetleridir. Burada mabedin muhtariyeti ölür. Dinî 

taassup yerine siyasi taassup kaim olur. Bu sistem iyi değildir. 

Laiklik ise bu sistemlerin dışında ve hatta üstündedir. Bu sistem ne devletin dine 

ne dinin devlete hâkimiyetini sataşmasını kabul etmez. Devlet bir taraf kalıp 

cemiyetteki mezheplerin ve dinlerin birbirleri aleyhine el uzatmasına razı olmaz. Dinde 

devlete karşı nispi de olsa bir muhtariyet içinde ahlaki ve manevi hayatın koruyucusu 

olarak hüküm sürer. Eğer dikkat edersek laiklik devlet sisteminde dinî müesseselerin 

inkârı diye bir şey yoktur. Bu sistem din müessesesini ve bu müessesenin mabet 

merkezi etrafında gelişen hayatını, devlet müessesesi ve onun meclis merkezi etrafında 

gelişen hayatı kadar tabii ve dostane kabul ediyor, ancak bu iki müessese birbirine 

karşı hürdür. Ne din devlet işlerine şu ve ya bu şekilde karışabilir, ne de devlet mabet 

haremine şu veya bu şekilde el uzatabilir. Ancak devlet nizamı gibi din müessesesinin 

de kanuni bir nizama bağlanması, hak ve hürriyetinin sınırlandırılması tabii ve hatta 

zaruridir. Bu sınırlandırma bir içtihat anlayışı ile veya ruhaniler sınıfının tutumu ile 

değil içtimai ölçülerle ve cemiyetin nizamı ve huzuru ve emniyetini sağlama ve 

muhafaza etme maksadıyla yapılmalıdır. Zaten kanunlarda laikliği sınırlarken şöyle 

der: “Asayiş ve umumi muaşeret adabına muhalefet olmamak şartı ile.” Görülüyor ki 

devletin din müessesesi üzerine kanunlar yolu ile koyduğu kontrolün bir hududu vardır. 

Devlet mabedin haremine ve ferdin imanına karışmaz. Ferdi şu veya bu imana, mabedi 

şu veya bu yolla ibadete zorlayamaz. Ne zaman ki mabet düzenini tehlikede görür de 

muhafaza için devletten yardım isterse veya ne zaman ki devlet mabedin içinde umumi 

asayişi muaşeret adabını bozucu fikirlerin cereyanını fark ederse din müessesesinin 

karşısında o müesseseden hesap sorucu veya yardım edici bir yer alır. Devlet ne bir din 

yenileyicidir (reformatörü),  ne de bir içtihat kapısıdır. Devlet dinin teessüs etmiş usul 

ve erkânı hakkında ne yasaklar bağlayabilir ne de yenilikler ve değişiklikler yapabilir. 

Sonuç olarak laiklik; ne inkârcılık, ne din düşmanlığı, ne devlet şekli ve ne de bir 

dindir.  
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TÜRKİYE’DE LAİKLİK 

Laik kelimesi bize meşrutiyet devrinde gelmiştir. Bu devrin adamları bu kelimeyi 

ladini tabiriyle karşılamıştı. Bu tabirde fikir ve maksadı tam ifade etmiyorsa da laik 

tabiri bizde 60-70 senelik ömre malik olmasına rağmen halkın büyük bir kısmı 

tarafından hâlâ anlaşılmamıştır. Türkiye’deki laikliğin geçirdiği safhaları inceleyelim. 

Türkiye’de din ve devlet münasebetleri üç devir geçirmiştir. 

1. Dine bağlı devlet sistemi: Bu devir birinci Tanzimat'a kadar sürmüştür. 

2. Laikliğe doğru gidiş: Bu devir memleketimizde Tanzimat ile açılmıştır. Gerçi 

laikliğe doğru ilk adım III. Selim devrinde ve daha evvel başlar ve II. Mahmut 

devrinde geniş bir şekilde devam ederse de esaslı adım Meşrutiyetle atılır. Tanzimat 

Fermanı’nın bir maddesi de şöyledir: “İslam, dinî prensip itibariyle devlet dini olmakta 
devam üzere ise de fiiliyatta hükümlerine devletçe riayete mecbur edilir olmaktan 
yavaş yavaş çıkmış ve bu hareketle mütevazı olarak iktidar sivil ellere geçmiştir.” 

Tanzimat devrinde de laikliğe doğru gidiş şeklinde devam eder. Hareket (1876) da 

Kanuni Esasi ile din ve şeriat eskisi gibi kanun üstü bir kıymet olmakta ve devlet 

faaliyetlerinin meşruluğunun ölçüsünü vermekte ise de bu faaliyetler doğrudan doğruya 

müessir olma hassasını kaybetmektedir. Çünkü vicdan hürriyeti prensibi yavaş yavaş 

ilerlemektedir. Tanzimat’ta laikliğe doğru gidişin bariz vasfı garptan alınan usul ve 

kanunlara itinalı bir şekilde memleket kaftanı giydirilerek onlardaki yabancılık konusu 

zay edilmeye çalışılmıştır. Meselâ garptan alınan ceza kanunu bunu büyük bir 

örneğidir. Fransa’dan alınmakla beraber tamamen benimsenmiştir. Bu alınanlardan 

garplılık kokusu giderilmesinde de Kur’an’ın şu ayetinden kuvvet alınmıştır: “İşlerinizi 

aranızda müşavere ile yapınız.” Bu zamanda laikliğe doğru hızla gidilmişse de diğer 

taraftan dinî esaslar ihmal edilmeyerek millî hayat için bunlardan da geniş çapta 

istifade edilmiştir. Buna açık bir delil olarak o devirde dinî müesseselerin ıslahını 

gösterebiliriz. Bu hedefin gayesi halkın dinî ihtiyaçlarını karşılamak için medreseler 

programlaştırılmış diğer taraftan da “Medrese tül-vaizin” gibi yüksek din müesseseleri 

kurulmuştur. Bundan sonra Türkiye’miz de tam laik bir devlet hayatına her gün biraz 

daha yaklaşmaktadır. I. Meşrutiyetle başlayan laiklik hareketi II. Meşrutiyetle de 

devam etmiş ve 1903’de biraz tadilat geçirdikten sonra yine aynı safhaya gelmiş ve 

1924’e kadar aynı safhada yürümüştür. Birinci cihan harbinden sonra 1920’de bir 

kanun kabul edilmiş. Bu kanuna göre Türkiye’de birkaç tane vekâlet kurulmuştur. Bu 

vekâletlerden birisi de “Şeriyye-yi evkaf” vekâletidir. Şu hâlde Türkiye’de bu devirde 

din ile devlet ayrılmıyor. Bilhassa Şeyhü’l-İslamlar gibi kendi başına çalışan bir 

vekâlet oluyordu. Bu sistem 1924’e kadar devam etti. Bu devirde TBMM, iki kanun 

kabul etti. Birisi yukarıdaki vekâletin ilgasıyla Diyanet İşlerini kuran kanun, öbürü de 

bütün ilim müesseselerini maarif vekâletine bağlayan “Tevhidi Tedrisat” kanunudur. 

Bundan sonra din ve devlet işleri ayrılmış ve dünya işlerini kanunlaştırma salahiyeti 

TBMM’ye, kanunların icrası da bunun teşkil ettiği hükümete verilmiştir. Din işlerine 

gelince aynı kanun bu işleri de sırf itikat ve ibadet ahkâmıyla cami, mescit ve medrese 

gibi dinî müesseselerin idaresinden ibaret kabul edilmiş, dinî müesseselerin idaresi 

içinde başvekâlete bağlı bir Diyanet İşleri Reisliği kurmuştur. Bu kanuna göre Diyanet 

İşleri Reisi, Başvekil tarafından seçilir ve Cumhur Reisi tarafından tayin edilir. Bütçesi 

de Başvekil bütçesine dâhil bir bütçeyle idare edilir. Görülüyor ki bu kanun Türkiye’de 

din ve devlet işlerini kati olarak birbirinden ayırmış ve devleti dünya işlerinde, dini de 

dinî müesseselerin idaresinde salahiyetli kılmıştır. Bundan dolayı biz bu kanunu överiz. 
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BİN YILLIK ÖLÜM 
     Şahin UÇAR 

I 
Yürek yeni kanatlanmış bir kuştu, 

Sevinçle kanat açtı 

Her iklimi dolaştı 

Geçti Altaylar’dan, Tanrı Dağı’ndan 
Yedi iklimi, dört ummanı aştı 

Gönül yeni kanat açmış bir kuştu. 

 
Uçtu tûr-u sînâ’ya Mûsâ ile 

Uçtu Zeytin Dağı’na Îsâ ile 

Ve Hîrâ’da Muhammed’le buluştu 
Nur Dağı’ndan Kaf Dağı’na ulaştı. 

 

Kaf Dağı’ndan geçti gönül 

Âb-ı hayât içti gönül 
Gönüldür “kutlu ebâbil” 

Her zamandan göçtü gönül. 

 
 

YORGUN BİR GÖKYÜZÜ 
Sinan SARIKAYA 

 

Bu sabah bir başka doğdu sanki güneş 

Sessizlik... Dalgalar vurmuyor kumsala 
İçimde bir kor... Kaynayan lavlara eş 

Karanlık... Işıklar bulandı katrana 

 
Rüyalarım bile karardı aniden 

Rüzgârsız kalmış bir yel değirmeniyim 

Kâğıtlarım bile sarardı kendinden 

Tahtasız bir sınıfın öğretmeniyim 
 

Alnıma yazılmış çile yazgıları 

Gökkuşağında yıkanmış gibi ömrüm 
Hüzün torbaları, keder çizgileri, 

İşte bunlarla dolu yaşlı gözüm 

 

Yorgun bir gökyüzü var şimdi önümde 
Arta kalan... Kırık dökük birkaç anı 

Ne dilimde takat var ne de gönlümde 

İsterdim şimdi, durdurmayı zamanı. 



 

 18 

 

 

ANADOLU BEKTAŞİ ALEVİLERİNDE TANRI VE PEYGAMBER 

SEVGİSİ 
Yard. Doç. Dr. A.Vehbi ECER 

 

Birçok insanlar arasında mezhep ve tarikat ile ilgili yanlış değerlendirmelerin 

yapıldığına şahit oluyoruz. Fazla ayrıntıya girmeden ifade etmek gerekirse mezhep, 

insanların yaşadıkları sosyal çevre içerisinde dinin ana kaynaklarını anlama ve 

uygulamada ortaya çıkan farklılıkların kurumsallaşmasıdır. Bu farklılıklara Kur’an-ı 

Kerim de izin verir. Her mü’min Kur’an’ı okuyup anlamak, aracısız olarak ayetler 

üzerinde yorum yapmak ve akıl yürütmek konusunda hürdür. Bu hürriyet sonucunda 

Kur’an ve sünnete dayalı subjektif yorumlar ortaya çıkar. Bu yorumlardan oluşan 

farklılıklar ayrı dinler değildir.  

