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DOKUZUNCU SAYIYI SUNARKEN 

İsmail ÖZMEL 

 
Türk Edebiyatının seçkinleri Akpınar sayfalarında buluşmaya devam ediyor. 

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un, 2006 Ocak’ında emekli olduklarını, “Güzel 

dergimiz Akpınar’ı yeni adresime gönderirseniz sevinirim”diyen mektubu. Ne 

demek emriniz olur kıymetli hocam. Ekinde şiirler: “Karaoğlanoğlu plajındayım / 
Ayaklarımda kum / Avuçlarımda Akdeniz’in tuzlu suyu / Beşparmak dağlarından 

elimi uzatsam / Dokunurum Toroslara.” 

İlginç değil mi, Prof. Dr. Nâzım Hikmet. Polat’ın Rabia Hatun’un “Men tâ 
senün yanında dahi hasretem sana” mısraı ile süslenen, “Mangusa Hasreti” başlıklı 

yazısı  ve Gülensoy’un “Girne’de” şiirinin aynı günde elimize ulaşması sadece bir 

tesadüf değil, gönüllerimizdeki Kıbrıs sevgisinin benliğimize ne derin etkilerle ve 
sevgilerle işlendiğinin güzel bir tevafuku. Yavru Vatan’ın nadan (kıymet bilmez) 

ellere düşme tehlikesi, Anavatan’ın 72 milyonun gönlünde, bir hasret ve bir aşk 

haline dönüşmüştür. 

Erciyes Dergisinin sahibi Nevzat Türkten’le Bekir Oğuz Başaran’ın yaptığı 
söyleşiyi ilgiyle okuyacaksınız. Dr. A. Vehbi Ecer’in Anadolu Kültürü ile ilgili iki 

kitap, Dr. Bekir Çınar’ın Doğru Yazalım Doğru Konuşalım, Mevlüt Uluğtekin 

Yılmaz’ın Yetim Hakkı,  Bedrettin Keleştimur’un Doğuda Bir Yayınevi: Manas, 
İsmail Özmel’in,  Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi ve 

Kayseri Şiirle Yunmuş Yıkanmış Darısı Niğde’nin Başına başlıklı yazılarını, 

Mehmet Samsakçı’nın Metinlerarası Okuma Kavramı Üzerine Bir Deneme, Kibar 

Ayaydın’ın Necip Fazıl ve Derin Duyuş, İsmail Sarıkaya’nın Eski-Yeni başlıklı 
yazısını, Ahmet Sıvacının Ceylanlar Suya İndi başlıklı hikâyesini beğenerek 

okuyacağınıza inanıyoruz. 

Akpınar şiir yönünden de sizlere zengin bir sayı sunmaktadır: 
Ali İhsan Kolcu’nun Kaptan, Şahin Uçar’ın Bin yıllık Ölüm, Tuncer 

Gülensoy’un Girne’de,  Sinan Sarıkaya’nın Sılaya Özlem, Abdülkadir Güler’in 

Nijerya’da Bir Güzel, Ali Özmel’in Yalılar, Cemil Tosunbaş’ın Göresim Geldi, 
Murat Durna’nın Ayrılığın Ardından, Ülkü Güven’in Uzak Bir İlde başlıklı 

şiirlerini zevkle okuyacaksınız. 

Hikâye yarışmamızın da sonuçlandığını söylemeliyim. H. Kübra Şahiner 

birincilik, Ülkü Can ikincilik, Özlem Çeltek üçüncülük ve Hafize Pekgöz, Ekim 
Helhel ve S Asena Ceylan özendirme ödülü kazanmışlardır. Ödül töreni 2 Haziran 

2007 Cumartesi günü Niğde Grand Otel Salonlarında davetliler huzurunda 

yapılmış ve derece alanlara ödülleri verilmiştir. Derece alanları ve katılanları 
kutluyorum.  Dergimizin yaptığı bu ilk çalışma, güzel ve sevindirici bir başlangıç 

olmuştur. 

Daha zengin sayılarda buluşmak dileği ile hoşça kalın, sağlıcakla kalın 
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MAGUSA HASRETİ 

Nâzım H. POLAT 

“Men tâ senün yanunda dahi hesretem sana” 

(Rabia Hatun/İsmail Hami Danişment) 

Bilinmektedir ki Abdülhak Hâmit, meşhur Makber’ini eşi Fatma Hanım 

ölmeden önce (zihninde) kurmuştur. Hatta bazı kısımlarını Fatma Hanıma 
okuyarak “seni kaybetmenin acısı bana bak böyle şeyler söyletir” tarzında gönül 

almaca sözlerle, onu eserinden haberdar etmiştir. Hâmit eşinin kendisinden önce 

öleceğini biliyor muydu? Buna teorik olarak imkân yok. Belki bazı belirtiler onu 

teessüre sevk ederek böylesi bir kurgulamaya götürmüştür. 