İslam dininin alt kimlikleridir. Kelime olarak mezhep ile aynı anlama gelen tarikat 

ise Kur’an ve sünnetle birlikte keşf, ilham, müşahade ve sezgi denilen bilgi 

kaynaklarının da eklendiği tasavvufî düşüncenin kurumlaşmış biçimidir. Mezhep ve 

tarikatlar konusunda aşırılığa, taassuba ve saldırganca davranışlara yönelmedikçe, 

tevhid, nübüvvet ve meâd hakkında aslî kaynaklara bağlı kaldıkça hiçbir ayrılığı tekfir 

etmek mümkün ve uygun değildir. Türkiye Alevi-Bektaşiliğini ise tarikat ve mezhep 

olarak değil de düşünce tarihimiz ve sosyal hayatımızın bir parçası olarak görebiliriz. 

Zira Anadolu Bektaşi-Alevilerinin Arap Alevileri (Nusayri’ler) ve İran oniki imamcı 

Caferî’lerden çok ayrı oldukları ortadadır. 

Anadolu Aleviliğinin kökeninde Ahmet Yesevî (öl. 1162) ve onun dervişlerinden 

Hacı Bektaş Veli (öl. 1270) gelenekleri vardır. Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı’nın 

Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik (İstanbul 1990) isimli kitabında yazdığı (s. 390) gibi 

Alevilik “Türk’ün zengin tarihi içinde yaşadığı dinî tecrübenin en canlı örneklerini 

sergileyen, Türk dilini, kültürünü ve folklorunu en titiz şekilde korumuş ve yaşamış 

olan” bir düşünüş ve yaşayıştır. Alevi yazarlarından Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına 

Göre Alevilik adlı (İst. 1999, s. 24) kitabında şöyle bir tespitte bulunmuş: 

“Türk halk katmanlarının benimsediği Alevilik, Türk kültürünün değişik öğeleri ile 
yoğrularak işlenmiş, geliştirilmiş, güzelleştirilmiştir. Türkler… Aleviliğe, neredeyse 

ulusal bir kimlik diyebileceğimiz içerik ve biçim vermiştir.” 

Alevilik-Bektaşilik üzerinde araştırmaları bulunan Prof. Dr. Iréne Mélikoff, bu 

anlayışın köklerinin Orta Asya’da İslam öncesi çağlara dayandığını yazdıktan (Uyur 

İdik Uyardılar, Çev. T. Alptekin, İstanbul 1994) sonra şu ifadeyi kullanır: 

“Türk halkının derin doğasına kök salmıştır ve Türk halkı var oldukça var 

olacaktır.”(s. 30). 

Gene Mélikoff’un anlattığına göre Bektaşiliğin özünde derin bir insan severlik var. 

Onlara göre Alevi-Bektaşi kendini bilmeyi, komşusunu kardeş gibi görmeyi 

kabullenmeleridir (s. 49). Türk kültür tarihi içinde ahlaklı yaşayış, Tek Tanrı’lı ve 

öldükten sonra dirilme inanışının varlığı göz önünde bulundurulursa Alevi-

Bektaşilerde Tanrı tanımazlığın varlığı kesinlikle düşünülemez. Rıza Zelyut, 

andığımız kitabında bu konuda şunları yazar: 
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“Alevilik İslamiyet içindedir. Hz. Muhammed, İslamiyetin kurucusu olarak 
Alevilikte de temeldir… Alevilikten İslamiyet ve Hz. Muhammed dışlanamaz.” (s. 20). 

Alevi-Bektaşi edebiyatında yer alan bazı şairlerin deyişlerinde Tanrı ve Peygamber 

sevgisini belirten şiirlerinden birkaç örnek vermek istiyorum: 

Alevi-Bektaşi şairlerinin en ünlülerinden olan Pir Sultan Abdal onaltıncı yüzyılda 

Anadolu’da yaşayan, Türk dilini ustalıkla kullananlardan biridir. Hayatı ile ilgili birçok 

menkıbeler anlatılır (Bak: A. Gölpınarlı-PN. Boratav, Pir Sultan Abdal, İst. 1991). 

Onun dörtlüklerinden biri şöyledir: 

“Muhammed dinidir, bizim dinimiz 

Cibril-i Emîn’dir hem rehberimiz 

Tarikat altında geçer yolumuz 

Biz mü’miniz mürşidimiz Ali’dir” (C. Öztelli, Pir Sultan Abdal, İst. 1983, 111). 

Başka bir dörtlüğünde: 

“Ben gayri nesne bilmezem 

Allah bir, Muhammed, Ali 

Özümü gayra salmazam 

Allah bir, Muhammed Ali” diyen Pir Sultan Abdal (s. 90) Tanrı’nın birliğini tasdik 

eder, Peygamber ve Hz. Ali’ye olan muhabbetini de şu dörtlükte açıklar: 

“Hey erenler benim menzil verdiğim 

Bir ismi Muhammed, bir ismi Ali 

Adına şanına kurban olduğum 

Bir ismi Muhammed bir ismi Ali” (s. 91) 

Pir Sultan Abdal’ın yolundan giden Kul Himmet XVI. yüzyılın sonunda ve XVII. 

yüzyılın başında yaşayan Alevi-Bektaşi şairlerinden biridir. Pir Sultan Abdal’a 

“dervişim” diyen şairin birkaç dörtlüğüne (C. Öztelli, Pir Sultan Dostları, İst. 1984) 

göz atalım; 

“Muhabbettir Lâ İlâhe İllallah 

Muhabbettir Muhammed Resulullah 

Muhabbettir Ali Şah Veliyyullah 

Üç isim manada birdir muhabbet” (s. 44) 

“Ali’yi severim, sevgisi candan 

Keramet Ali’den, şefaat Sen’den 

Yargılamak Sen’den, yalvarmak benden 

Medet yâ Allah, Muhammed, ya Ali” (s. 106) 

Onyedinci yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen Kul Hüseyin ise şöyle 

diyor: 

“Günah ettim Şah’ım, dâr’ına durdum 

Allah bir, Muhammed Ali aşkına 

Kırklar eşiğine yüzümü sürdüm 

Allah bir Muhammed Ali aşkına” (s. 225) 
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“Medet Allah, yâ Muhammed yâ Ali 

Başı boz dumanlı dağlarda kaldım 

Çetin olur şu âlemin dilleri 

Şimdi söyleniyor dillerde kaldım” (s. 244) 

Onaltıncı yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Kul İbrahim Kırıkkale’nin Hasan 

Dede Köyünde yatan Hasan Dede’ye Pîr’im diye hitabettiği şiirinin son kıtasında: 

“Sefil İbrahim’im ilin dilinde 

Talip oynar rehberinin gölünde 

Mansur dâr’da Oniki İmam yolunda 

Allah bir, Muhammed Ali görünür” (s. 298) diyerek Tanrı, Peygamber ve Hz. Ali 

sevgisini sergiler. 

Alevi-Bektaşi terimi Hz. Ali’ye ve Hacı Bektaş Veli’ye bağlı olanlar anlamındadır. 

Anadolu Aleviliği kökü Orta Asya Türk kültür ve geleneklerine, Ahmed Yesevî 

ocağına ve onun müridi Hacı Bektaş Veli’ye Alplere, Ahilere dayalı, Türklüğe bağlı 

dinî bir harekettir. Hem tarihî olayların şahitliği hem de günümüz Alevilerinin 

çoğunluğunun yaşayışlarıyla, verdiğimiz örnek metinlerden de anlaşılacağı üzere 

Alevi-Bektaşilerin dışlanmaları haksızlıktır. Alevilik insan sevgisine, kadın-erkek 

eşitliğine, şekilcilikten çok derunî duyguya, hoşgörüye dayanmaktadır. Alevilik-

Bektaşilik Türk kültür tarihi içinde İslam’ı Tanrı, Peygamber ve ehl-i beyt sevgisine 

dayalı olarak yaşayan, Türk dilini, kültürünü ve folklorunu titizlikle koruyan, ahirete 

inanan bir hayat tarzıdır.  

Bu topraklarda yaşayan herkes gibi Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz bu milletin asli 

evlatlarıdırlar. İnanç konuları dışında kalan bazı görünüm ve uygulamalara bakarak 

birbirimizi dışlamanın ancak düşmanlarımıza faydası olur. Ayrıca kendini Sünnî olarak 

gören Anadolu insanlarının arasında yaşayan halk Müslümanlığı içinde Tanrı sevgisi, 

Hz. Muhammet aşk ve muhabbeti, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt saygı ve bağlılığı bir iman 

derecesindedir. Hiçbir Anadolu insanı çocuğuna Yezid adını koymamıştır. Son on yılı 

çıkartırsak Anadolu insanı çocuklarına en çok Peygamber, çocuk ve torunlarının 

adlarının koydukları görülür. 

Yazımı Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’ın Alevi-Bektaşi Kimliği adlı (İstanbul 1995) 

kitabının son iki cümlesiyle bitirmek istiyorum. O, kitabını şu cümlelerle sonlandırıyor: 

“Aleviler bizim tarihimizin, kültürümüzün, soyumuzun ve toplum değerlerimizin 
oluşturduğu insanlardır. Bu sebeple, onlara kültürümüzle yaklaşmamız gerekir” (s. 

580) 
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GAYRIDIR HER MİLLETTEN BU BİZİM MİLLETİMİZ 

Muhsin BOZKURT
*
 

Kâinatta müsavat/eşitlik yok, adalet vardır. Ve asıl olan da adalettir. Adalet ise her 

şeye ve herkese lâyık ve lâzım olduğu ihtiyaç ve kabiliyetleri vermek demektir. 

Milletler maden gibidirler. Her birinin ayrı bir misyon ve fonksiyonu vardır. Çiçeklerin 

dünyası gibi kavimler de rengârenktir. Her biri bahar için lâzım olduğu gibi, her kavim 

de bu dünya için gereklidir. Fakat aralarında keyfiyet ve içerik farkı vardır. Hep bir 

yaratanın kulu olmaları bakımından birbirlerine karşı böbürlenemezler.. Hepsi 

yaratılışlarında olan kabiliyetleri göstermekle mükelleftirler.. Bir binada, eşik taşına da, 

kubbede yer alacak taşa da ihtiyaç vardır. Milletler de öyle; Medeniyet binasının 

yükselmesinde çeşitli yerlerde görev yüklenirler. Çiçekler baharı teşkil ettikleri gibi, 

milletler camiası da medeniyet âleminin oluşmasında gerekli yeri alırlar. Bazı milletler 

çiçekler içinde gül misali çok farklı bir keyfiyet arz eder. İşte Türk milleti çiçekler 

arasında gül gibi tarih boyunca ayrıcalıklı bir durum göstere gelmiştir. Bundan 

dolayıdır ki, yazdıklarımız ancak böyle bir düşünce çerçevesinde bir anlam taşımakta 

olup; bu manada yorumlanmalıdır.  

Yazdıklarımız yersiz bir gurur için değil; tarihî bir tespit; ilmî bir tahkik; tefekkürü 

bir anlayış için kaleme alınmış hususlardır. Çünkü "Kavmiyeti tel’in ediyor 

(lânetleniyor) Peygamber "Türklerin geçmişte olduğu gibi, gelecekte de etkin rolleri 

olacak. "İslâm garip geldi, garip gidecek." mealindeki meşhur sözde zikredildiği üzere, 

Türkler, Araplara halef olarak başlangıçta dünyayı şaşırttığı şekilde; âhir zamanda yine 

cihanı şaşırtacak ve hayrette bırakacak bir büyük hamlenin sahibi olacaklar.. İşte bu 

manadır ki, Allah tarafından Türkiye'nin maddî ve manevî muhafaza ve korunmasını 

sağlıyor ve hatta İslâm âleminin de her şeye rağmen manevî bir himaye altında 

tutulmasını gerektiriyor. Daha doğrusu istikbal için, el altında tutulmasını temin ediyor. 

Emin olun ki, Avrupa ve Batı Dünyası, özellikle son on beş yılda teröre, dıştan ve 

bilhassa içten verdiği her türlü desteğe rağmen Türkiye'nin ayakta kalışından şaşkın ve 

hayretler içindedir. Onun içindir ki, bükemediği eli öpme manasında yüzümüze 

gülmeye başlamış, son zamanlarda yaptığı gibi, meydanlarda alamadığını masada 

almanın hinoğluhinliği içinde sahte bir munislik maskesini takınmakta gecikmemiştir.  

Velhasıl bu vatan, bu millet ve bu devletin, indallah kıymet ve makbuliyetinin 

işaretlerini manevî cenahta görmüş olan manevî rical de, eserlerinde bu millete, 

bilvesile temas etmekle bu gerçeği göstermişler ve bu ilahî hakikate dikkat 

çekmişlerdir. Vereceğim birkaç yorumsuz örnekle yazımı noktalıyorum: "Rüyamda bu 

ulu zatın (Muhiddin-i Arabî'nin) bana seslenerek 'beni Anadolu çocuklarına ve halkına 
tanıt, ben onları severim, vaktiyle o diyarları da ziyaret etmiştim. Mevlânâ gibi bir 
talebem vardır,' diye seslenmesi.” 1  

Yûnus Emre'nin bu millete özel bir bölüm ayırması:  

"Gayrıdır her milletten bu bizim milletimiz  

Hiç dinde bulunmadı din ü diyânetimiz  

Bu dîn ü diyânette yetmiş iki millete  
Bu dünya ol ahrette ayrıdır âyâtımız  

Kimin sözün kim bile akıl ermez bu hâle  
Yarın anda bell'ola Müslüman mürtedimiz  

                                                
* Yüzüncü Yıl Ünv. Emekli öğretim görevlisi 
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Yunus canın yenile kim dostluğun anıla  
Aşk ile dinler isen bilesin kudretimiz" 2  

Mevlâna hazretlerinin Türk'ü vasfetmesi: "Ne mutlu o Türk'e, yani kâmil insana ki, 

çekinmeden, korkmadan konuşmasına devam eder ve atını ateşle dolu hendekten 

sıçratıverir. Yâni ölümü göze alarak çok tehlikeli bir iş olan hakikatleri söylemeyi 

başarır.... Kâmil insan bir işte sebat edince, ayak direyince, yokluktan pişmanlık baş 

göstermez. Çünkü Allah'ta fani olmuş, yokluk manasına ulaşmış bir velide pişmanlığın 

yeri yoktur." 3  

"Fakat her insanın evveli, ibtidası (başlangıcı) şekildir, surettir. Ondan sonra can 

gelir, gönül gelir ki, o da, insanın iç yüzünün kemali ve güzelliğidir. "Her meyvenin 

ibtidâsı şekilden, suretten başkadır. Ondan sonra onun tadı, lezzeti gelir. Lezzet onun 

manasıdır. "Önce çadır bulurlar, kurarlar da, sonra Türk'ü oraya misafir ederler.  "Ey 

Hakk âşıkı, kendi maddî şeklini, suretini sen çadır, mânânı da Türk olarak kabul et; 

yine mânânı kaptan, şeklini de gemi olarak düşün!" 4 

Son asrın bir İslâm âliminin Türk'ü vasfetmesi:  

Efendiler! Ben, her şeyden evvel Müslümanım ve Şarkta dünyaya geldim. Fakat 

Türklere hizmet ettim ve yüzde doksan dokuz menfaatli hizmetim Türklere olmuş ve 

en çok hayatım Türkler içinde geçmiş ve en sadık ve en halis kardeşlerim Türklerden 

çıkmış ve İslâmiyet ordularının en kahramanı TÜRKLER olduğundan, meslek-i 

Kur'aniyem cihetiyle, her milletten ziyade Türkleri sevmek ve taraftar olmak kutsi 

hizmetimin muktezası (gereğidir)... Mevkuf (tevkif edilmiş) olan civanmerd ve 

muhterem Türk gençleri ve ihtiyarları içinde öyleleri var ki; onların bir tanesini, kendi 

milletimden yüz adama değiştirmem. İçinde öyleleri var ki; on sene bana zulüm eden 

memurlara, beş seneden beri onların hatırları için, o zalimlere bedduayı bıraktım. Ve 

onların içinde öyleleri var ki; âli (yüksek) seciyelerin (ahlâkın) en halis nümûnelerini 

(örneklerini) o âlicenab (yüksek ahlâklı) TÜRK arkadaşlarda Kemal-i hayret (büyük bir 

hayret) ve takdirle gördüm ve Türk milletinin sırr-ı tefevvukunu (üstünlük sırrını) 

onlarla anladım."  "Türkler hakkında senâ-i Peygamberî muhakkaktır. Birkaç yerde 

Türklerden ehemmiyetle bahsetmiş. Hâdis var... Manası hakikat ve Türk Milleti'nin 

senâ-i Peygamberîye mazhar olduğu hakikattir. Bir numunesi Sultan Fatih hakkındaki 

hâdistir."  

İşte bütün bu vasıflar gösteriyor ki: "Rahmet-i İlâhiyyeden ümit kesilmez. Çünkü: 

Cenâb-ı Hak, bin seneden beri Kur'anın hizmetinde istihdam ettiği (hizmet ettirdiği) ve 

ona bayraktar (önder) tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu ve muazzam 

cemaatini muvakkat (geçici) arızalarla inşallah perişan etmez (yani etmiyecek). Yine o 

nuru ışıklandırır (yani ışıklandıracak) ve vazifesini idame (devam) ettirir (yani 

ettirecek)."  

 

Dipnotlar: 

1. Muhiddin-i Arabî; Fütuhat-ı Mekkiye, Tercüme: Selâhaddin Alpay, İstanbul 

1977, s. 6. 

2. Abdülbâki Gölpınarlı; Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Altın Kitaplar, 

İstanbul 1981, s. 270. 

3. Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi, C. 3-4, Tercüme: Şefik Can, 

İstanbul 1997, s. 286. 

4. Age, s. 56. 
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SUYUN ŞIRILTISI 
Kibar AYAYDIN 

 

Su sesinin insanı dinlendiren bir yanı vardır. Bu işin ilim erbabı, bunu bilimsel 

yöntemlerle ispat etmiş olsalar bile, bir dere kenarında suyun akışından oluşan o 
harmoniyi insan ruhunda tespit edemeyeceklerdir. Suyun akışında aslolan sonsuz 

bir çağrışımdır. Bu çağrışımda, insan denen mükemmel varlığın asli unsurlarından 

biri olan suyun ayrı bir önemi vardır. Su sesinin bir terapi şeklinde kullanıldığı 

bilinen bir gerçektir. Su sesi sayesinde birtakım ruhsal gerginlikler ortadan 
kalkmakta, böylece insan kendini huzur içinde hissetmektedir. 

Hava, su ateş ve toprak bunlar varlık âleminin ana unsurlarıdır. Su devingendir. 

Hareket halindeki su kütleleri, hayatiyetin devamını sağlar. Suyun kendine ait çok 

özel anlamları da vardır. Bu özel anlamlardan birini de tasavvuf verir. Tasavvuf 

erbabı; su ile Hz. Peygamber arasında bir yakınlık kurar. Hayatiyetin devamı için 
su olmazsa olmaz bir şarttır. Kâinatın yaratılışının tek sebebi de Hz. 

Muhammed’dir. Böylece Hz. Peygamber ile su, âlemlerin yaratılış ve devamının 

nedenleridir. Bu teşbihi en güzel belirten ise hiç şüphesiz ki Fuzuli’nin “Su 
Kasidesi”dir. Hz. Peygamberin bir mucize olarak taştan su çıkarması, acı suyu 

tatlılaştırması, parmaklarından su akıtması gibi özellikleri de suya ve su sesine olan 

sevginin farklı bir yönünü oluşturur.  

Su ile insan arasında birbirine benzer yanlar vardır. Akıp giden bir şeylerin, 

giderken oluşturdukları seremoniyi en iyi su sesinde duyabiliriz. Suyun akışkanlığı 
içinde oluşan tatlı şırıltılar sayesinde zihnimiz temizlenir. Bu şırıltılar, keşfedilmeyi 

bekleyen ruhumuzun gizli menfezlerine doğru akar. Böylece yeni bir hamle 

kazanan ruhumuz, yükselerek ileri doğru atılır. Su şırıltıları dinginliğe ermek 

isteyenler için, daima cazibesini koruyacak bir sığınaktır. Su sesindeki sırrı 
keşfeden Cahit Sıtkı da sevgilisine şöyle hitap eder: 

Gel seninle kırlara açılalım gel! 

Neler vadetmiyor akan suyun sesi 

Bir ırmağın dağlardan kopup gelirken, yüksek kayalıklardan aşağıya düşüşü ne 

muhteşem bir manzaradır. Daha çok da takvimlerde, ya da kartpostallarda 
gördüğümüz bu tablonun aslını görünce insan hayranlığını gizleyemiyor. Uğultusu 

çok uzaktan duyulan bir ses tufanı sizi olduğunuz yere adeta mıhlıyor. İçinizde 

hasıl olan korkunun, sesin merkezine yaklaştıkça yavaş yavaş artığını 
hissediyorsunuz. O muhteşem manzara ile karşılaştığınızda gözlerinize inanamıyor, 

adeta büyüleniyorsunuz. Yüzlerce metre yükseklikten akan suyun köpükten 

beyazlığına vuruluyor, beyaz bir gelinliği andıran saçaklarına bakakalıyorsunuz. 
Şelale bu manzarasıyla gözlere adeta bir şehrayin yaşatıyor. Oluşan sesle önce 

irkiliyorsunuz; ama bir süre sonra o irkilme hali, kendini derin bir sükûta bırakıyor.   

Bir ırmağın dağlardan topladığı su artıklarını kendi asıl gövdesinde cem 

etmesiyle başlayan su şırıltısı asırların gerisinden bir kültür çeşnisiyle yansır 
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kulaklarıma. Bir ırmak kenarında uzanmış yatıyorsunuz. Suyun kıvrımlarından 

hâsıl olan bir şırıltının varlığını duymamanız imkânsızdır.   

Suyun, yatağında akarken çıkardığı ses, içinde bulunan farklı irilikteki taşlara 

çarpmasından hâsıl olan sesle bütün bir ruhunuzu sarar. Her bir taşın suyla olan 

visali farklı bir çalgıdan (enstrümandan) çıkan bir armoniyi andırır. Farkında 

olmadan büyük bir orkestranın vermiş olduğu konserde, ruhunuzun pervaz ettiğine 
şahit olursunuz. Bir de gözleriniz kapalıysa zamanın nasıl geçtiğini bilemezsiniz. 

Abdullah Öztemiz Hâcıtâhiroğlu ne güzel anlatır o anı. 

Geçen her saat her geçen sâniye, 
Gök altun güğümdür coşan mâviye. 

 

Ömür yurdunun yaz esenlik ili, 
Suyun çağlayıştır konuşkan dili. 

O ses, sizi ta ruh kökünüzden yakalayarak akan zamanın, ışıltılı rüya 

atmosferine doğru sürükler. Zaman, su şırıltısında farklı bir mekânın içine girer. 

Ruhani bir kayboluşla çok uzaklara gider. Siz ruh saffetinizin sudan müteşekkil 

rüyasını görürsünüz. Mekân artık su sesinden billur bir avize haline gelmiştir. Ruh 
güneşinin katmanlarında eriyen uzviyetiniz, suyun çıkardığı sesle tekrar hayat 

bulur. Bu hayat tıpkı İlhan Berk’in mısralarında olduğu gibi, sizi ta çocukluğun 

bitmemiş rüyalarına götürür.  

Beni küçük su birikintileri büyüttü. 
Beni anlamak için su birikintilerine sor. 

Su unutmaz: Daireler çizerek dikkatle çalışır. 

Benim için yapraklar topla, yatağını lekele. 

İnsan, suyun şırıltısı ile mazi rüyasına dalar. Mazi bütün güzellikleriyle 

kucaklar insanı. Suyun şırıltısından büyük bir evren kurulur. Su şırıltısı, 
uzviyetimize giydirilen maddenin dar kalıplarına karşı ruhun pervazını sağlayan 

ses kanatlarıdır. Bu ses kanatlarıyla ta ötelere gidilir gelinir. İlahi kitabın o 

muhteşem beyanına ram olan ruhunuzla sanki cenneti yaşarsınız. “İşte onlara, 
zemininden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır.” (Kehf, 31) Bir ırmak kenarında 

tefekküre dalıp, suyun şırıltısıyla boyut değiştirmek istiyorsak bu sese kulak 

vermemiz gerekir. Bu sesin armonisini duyan şairlerden Abdullah Satoğlu da “Su” 

şiirinde bu sesi şöyle dile geliyor. 
Şarkı söyler gibi huzur verir rûha sesin 

Sen mermerde değil, damla damla gönlümdesin. 

Sen damla damla gözyaşımsın 
Seninle ferahlar ruhum 

Su şırıltısında insan ruhunu genişleten bir rahmet vardır. Su rahmettir. Suyun 

şırıltısı rahmettir. Su gibi aziz ol diyen atalarımız suyun hikmetli yanlarını hep 

biliyorlardı. Su şırıltısında nice gönüller derman bulmuştur. Suyun kavuştuğu 

topraklar, su sesiyle canlanmış etraflarına baharlar yaşatmıştır. 
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GÖZÜMÜZ ‘AYDIN’ MI? 
Murat SOYAK 

 

Sorulardan kaçmayan, hakkıyla düşünen ve çözüm üreten kişidir aydın. 

Vazifesi ağırdır. Doğru bildiği yolda düşmeden yürüyebilme, düşüncenin bütün 
renklerini tanıyabilme, çözüm üretebilme ve karanlıkları aydınlatabilme belirgin 

vasıflarıdır. 

Aydın, gerçek aydın… İşte meselemiz. Son devir fikir tarihimizde hep 
çatışmaya şahid oluyoruz. Bu çatışma halk ile aydın arasında olmaktadır. Aydın ait 

olduğu yerde söyler, yazar ama sesi halk içinde yankılanmaz. Bir türlü halk ile 

istediği iletişimi kuramaz ve kendi köşesine çekilir. Yalnızdır. Fildişi kulesinde 

kendisiyle konuşan ‘aydın’ artık bir yabancıdır. Kolu kanadı kırık ve uzakta, 
umutsuz. 

Batılı gibi olma çabamız beraberinde kültür değişimini getirdi. Tarihin kırılma 

anıydı bu. Artık taşlar yerinden oynamıştı. Başlayan yenilgiydi. Karşımızda bize 
kin besleyenler ve onların içimizdeki temsilcileri. Yenilgi üstüne yenilgi. Çare 

arayışları, kabukta kalan girişimler ve saray içinde entrika, kısır kavgalar… Yeni 

nizam arayışları ve bir devrin resmi başlangıcı olan Tanzimat Fermanı… Sene 
1839. 

Aydın, karşı olma tavrıyla sahneye çıkmıştı. Namık Kemal bu ruh haliyle: 

“Görüp ahkâm- ı asrı münharif sıdk-ı selametten / Çekildik izzet-ü ikbal ile bâb- 

hükümetten”  demektedir. Tevfik Fikret “Tarih-i Kadim” ve “Tarih-i Kadime 
Zeyl”  isimli şiirlerinde mukaddesimize ve tarihimize hakaretler yağdırır. Karşı 

oluş, muhalif tavır önceki ediplerimizde bu şekilde telâkki edilmemiştir. El insaf… 

Mukaddese dil uzatmak kimin haddineydi? 
Romanın içinde ‘Roma’ var. Batılılaşma maceramızı, romancılarımızın 

kaleminden izleyebiliriz. Ahmet Hamdi Tanpınar: “ Modern Türk edebiyatı bir 

medeniyet kriziyle başlar” der. Batılılaşma tarihimiz bir bakıma, bizde roman 
türünün gelişimi ile paraleldir. 

Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Rakım Efendi” romanında iki ayrı 

kültürün çatışması gözler önüne serilir. Batının tesiriyle konuşan Felatun Bey 

gülünç haldedir. Şarkın sesi olan Rakım Efendi her haliyle ölçülüdür. Düşünerek 
konuşur. Rakım Efendi her haliyle yerlidir.  

Recaizâde Mahmut Ekrem’in kaleme aldığı “Araba Sevdası” romanında 

Bihruz Bey tiplemesiyle alafranga hayat yansıtılır. Bu romanda çizilen alafranga 
tipin en belirgin özelliği millî kültürden kopmuş olmasıdır. Bihruz Bey menfi 

tesirin neticesinde insanımızdan, kültürümüzden uzaklaşmıştır.  

Yakup Kadri Karaosmanoğlu “Yaban” isimli romanında aydın-halk 

çatışmasını açık yüreklilikle dile getirir. İstanbul’dan Anadolu’ya gelen aydın, 
halkı beğenmemekte; halk ise aydını ‘yaban’ görmektedir. Tam bir kopuş halidir 

yaşanan.  

Cemil Meriç, ‘aydın’ kavramı hakkında şu tespitlerde bulunur: “Aydın olmak 
için önce insan olmak lazım. İnsan mukaddesi olandır. İnsan hırlaşmaz, konuşur; 

maruz kalmaz, seçer. Aydın kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. 

Aydını aydın yapan uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü 
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kucaklamaya çalışan bir tecessüs” der. Her okuyan-yazan aydın değildir.  Bu 

sebeple okumuş kişi, aydın kişi ayrımını yapmak gerekir. Çözüm üretemeyen, 

fildişi kulede yabancı, taktlitçisi(mukallidi) şahısların derdimize derman olmalarını 

beklemek doğru değil. Kendi karanlığından kurtulamayan başkasını nasıl 
aydınlatır? Kendi kafasıyla düşünemeyen nasıl yol gösterir? Bu noktada sıkça 

kullanılan “yarı aydın” tabirinden söz edebiliriz. Yarı aydın hakikati 

kavrayamamış, kuruntulu, saldırgan bir aldanmışlar zümresi olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Abdullah Cevdet, Beşir Fuad ikilisiyle başlayıp günümüze kadar 

gelen aydın tipinin getirdikleri ve götürdükleri üzerinde düşünmek gerek.  

Avrupa’ya büyük umutlarla gönderilen gençler dönmedi yahut memlekete 

döndüklerinde kibirlenmeye başladılar. Halk ile aydın arasındaki bağlar böylelikle 
bir bir kopmaya başladı. Elbette çok kıymetli aydınlarımız da vardı. Onlar 

düşünmek ve anlatmak için serden geçmişlerdir. Hakikat ışığında dirilmesini bilen; 

ilim, aşk, dua, gayret ve umut ile yürüyen aydınımızın söyledikleri, yazdıkları 
bizim için kıymetlidir.   Ahmet Cevdet Paşa, Said Halim Paşa, Mehmet Akif Ersoy, 

Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cemil 

Meriç, Kemal Tahir, Peyami Safa, Tarık Buğra, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Rasim 
Özdenören… Onlara dünden daha fazla ihtiyacımız var. Yolumuzu aydınlatanlara 

selâm olsun. 

Dünya gözümüzü, gönlümüzü bağlamasın. İnsan olmanın sırrına eren ‘kitap’ 

ile muhatap olacaktır. ‘Kitap’tan nasiplenen, ilim ve ‘kitap’ ile yürüyen insan 
umudumuzdur. Kendisini ilim ve hakikat bilgisiyle donatan kişi hayırlara vesile 

olacaktır. Halka tepeden bakan, tarihini karalayan, mukaddesi hafife alan 

okumuşlardan, sözde aydınlardan kurtulmak gerek. Onlara cevabımız: Evvela 
kendi özünüzü aydınlatın !..  

Dilimizde ‘gözü aydın olmak’ diye güzel bir deyim vardır. Bu deyimi konumuz 

bağlamında ele aldığımızda bir soru karşımıza çıkıyor. Soralım öyleyse: Gözümüz 

‘aydın’ mı?  

 

MEMLEKET İSTERİM 

Cahit Sıtkı TARANCI 

Memleket isterim 

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun 

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun 

 

Memleket isterim 

Ne başta dert ne gönülde hasret olsun 

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun 

 

Memleket isterim 

Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun 

Kış günü herkesin evi barkı olsun 

 

Memleket isterim 

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun 

Olursa bir şikâyet ölümden olsun 
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DENEMELER: 

 

                               RÜYALARIMI GÖRDÜĞÜM EV 

İsmail ÖZMEL 

 

Ahipaşa Mahallesi Ahi Sokak, komşu damlarından ve avlularından atılan 

karlarla dolu. Yayalar; çocukların ip atlamaları gibi; sekerek geçiyorlar. Dar 

sokakta güneşin ömrü kısa olduğu için, kış bittiği halde, sokakta kar bitmez.  

Mevsim iyice ilerlediğinde, genel havanın yavaş yavaş yükselen sıcaklığı ile 

karlar erimeye başlar. Altından ve çevresinden cığıl cığıl akmaya başlayan suların 
üzerinde; çamurla karışık küçük adacıklar; nazlı nazlı yüzmeye başlar. Çocuklar 

ellerinde çöplerle bu suya yol bulmaya çalışırlardı. 

Öteki sokaklardan gelen kar sularının da karışması ile bu akıntı gözle görülür 

hale gelirdi. Kar suları bile birlikten kuvvet doğduğunu ispat etmek ister gibi, ana 

caddeye ulaşırken miktarı ve hızı artarak bir gövde gösterisine dönüşürdü. 

Dış kapı, sokağa açılan kapı, başlı başına bir abide. Kapı söveleri, beyaz cingi 
taştan kesildiği için zinde ve ayakta. Ama kapının tahtası, zaman içinde öyle 

eskimiş ki, gençliğini hatırlaması bile imkânsız hale gelmiş. Onu hüzünlü bir anı 

olarak hafızamda saklamalıyım. Çünkü kapı geçmeleri öyle aralanmış ki, içeriden 

sokağı seyretmek mümkün hale gelmiş. Kapının muhteşem dövme çelikten 
yapılmış kilidini belki tam anlatamam ama anahtarının büyük ve beyaz bir çelik 

alaşımdan yapıldığını söylemeliyim. Ders verdiğim yıllar evden çıkarken bu 

anahtarı arka cebime zor sığdırırdım. Arkadaşlar tabancayı beline takmışsın 
derlerdi, gülüşürdük. 

İşte bu dış kapıdan uzun bir avluya girilirdi. Sağda tuvalet ve önünde 

deveboynu şeklinde musluklu, şehir içme suyu çeşmesi. 

Az daha gidiyorsunuz baharda çiçekleri açtığında mahalleyi güzel kokulara 

bulayan iğde ağacı. Meyvesi olduğunda uzak yakın komşular hisselerini alırlardı. 

Asmalar, avlunun eve yakın kısmını bir şemsiye gibi kapatmış, bir çubuklar 

hıyabanından geçer ve sofanın kapısına varırdınız.  

Asmalar ve onların üzerinde serpilip büyüdüğü, çubukları yukarda tutan, 
dilmelerden yapılan, girevitten (kerevitten) de bahsetmeliyim. 

Girevit sofa kapısı üstünde avlunun hemen hemen dörtte birini kaplayan sanki 

dik dörtgen bir şemsiye, zeminden iki buçuk metre yüksekte yemyeşil bir örtü 

meydana getirir. Çubukların yaprakları arasında kehribar gibi, oltu taşı gibi, inci 

gibi ama kabuklu fındık taneli büyük boy salkımlar, üzüm salkımları. Ne kadar 

doyurucu ve güzel bir manzara. Siz bir de kar yağdığında, bu üzüm salkımlarının 
bir kısmının beyaz bez torbaların içinde, ağzı bağlı olarak soğuğa meydan 

okunduğunu görmelisiniz. 

Böyle de üzüm saklanır mıymış diyeceksiniz. Çat ayazda bu torbalar içindeki 

üzüm salkımı ile kesilir alınır. Kışın ortasında güzün taze üzümünü zevkle 

tadarsınız. Az mutluluk mu? 
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Bir kas kapısı ile oturulan sofaya el uzatılır. Ondan sonra ikinci ve asıl kapı 

gelir. Kas kapısı karda, fırtınada içeriye karın, soğuğun girmesini önler. İç kısmı 

keçe ile veya kilimle kaplıdır. Ortasında dışarıya bakan küçük bir camlı pencere 

vardır. 

Esas kalın kapı, 7-8  cm. kalınlıkta, ceviz veya vasıflı, sert  dokulu bir ağaçtan 

yapılmış tek kanat kapıdır. Rezesi çekilerek açılır. Arkasında tam da bel kısmında 
iki sürgüsü vardır. Ağaçtan yapılmıştır. Sürgünün birincisi, dışarıdan girerken  

kapıyı açmak için elle rezesinden itilerek açılır, ikincisi ise evin iç kısımdan 

komuta edilen, açılır kapanır sürgüdür. Bu iki sürgü; kapının kendisini; bina 
duvarlarına giren uçları ile sağlamlaştırır. Böylece kapı batırılmış olur. Bu içerden 

kumandalı sürgüye, kapının bastırağı da denir. 

Esas söyleyeceğim bu sofada kullanılan çiviler. Tahminen l50-200 yıllık 

sofanın tahta imalatlarında, demircinin küçük çekici ile dövdüğü çiviler 

kullanılmıştır.  

Sofa mı,  tavanı 7-8 metre yüksekte, dokuz sıra taş alınarak bugünkü hale 

getirilmiş. Yani 180 cm indirilmiş. Sofa yekpare bir büyük uzun salon. İki 
merdivenle çıkılmaktadır. Karşınızda köşeli U şeklindeki kısmın duvar kenarları 

bir metre kadar eninde kesintisiz sedirle çevrilidir. Tahtadan çakılmıştır. Üstünde 

halı kilim gibi örtüler ve minderler vardır. Şimdiki üçlü koltuk takımını uç uca 
ulayarak köşeli U şekline getirin ve öyle tahayyül edin. 

Sağ ve sol duvarlarda üstü perdeli ve duvarlara gömülü olarak yapılan, içine 

çamaşır bohçalarını koyduğunuz, defter, kitap gibi eşyaların konulduğu iki sağda 

iki sol dört gömme dolap. Sağdan birincinin tahta pervazında çakılı bir çiviye 

asılmış beş numara bir gaz lâmbası, sofanın tek aydınlanma vasıtası. Ders 
çalıştığım ilk ve ortaokullarda bu lâmbanın altına yakınına koyduğum bir tahta 

sofra üzerinde derslerimi çalışırdım. Sofanın tam karşı ortasında büyük ve 

derinlikli bir yüklük ve önünde perde. Bu yüklüğün sağ ve sol kenarında küçük 

bölmeli üst üste yapılmış takalar. Mevsimine göre beresiz elma ve armutlar 
buralara konur, kışın da misafirlere ikram edilirdi. 

Esas kışın yenecek elma, bu sofanın döşemesinin altında bulunan ve kayadan 

oyma zerzemide (zerzemin değil, kelimeyi hançeremize ve Türkçenin havasına 

uydurmuş ve yüzyıllardır öyle kullanmışız) bulunurdu.   

İşte size doğduğum ve rüyalarımı gördüğüm evden birkaç kesit. 
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NİSAN YAĞMURU 
Ramis KARABULUT 

 
Neden şamatalı gelir, nisanlar? 

Bilmem ki... 

Gök gürültüsü, ebemkuşağıyla… 

Hele alımlı çalımlı nisan yağmuru, 

Sen yok musun sen?... 

Ben ne diyeyim sana!... 

 

Başımdaki duman, gönlümdeki gülüş, 

Burnumdaki yar kokusu... 

Senin yüzünden bunlar, senin!... 

 

Gönülde gül fidanı filizlenince 

Eline ne geçecek?... 

Başım derde girince 

Kıs kıs güleceksin değil mi?... 

Yağmurların en fesadı,  

Biliyorum yine de rahmetsin işte!... 

 

Sabâ ile bir olup pusuya düşürdünüz, 

Elinize ne geçti!... 

Vebaldesin 

Nisan yağmuru!... 

 

Kanına girdiğin âşıklar adına 

Toplu şikâyetim var... 

Bil ki Mahkeme-i Kübrâ bakıyor bizim 

davâya... 

Elimden çekeceğin var, 

Avukatım, pîrimiz Mecnûn, 

Haberin olsun!... 

 

Bir hesap çıkardım ki 

Bin fersah uzunluğunda şeridi: 

 

Uykusuz geçirdiğim saniyeler, 

Sarhoş dolaştığım geceler, 

Başımı duvarlarda ezdiğim anlar, 

İnsanlardan işittiğim “tân”lar, 

Bakışlarda bilmeceler… 

Şarap şişesinin akıttığı kanlar, 

Hey heylendiğimde nâraladım diye 

Bekçiden yediğim temiz dayak, 

Bunların kilosu kaç kuruş semâda?... 

Nisan yağmuru! 

Ver hesabını... 

Sonra âşık miktarınca çarp, böl, 

Pay et, uğraştırma beni!... 

Yoksa işin kötü, sen bilirsin!... 

Tanrı bizden yana, 

Aklını başına devşir... 

Artık göğümüzden sessizce çekil, 

Bu bahar rahat bırak!... 

Günâhın büyük, unutma!... 

 

Benim gözümden aldığın tohumu 

Onun gözbebeğine ekince eline ne 

geçecek?... 

Bundan darı yiyemezsin 

İşveli yosma, 

Ebemkuşağı giyinmiş yaşlı dilber!... 

 

O edâlı gelişin yok mu, 

O iplik iplik süzülüşün, 

Yüreğime dokunuşun, 

Buharını âhımla birleştirmen, 

Goncayı öpüşün, yumuşacık... 

En çok da bunu kıskanıyorum... 

 

Nisan yağmuru!... 

Sen benim kusuruma bakma! 

Ben derdimden söylüyorum, 

Sen gönlünce serpil dünyamıza  

Her bahar yine gel!... 

Goncaya dokunmak yok ha!... 

 

Her bahar gel, 

“Gülzâr”da “uşşâk kurultayı”na buyur, 

Başımızı niçin belâya soktuğunu itiraf 

edersin 

Belki dâvadan vazgeçerim! 

 

Hadi bakalım mûnis, ıslak dilber, 

Şu misafirimiz “Cemre” kızı da al, 

Kısa misafirlikler iyidir, 

Güle güle 

Nisan yağmuru!... 
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HARPUT’U GÖRDÜNÜZ MÜ? 

Figen BAKIRCI* 

 

1994 ağustos ayıda Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 

kazandığımı öğrendiğim zaman sevinçle karışık bir hüzün yaşadım. Şimdiye kadar 

evden ayrılmamıştım ve Elâzığ hakkında hiç bilgim yoktu. Daha sonra Elâzığ’a gitmiş 

olan tanıdıklarımız; “Elâzığ güzeldir. İnsanları da cana yakındır.” diyerek yüreğime su 

serptiler. 

Biraz tereddütlü de olsa yola çıkmıştım. Evden ayrılmak çok zor olmuştu. 

Yolculuk yaptığımız vasıta Kömürhan köprüsünden geçerken akşam oluyordu. Güneş 

yavaş yavaş Fırat’ın üzerine salarak veda ediyordu. Fırat’ta güneşin senfonisini hiçbir 

ressam tablosuna aktaramazdı. Bu harika uyum Monalisa’yı kıskandıracak kadar güzel 

ve büyüleyiciydi. 

Şehre girdiğimizde her yer aydınlanmıştı. Elâzığ’da bir hareketlilik ve tatlı bir telaş 

başlamıştı. Kimisi okula, kimisi işe gidiyordu. Şehre vardığımızda her yer aydınlamış, 

bir hareketlilik başlamıştı. Bölümün değerli hocalarında biri olan Ali Bey şehri 

tanımamızda yardımını esirgemedi. Elâzığ’ı onunla sevmeye başladım. Babam beni 

devlet yurduna yerleştirip gittikten sonra asıl yalnızlığım o zaman başlamıştı. Artık 

benim için yeni bir hayat başlıyordu.  

Evden ve ailemden ayrı kalmanın hüznüyle fakülteye gittim. Okula girdiğim an 

kendimi âdeta bir labirentin içinde buluvermiştim. Sanki okul ve ben küçülüp haftalık 

veya aylık bir derginin bilmece bulmaca köşesinde yerimizi almıştık. Hangi yoldan 

gidersem yolumu bulacaktım? Sora sora Bağdat bulunur demişler sonunda sınıfımı 

buldum. Gün geçtikçe o aziz şehre, sınıf arkadaşlarıma ve bölüm hocalarına alışmaya 

başlamıştım. Söyledikleri gibi El-aziz şehrinin insanları da azizdi.  

Elazığ adı nereden geliyor, hangi merhalelerden geçmişti? Bu sorulara cevap 

bulmak o kadar da zor değildi. Kısa süren bir araştırmadan sonra Osmanlılar 

zamanında şehrin adı Mezra olarak kullanıldığını, Abdülaziz zamanında mamur hâle 

getirildiği için “Mamuretü’l-aziz” adını aldığını, sonra da “El-aziz” olduğunu 

öğrendim. Günümüze Elâzığ olarak gelmiştir. Elâzığ’ı yavaş yavaş tanımaya 

başlamıştım. Burası benim doğduğum şehre göre daha küçüktü. O dar sokakları, 

yağmurlu günlerde oldukça sıkıntılı anlar yaşatıyordu insanlara. Gazi caddesi Elâzığ’ın 

en işlek caddesiydi. Tatil günleri ve mesai saatleri dışında bu caddede yürümek 

oldukça zordu. Bir gün yine bu insan selinin aktığı caddede yürürken kuruyemiş satan 

bir dükkânın camında “Orcik gelmiştir.” yazısını gördüm. Daha sonra öğrendim ki 

ceviz ve üzüm bulamacından yapılmış bir yiyecekmiş. Tadına bakınca kendi kendime 

“Elâzığ insanı gerçekten de ağzının tadını biliyormuş.” dedim.  

Şehre ilk girdiğimde Çaydaçıra heykeli dikkatimi çekmişti. Çayda çıra oyununu 

duymuştum ama onu vatanında seyretmek ve o zevki tatmak bambaşkaydı. Bu oyun 

Elâzığ folklorunda önemli bir yere sahiptir. Birçok oyunun olduğu gibi Çaydaçıra 

oyununun da bir efsanesi vardı. Efsaneye göre; “Türklerin Orta Asya’dan göçleri 

                                                
* Niğde Mehmet ve Emet Aydoğan İlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni. 
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sırasında Türk boyları Harput çevresine gelerek yerleşirler. Bu boylardan bir beyin 

oğlu, Harput sakinlerinden bir beyin kızına âşık olur. Bu iki Türk boyunun yerleştiği 

topraklar arasında büyük bir dere akmaktadır. Âşıklar geceleri çıra yakarak birbirlerine 

aşklarını anlatmaya çalışırlar. Görücüler gönderilerek kız istenir. İki bey de münasip 

görürler ve kız verilir. Düğün hazırlıklarına başlanır ve kırk gün kırk gece düğün 

yapılır. Düğün alayı gelini alıp dönerken ırmağın tam ortasında gelinin atı ürker ve 

gelin derenin coşkun sularına kapılarak kaybolur. Uzun süren aramalara rağmen gelin 

bulunamaz. Zavallı damat geceleri elinde çıra ile sevdiğini aramaya devam eder. 

Ararken üzüntüsünü şu mısralarla dile getirir: 

Çayda çıra yanıyor 
Humar göz uyanıyor 
Fitil çifte yara bir 
Yürek mi dayanıyor. 

Bu mısralar insana hüzünle birlikte sessiz bir çığlık ve kadere duyulan başkaldırı 

hissini veriyordu. Ama “Çayda Çıra Oyunu”nu seyrederken bu efsaneyle yöre halkının 

yaşayışını, olaylara bakışını izleyebiliyor insan. 

Elâzığ’a gelip de Sivrice’ye gitmemek olur mu? Hazar Gölünün suları üzerinde taş 

sektirmek, kayığa binmek… En zevkli işlerden birkaçı. 

Sivrice’ye girdiğiniz zaman gözümüze çarpan ilk şey etrafı mavi bir çarşaf gibi 

örten göldü. Arkadaşlarla göle doğru yürüdük. Yaşlı bir adam gölün kıyısına oturmuş, 

sanki karşısında canlı biri varmış gibi mahzun bir tavırla göle bakıyor. Gün gördüğü 

her hâlinden belli olan ihtiyar adamla sohbete başladık. Yaşayan tarih olan ihtiyara 

gölü sorduk: 

“Bey amca, bu gölü bize anlatır mısınız?” 

“Çocuklar, buraya önceden “Gölcük” derlerdi. Burası eskiden ovaydı. Hatta 

Osmanlı padişahlarından biriyle bir bey burada -şu gölün bulunduğu yerde- 

savaşmışlar.” 

İhtiyar adam biraz tereddüt ederek sözlerine devam etti. 

“Yanlış hatırlamıyorsam Şahkulu Bey’di. 

“Eee amca sonra?” 

“Bu gölün batı tarafında bir kuyu varmış. Küçük bir derenin suyu oraya akarmış. 

Bir gün öyle çok yağmur yağmış ki korkunç bir sel oluşmuş. Sel dağlardan taş, çakıl ve 

ağaçları sürükleyerek kuyuyu doldurmuş ve bu göl oluşmuş.” 

İhtiyar adamın yanından ayrıldığımızda vakit bir hayli ilerlemişti. Sivrice’ye gidip 

balık yememek olur mu? Elbette olmazdı. Biz de öyle yaptık, göl kenarında ağaçlar 

arasında mavi ile yeşilin birbirine karıştığı o güzel küçük bir balıkçıda gölün lezzetli 

balıklarından yedik.  

Elâzığ’ı ilçeleriyle tanımaya başlamıştım. Arkadaşlardan zaman zaman Harput 

ismini duyardım. Birkaç kez postanenin önünde kurulan seyyar tezgâhlarda satılan kart 

postallarda Harput’u görmüştüm. Yine aynı günlerde Harput’la ilgili Ortadoğu 

gazetesinde bir makale okumuştum. Bu makalenin sahibi hiç kuşkusuz sahasında 

otorite olan Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’du. Keşke bu makaleyi Elâzığ‘a gelmeden önce 

okusaydım. Bu makale Harput’a olan hasretimi daha da arttırmıştı.  

Tuncer Hoca Harput’u şöyle anlatıyordu: 
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“Harput, Elâzığ üzerinde tarihi bir Türk şehri. Bundan 50 sene önce cıvıl cıvılmış. 

Hele 80-90 sene gerilere gidilince bir kültür merkezi olduğu görülür. Şimdi ise ölü bir 

şehir. Eski evlerden yalnız bir kaçı ayakta kalabilmiş.  

Harput’a gelen yedi yıl kalırmış. Harput benim için unutulması imkânsız bir 

mekândır.  

Kar mı yağmış şu Harput’un başına 
Kurban olam toprağına taşına 

türküsüyle ürperir, gözlerimden inci tanesi gibi yaşlar süzülür. Hele ramazan ayları 

başkadır. Bir dostumun hediye ettiği beş metre kumaştan dikilmiş Elâzığ şalvarını 

ayağıma çekip, belime doladığım kuşak, ayağımda perçikli ayakkabı, elimde iri taneli 

kehribar tespih ile iftar sonrası gittiğim üniversite içindeki baraka mescidin çayhanesi, 

buradaki dost sohbetleri… Hep birer birer gözümün önünden geçip gider. 

Arap Baba, Mansur Baba, Fetih Ahmet Baba, Ankuzu Baba, Nadir Baba, Uryan 

Baba, Murat Baba ve öteki nice babalar zaman zaman çağırırlar Elâzığ’a, Harput’a. 

Alacalı Mescit, Kurşunlu Cami, Sarahatun Cami, Ulu Camiinde teravih namazlarını 

kılar, kale dibindeki çeşmeden yüreğimizi serinletirdik.” 

Bu yazıyı okuyup da durmak olur mu? Hemen ertesi gün Harput’a gittik. 

Harput’un girişinde sizi eski tip Harput evleri karşılar. Âdeta “Yıkılmadım ayaktayım. 

Hoş geldiniz.” der gibidir. Oraya vardığımızda şehir ayaklarımızın altında kalmıştı. 

Şehrin giriş ve çıkışlarını, caddelerini buradan kuşbakışı seyrettik. Daha sonra 

Elâzığ’ın manevi yönünü simgeleyen türbeleri ve camileri gezdik.  

Harput kalesi diğer adıyla Süt kalesi görülmeye değer başka bir tarihi eser. Kale 

Urartular zamanında yapılmış. Daha sonraki yıllarda çeşitli onarımlar görmüş ve 

günümüze kadar varlığını korumuş. Kalenin yapımında kullanılan harç, süt ve yumurta 

ile yapıldığı için halk arasında süt kalesi olarak adlandırılır.  

Ha bu arada Ulu Caminin minaresini size anlatmadan geçemeyeceğim. Minare 

silindir bir şekilde inşa edilmiş. Kırmızı tuğlalarla örülen minare sağa doğru oldukça 

eğiktir. Bu minareyi görenler İtalya’daki Pizza kulesini hatırlarlar.  

Çınarlı park ve Balakgazi parkını gezdik. Balakgazi parkında yediğimiz domates, 

peynir ve pidenin tadı hâlâ damağımda. Hele Balakgazi heykelinin yanından Elâzığ’ı 

seyretmek bir başka güzel. Ancak beton yığınlarının karşısında Harput gururla ayakta 

durmaya çalışıyor. 

Harput’ta dikkatimi çeken başka bir şey ise müzenin yanında bulunan eski bir evin 

giriş kapısı idi. Kapı üzerinde biri büyük biri küçük iki tokmak vardı. Büyük tokmak 

çalınırsa gelen misafirin erkek, küçük tokmak çalınırsa gelen misafirin kadın olduğu 

anlaşılırmış.  

Harput için nice canlar verilmiş nice kanlar dökülmüş. Binlerce şehit kanı ile 

yoğrulan ve Elazığ’ın manevi mimarlarının ikâmet ettiği Harput’u gezdim, gördüm ve 

çok beğendim. 

SAHİ SİZ HARPUT’U, GAKGOŞLAR DİYARI EL-AZİZ’İ HÂLÂ 

GÖRMEDİNİZ Mİ? 
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SEYYAH OLUP GEZSEM ŞU ÂLEMİ… 

Hüseyin IŞIK 
 

Günlük hayatın vaz geçilmez olgularından biri seyahat.  Her gün binlerce insan bir 

yerden bir yere yolculuk eder. Böylece her birimiz turist diye anılırız. Turist seyahat 

eden insan anlamını alır genelde. Fakat daha özel anlamıyla (budunbilimcilere göre) 

“turist belli bir süre zarfında belli bir yerde kalan insandır.” Le Français dans le Monde 

dergisinin Nisan 2000 sayısında Marc Augé* ile yapılan röportaj “turist olma” durumu 

üzerine besleyici bilgiler sunmakta. İsterseniz Augé’ye kulak verelim önce.  

“Aslında biraz daha ileri gidersek, (budunbilimcilerin bir yerde belli bir süre 
zarfında aynı yerde kalan insan tanımlarının aksine) turistin gelip-geçen insan 
olduğunu söyleyebiliriz. (…) Turistler elbette kendi evlerinden ayrıldıklarında bir yer, 
manzara görme konusunda açlığa sahiptirler ancak bu istek çatışkılarla doludur. O 

evinden ayrılır ancak tam olarak değil: 15 günde, 3 haftada her şey tecrübe edilir. (…) 
Bu ( seyahat eden insan) turist 19. yy.ın seyahat eden insanı ile aynı değildir. Her 
şeyden haberdar olarak gider gideceği yere. Aradığı şey tamamıyla fizikseldir. 

Televizyondan keşfettiği yeri vücudunda yaşar. Güzel olanı arayışta Turistin modern 
bireyciliğin bir betisi(figür) olduğu söylenebilir.”  

“Turist olma” durumu Augé için bunları ifade etmekte. Bu açıklamaların ışığında 

dilerseniz tanımlamaları biraz daha açalım.  

Turist denildiğinde bugün aklımıza seyahat eden insan gelmekte. Peki, gerçekten 

nedir turist? Fransızcadan dilimize geçmiş bir sözcük: turist. Fransızcada “touriste” 

(turist) sözcüğü vardır. Bu sözcük kendi içerisinde “tour”** (tur) sözcüğünü de 

barındırmaktadır. Tour sözcüğü “gezinti, etrafını çevirme, çevirim, dolaşma…” 

anlamlarına, Touriste ise “bu edimi(gezme)  gerçekleştiren kişi” anlamına gelmektedir. 

Ve gezen kişi modern dünya içerisinde daha da özel bir anlam almış ve “keyfiyet üzere 

gezen kişi” anlamını kazanmıştır. Ancak aynı zamanda bu “gezme” ediminin yanına 

“seyahat etme” anlamı da eklenmiştir. Yani touriste artık “quelqu’un qui voyage pour 
son agrément”*** dır. Touriste sözcüğü bu anlamı kazandıktan sonra “voyageur” 

(voyajör) sözcüğü hepten unutulmaya yüz tutmuştur. Çünkü seyahat eden 
(seyyah/voyageur) ile gezen(gezen/touriste) aynı şeyi karşılamaya başlamıştır.  

Voyageur denildiği vakit her zaman akıllara 19. asır gelir Avrupa için. Voyageur 

genellikle günümüz Avrupa’sında 19.yy.ın sınır-tanımaz gezginlerini hatırlamak için 

kullanılır. Avrupalı özellikle de Fransız aydınlar 19.yy.da belli amaçlar doğrultusunda 

dünyanın çeşitli bölgelerine seyahat etmişlerdir. Chateaubriand, Baudelaire, Hugo, 

Flaubert bu seyahat edenlerden birkaçıdır. Bunun yanında Mısır seferinden önce 

Napolyon tarafından keşif için gönderilen aydınlar da vardır. Bu dönemleri dikkatle 

incelersek “Voyageur”lerin her zaman bir amaç için seyahat ettiklerini görürüz. Bu 

                                                
 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi 
* Marc Augé Fransız Seyyah ve Budunbilimci. 1935’de Paris’te doğdu. Afrika’da görev yaptı. 

Toplumsal Bilimler Yüksek Öğretim Enstitüsünde eğitmenlik yaptı. 1980’lerin ortasından beri 
budunbilimsel araştırmalar yapmakta.  
** Bu arada “le tour” sözcüğü “tourner” eyleminin isim halidir. Tourner eylemi de Fransızcada 

“gezmek, dolaşmak, etrafında dolaşmak…” gibi anlamları karşılamakta. 
*** Eğlence için gezen kişi. 
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amaç genellikle Hıristiyanlıktır aydınlar için. Mesela yine bu dönemde keşif için Çin’e 

giden Cizvitlerin varlığından da haberdarız. Hâsılı, “voyager”(voyaje) eylemi her 

zaman amaç içerir. Yani “bir şey için” seyahat ederiz. Dini yaymak için, bir doktrine 

zemin aramak için ya da ticaret için. Fakat bugün kullandığımız “touriste” sözcüğü 

kesinlikle “amaç” içermemektedir. Bir keyfiyet, bir benmerkezcilik vardır. Bu dakika 

yine Augé’ye kulak verelim:  

“(…) Elbette “touriste” “voyageur” değildir. Touriste kesin ve ürkünç birisi, her 
şeyi bildiğine inanan, her şey üzerine fikir beyan eden, benmerkezci bir varlıktır.(…)” 

Bu açıklamaların da ışığında son bir ayrım yapabiliriz: “voyageur” kendi istekleri 

ya da sırf öz-benliği için değil bir amaç ve bir yarar uğruna seyahat eden insan 

olmasına karşın, “touriste” tamamıyla keyfiyet ve benmerkezcilik için seyahat eden 

insandır. 

Tüm bu açıklamaları Avrupa dillerinden dilimize geçen bir sözcüğün, “turist” 

sözcüğünün anlamsal boyutta günümüzde neyi imlediğini belirlemek için yaptık. Şimdi 

de bu sözcüğün tarih içerisinde dilimizde nasıl bir şekilde geliştiğini ve bize anlamsal 

açıdan neler çağrıştırdığını görmeyi deneyelim.  

Seyahat etmek bizim tarihimizde özellikle İslam’ın kabulünden sonra önemli bir 

yere sahip olmuştur. En genel anlamından, en özel anlamına, bu söz öbeği bizim 

tarihimiz için önemli çağrışımlara sahiptir. Seyahat kelimesi aslında “siyahat” 

kelimesidir. Zamanla Türkçe içerisinde “seyahat” halini almıştır. Arapça siyahat 

kelimesi “ibret, Allah’a kulluk etmek ve ibadet için yeryüzünde gezip dolaşmak” 

anlamına gelir. Aynı zamanda süyuh kelimesi ile aynı köktendir. Süyuh “akarsuyun 

akması” ve aynı kökten gelen diğer bir kelime de “seyh” kelimesidir. “Seyh” kelimesi 

de “sefer” anlamına gelmektedir. Tüm bu aynı kökten gelen sözcükler de seyahat 

sözcüğünün “voyage”(voyaj) sözcüğüyle aynı anlamları karşıladığını gösteriyor. 

Seyahat sözcüğü de “voyage” gibi bir amaç için yapılmaktadır. Buradaki amaç; 

“inançlar için” yapılmasıdır.  

Seyahat sözcüğünden sonra karşımıza “seyahat eden” anlamında “seyyah” sözcüğü 

çıkmakta. Seyyah “siyahat”ın gerekleri doğrultusunda gezip dolaşan/tebdil-i mekân 

eden kimsedir. Tarihimizde de seyyah denildiği zaman hepimizin hatırına derhal Evliya 

Çelebi gelir. O da seyahat etmenin gereği olarak amaçlar doğrultusunda gezmiş ve 

gezdiği yerlerde gördüklerini yazarak “Seyahatname” adında bir eser ortaya 

koymuştur.  

Seyahat’in seyyaha yüklediği görev görüldüğü üzere tamamıyla dinle ilintilidir. 

Aslında bir anlamda seyahat seyyah için “seyr-ü sülük”e devam edişin yollarından 

biridir. Çünkü seyahat eden insan Allah için seyahat etmektedir. Allah için seyahat 

ederken aynı zamanda ibadet de etmektedir. İşte tüm bir seyahat süresince seyyah sanki 

tarikata devam ediyormuş gibi (yani seyr ü sülük de imiş gibi) yaşam sürer. Tüm bu ek 

bilgilerden sonra konuya kaldığımız yerden devam edelim. 

Tarihte Türkçede “eğlence için gezme” edimini anlatmak üzere “seyahat” değil 

“seyir” sözcüğü kullanılmıştır. Ancak turisti karşılamak için de yine seyyah 

kullanılmıştır. Bir de “gezgin” sözcüğü de “turisti” karşılamıştır. Ancak tam anlamıyla 

o gün için bir turistin varlığından söz edilemez. Zaten söz edilebilir olsa idi biz bugün 

turist yerine gezgin sözcüğünü tercih ediyor olmaz mıydık?  

Bugün itibarıyla dünya için genel bir sözcük turist. Gezen, gören insanı tanımlıyor. 

Ancak çok sığ ve tatsız bir sözcük. Bir kere benci. Hiçbir zaman bir anlam uğruna 

gezmeyen insan turist. Gezdiği yerlerde hayatı sadece fotoğraf makinesinin 
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objektifinden seçtiği karelerden ibaret gören bir zihniyeti barındırıyor turist sözcüğü 

kendi içinde. Ancak tüm bu sığlığına rağmen ne “seyyah gelir dilimizin ucuna ne de 

gezgin”. Bilgi çağı adı altında var olan bilgilerimizi unutuyoruz. Modernizm her gün 

birkaç sözcüğü alıyor elimizden. Bu yazıda biz sadece birkaçına değindik peki ele 

alamadığımız ve alamayacağımız daha binlercesi ne olacak? Biz modernizmin bu 

soykırımına göz yumdukça hiçbir şey olmayacak. Yalnızca sözcüklerini kaybeden 

insanlık giderek tarihöncesine dönecektir. Acaba Hegel haklı mıydı; “tarihin sonu” mu 

gelmekte? 

 

BU BAHARIN RÜZGÂRI  
İsmail ÖZMEL 

 

Alnıma, saçlarıma dokunan biri var 
Yumuşak elleriyle damla damla. 

Meğer Nisan yağmuruymuş bugün yağan 

Saçlarım rüzgârlı  bulutlar gibi. 

 
Bu baharın rüzgârı 

Çimenlere, dallara, yapraklara 

İksirini saçıyor hayat, toprak lavantasını. 
 

Nebatlardan bir çığlık 

Hey yoldakiler, duymadınız mı bu çığlığı? 

Bu kahkaha, bu cümbüş 
Baharın lütfettiği iklim 

Bu benim belalım, âşık saçlarıma. 

Hele telaşsız yürüyüşüm 
Hoşuna gider, bilirim. 

 

Geçen gün yıldızlarla sohbette 
Benden bahsetmiş. 

Bir ziyarete gelse bulutlara 

Yıldızları da çağırsak o akşam 

Bir şerbet yapsak yağmur suyundan  
Kahvesini Anadolu toprağı hazırlasa 

Cümbüşe katılsa bütün Anadolu. 

El ele tutuşsak gönülden 
Bir horon, bir Zeybek, bir Bar,  

Bir Kaşık Havası tuttursak 

Yağmur ve bulutlarla beraber. 
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Mektup: 

 

ANNEME MEKTUP 

Murat PEÇELİ 

….Ve yaprak dalından düştü. 

 

Sevgili anneciğim; 

Aramıza ayrılık denizi gireli yıllar oldu. Her geçen gün yüreğimdeki hançer 

biraz daha derine iniyor. Sonbaharım gelse de düşsem dalımdan toprağına… 

“Hani beni sevmiyor mu; neden gelmiyor?” demiştin hasta yatağında soluk 

dudaklarınla. Bilmeni istiyorum ki geldim anne. 

Ablam başucunda oturuyordu. Sen acıdan sızmış bir şekilde yana düşmüş 

başın. Ablam; “Yeni uyudu.” dedi. İnan uyandırmaya kıyamadım. Çocuktum 

beklemeyi bilemedim. Nasıl inanırdı ki o küçük yürek seni son kez gördüğüne… 

Sabah kız kardeşim; anneler günü diye sana gül almıştı. “Abi hastaneye 
gidelim.” diye nasılda dil dökmüştü? Minik elleri ile nasıl da yapışmıştı bacağıma? 

Ağabeylerim ve ablam evde yoktu. Nerdeler, şimdi ben mi götüreceğim bu küçük 

kızı. 

Apartmanın boşluğundaki ağlama sesi böldü tüm bu düşüncelerimi. Sabaha 

doğru çok fenalaşmışsın. Ağabeylerim ve ablam biz küçüğüz diye bizi 
uyandırmamışlar, yanına koşmuşlar. Sen daha fazla dayanamamışsın bu dünyanın 

yüküne. 

Hep öfke duydum, ağabeylerime, ablama, en çokta kendime. Tıpkı sana 

duyduğum öfke gibi. Ben hep seni hasta gördüm. Niçin değildin diğerlerinin 

anneleri gibi?... 

Hasta olduğun için sana kızıyordum. Çocukluk işte… Ama okuldan eve kısa 

benim için çok uzun olan o yolda, acaba evde midir yoksa hastaneye mi kaldırdılar 
diye düşünürken evde olman için, hep dua ederdim Rabbime. 

Kaç kez boğazıma kadar gelip düğümlendi kaç kez. Kolay değildi övülerek 

sevilen biri için acı çektirmeden sevdiğini söylemek. Şimdi söylesem kabul eder 

misin bilmem ama seni çok, ama çok seviyorum anne... 
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DÜNYAYA GELMEK- DİLE GELMEK 

Abdurrahman KOLCU* 

1947 yılında Karlsruhe’de dünyaya gelen ünlü Alman düşünür Peter Sloterdijk, 

Münih ve Hamburg üniversitelerinde felsefe, Germanistik ve tarih öğrenimi gördü. 

1975–1976 yılları arasında çağdaş özyaşamöyküsel yazının felsefesi ve tarihi üzerine 

yaptığı çalışmayla doktorasını sundu. Doktora tezinin ardından ise serbest yazarlığa 

başlayarak din felsefesi, kültür felsefesi, sanat kuramı ve psikoloji alanlarında çok 

sayıda kitap kaleme alan Sloterdijk’in söz konusu çalışmaları arasında Sinik Aklın 

Eleştirisi’nin (Kritik der Zynischen Vernunft) ayrı bir önemi vardır. Kant’ın Pratik 
Aklın Eleştirisi’ne nazire yapan 1000 sayfalık bu dev eser, Almanya’da büyük bir 

ilgiyle karşılandı ve birkaç ay içinde 40.000 adet satarak İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra en çok satan felsefe kitabı oldu.  

Sloterdijk’in kitaplarının Türkçeye çevrilmesi konusunu ele aldığımızda ise 

durumun pek de iç açıcı olmadığını söyleyebiliriz. Kısa bir zaman öncesine kadar, 

sadece 2001 yılında yayınlanan İnsanat Bahçesi İçin Kurallar (1) adlı çeviri söz 

konusuydu. Ancak geçtiğimiz yıl Dünyaya Gelmek-Dile Gelmek adlı bir kitabı daha 

dilimize kazandırıldı. Sloterdijk’in vermiş olduğu beş konferansın metnini içeren 

kitabın alt başlığı ise Frankfurt Dersleri. Kitapta metni verilen ilk konferans 

Dövmelenmiş Yaşam başlığını taşıyor. Burada Solterdijk Paul Celan’ın “şiir kendini 

zorla kabul ettirmez, kendini açığa vurur” sözünden yola çıkarak sanatın özgürlüğünü 

hükmedici olmamasına bağlamakta ve Celan’ın bu sözü çerçevesinde Heidegger ve 

Hugo Ball’ın görüşlerine yer vermekte ve tartışmaktadır. Yine burada Orpheus’un ölü 

sevgilisi Eurydike’yi cehennemden geri istemesi ve onu karanlıkların dünyasından 

aydınlık dünyaya götürme iznini gerisine dönüp sevgilisine bakmaması karşılığında 

alması, ancak bu kurala uyamayarak onu bir kez daha kaybetmesi öyküsünden söz eden 

Sloterdijk, şairin de tıpkı Orpheus gibi olanaksız olanın kendisinde, gerçek olanı arayan 

kişi olduğunu ileri sürmektedir.  

Başlamanın Poetikası başlığını taşıyan ikinci konferansta insanın birey olarak 

dünyaya gelmesi ve hayata başlaması konusuna değinen Sloterdijk, insanın yaşamının 

bir kısmını oluşturan bebekliği ve çocukluğunun bir dönemi ile ilgili bilgileri 

başkalarından öğrenmesini ele alarak insanın dünyaya gelişinde varlığın ve dilin ayrı 

birer milat belirlediklerini ve bu yönden bir karşıtlık içinde bulunduklarını şu şekilde 

ifade etmektedir: “Çünkü dil başladığı zaman, varlık çoktan oradadır; varlıkla 
başlanılmak istenildiğinde, dilsizliğin kara deliklerine düşülür.” (2) 

Sloterdijk mitolojinin de insanın tam olarak bilgisine sahip olamadığı bu başlangıç 

dönemleri hakkındaki arayışlarıyla ilgili olduğunu ileri sürmektedir: “İnsanın kendi 

başlangıcı ile başlamasının olanaksızlığında belki de kültür fenomeninden ayrılmaz 
gibi gözüken mitik etkinliğin kökeni yatar. Bu etkinlik var ‘olduğundan’ beri adı bilinen 
sonraki başlayıcılar kendilerini anlatan öykülere bağlamaya başladıklarında, insanlar 

kendilerine dayanak sağlayabilecekleri bir şeye sahip olmak için, gerçek başlangıçta 
ne olduğu konusunda az ya da çok hayali şeyler anlatırlar. “Gerçek” başlangıçta ayık 
bir tanık olarak yer almayan, ama dünyaya uyum sağlamak zorunda olan, başlangıca 
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tutsak edilmiş bir varlık olmasından dolayı ‘insan’ anlatan bir hayvandır. … Bu 
nedenle insan, başlangıç deliğini öykülerle tıkar ve kendi başlangıcı olmayan bir varlık 
olduğundan kendini öykülere dolamaya başlar.”(3) 

Sloterdijk aynı başlangıç sorunun, Dilthey’in tarihsel bilgiye sahip olmanın 

mümkünlüğünün özyaşamöyküsel kendini bilmenin mümkünlüğünü model olarak 

göstermesinde de söz konusu olduğunu ve Dilthey’in görüşünü eksik bir modele göre 

biçimlendirdiğini ileri sürmektedir.  

Kitabın sonraki bölümü ise Sokratik Doğurtma ve Felsefenin Doğum 
Unutkanlığı’dır. Bu bölümde Sloterdijk, Sokrates’in felsefesini ele almakta ve onun 

yöntemini Sokratik doğurtma olarak nitelendirmektedir. Sokrates’in annesinin ebe 

oluşu gerçekliğinden hareket eden Sloterdijk, Sokrates’in de bir fikir ebesi olduğunu 

ileri sürmekte ve Sokratik doğurtmanın başlıca niteliklerini şöyle sıralamaktadır: “… 
Sokratik doğurtma sonuca gidici, ortaya çıkarıcı ve yıkıcı bir şekilde hareket eder. 

Onun amacı, sohbet dostlarını, her şeyi kuşatan aydınlık bir hiçbir şey bilmemenin 
alanına götürmek ve onları önceden edinilmiş tüm hazır fikirlerin savunulmazlığına ve 

yüzeyselliğin bilincine varmaya zorlamaktır.” (4) 

Sloterdijk kitabın Doğurtmanın Poetikası başlığını taşıyan bölümünde doğurtma 

kavramını ve bu kavram etrafında kümelenen çeşitli düşünceleri dile getirmekte,  

Marks, Heidegger ve Sartre gibi filozofların görüşlerine başvurmaktadır. 

Dünya Sözü ve Dünya Yazını başlığını taşıyan son bölümde ise Sloterdijk, dilin 

insanı biçimlendiren, onun deyimiyle ‘dövmeleyen’ yönünü şu tümce çerçevesinde ele 

almaktadır: “Yeni kuşağın dilbilimsel dövmelenmesi yoluyla, toplumun yaş gruplarını 

ulusal tarihsel bir sürekliliğe bağlayan aktarma eylemi gerçekleşmiş olur.” (5) 

Sloterdijk, ayrıca ülkeler arasında gerçekleşen savaşların kökeninde de dilin bu 

kodlayıcı, dövmeleyici yönünün bulunduğunu ileri sürmekte, hatta daha da ileri 

giderek ulusal dilin konuşanı olarak her insanın baskıcı bir halkbilimine, folklara tutsak 

edildiğini dile getirmektedir.  

Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Dr. 

Gürsel Uyanık ve Dr. Ahmet Sarı tarafından dilimize kazandırılan bu kitap,  eserleri ve 

düşünceleri dünya genelinde takip edilen ve itibar gören Peter Sloterdijk’in düşünce 

dünyasına bizim için bir kapı aralıyor ve çeşitli alanlardaki düşüncelerimizi bir an için 

sorgulamaya çağırıyor. 
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