-Bunun Magusa hasreti ile alâkası ne? 

-Sokak dilinin şaka sözlerine düşkünlüğü olanlar buna “kel alâka?” derler. 

Hâmit’teki, Karacaoğlan’ı, hatta Nedim’i solda sıfır bırakan hercai gönül, 

Fatma Hanım’dan ebediyen ayrılığa ne kadar üzülmüştür? Bilemem… Makber’i 

inşa eden üzüntüdeki samimiyeti bilemem ama Magusa’dan ayrı düşmeyi 
düşündükçe, Hamid’in ruh hâline bürünüyorum. Henüz ayrılmadan, ayrılık 

zamanlarının getireceği hasreti, hüznü yaşıyorum. Bu cümleler, erguvanî bir 

Magusa akşamında, Gülseren Caddesinin indiği sahilde, Türkiye’ye yönelen 
gemilerin gözümde empresyonist bir ressam tablosundaki gibi titreştiği sırada 

yazıldı. Magusa’dayken Magusa hasreti… 

Gazimagusa benim için bir “milât” oldu. 

2004 Ağustos’unda bir müddet farklı bir ortamda bulunmak arzusuyla Doğu 

Akdeniz Üniversitesine müracaatım bir hafta içinde sonuçlandı. YÖK’ün ve Millî 

Eğitim Bakanlığının müsaadesini bile beklemeden, yıllık izinle çekip gittim. 
Erzurum, Tokat, Van, Sivas ve Niğde havasının şekillendirdiği vücudum, Kıbrıs’ın 

sıcağına nasıl dayanacaktı?  

Daha Adana’ya, Mersin’e, Taşucu’na varır varmaz boğucu sıcağın, içtiğim 

sudan fazlasını vıcık vıcık ter biçiminde vücudumdan atışı, insanı canından 

bıktırıcı bir durumdu. Ya Kıbrıs’ın sıcağına nasıl dayanacaktım? 

Girne’ye varınca üzerimdeki sıcak baskısını ve onun getirdiği can sıkıntısını 

anlatmak değil, hatırlamak bile istemem! Deniz otobüsünde birkaç kişiyle birkaç 

cümleyi geçmeyen sohbetlerin yegâne konusu da sıcaktı. Daha da kötüsü 

konuştuğum herkes, en bunaltıcı yerin Magusa olduğunu söylemesiydi. Girne 
Böyle ise Magusa’nın sıcağına nasıl dayanacaktım? 

Gerçi Kıbrıs, 1996’dan beri birkaç defa gittiğim, Girne, Lefkoşa ve 
Gazimagusa şehirlerini biraz tanıdığım bir yerdi. Ama bu gidişler hep bilgi 

şölenleri veya konferanslar vesilesiyle olduğu için özel programlarla, özel 

konaklama şartlarında, sıcaktan pek etkilenmeden dönmüştüm. Şimdi ise tek 

başıma, bir gün değil, on gün değil…. Koskoca on ay! On ay nasıl dayanacaktım?  

İlk günlerin sıkıcı, bıktırıcı geçtiğini itiraf etmeliyim. 
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En can sıkıcı şey, düzgün bir Türkçe duyamamaktı. Gülseren Kışlası’na yakın 

bir yerde Yıldız Sokağındaki evimin etrafı, gürültücü İranlı öğrencilerle dolu. 

Üniversitede derslerimi yaptığım kısımlarda kendi öğrencilerimin dışındakiler hep 

Afrika ülkelerinden gelme siyahî gençler... Bunun kötü bir yanı yok. Ayrıca 
sevinmeliydim ki 1974 Barış Harekâtı’nda gönüllü yazılmak için can attığımız 

yavru vatanda başka ülkelerden birileri gelip yüksek tahsil yapıyor. Bu işin akıl ve 

mantık tarafı. Bense Türkçenin tadını arıyordum. Türkçe Öğretmenliği 
Bölümündeki bir hoca olarak Türkçenin tadını özlemek? İnsanın üzerinde tarif 

edilmez bir baskı bu. Çünkü belli bir puana bağlı olmaksızın kayıt yaptırılan 

dönemlere rastlamıştım. Öğrencilerimizin çoğu  -maalesef-  parayı bastırıp gelmişti 

ve Türkçeyi güzel konuşmayı gaye edinmek gibi bir gaileleri yoktu. Bir kısmının 
ise kasten baharatlı bir aksanla konuştuğunu, hatta bunu bir kimlik (!) ve marifet 

sandıklarını, bazılarının birbirleriyle Türkçe konuşmadığını, diğer hocalar da 

söylüyordu. İşe yürüyerek gidip geldiğim yol üzerindeki inşaatlardan da aynı 
sesleri duyuyordum. 

Zaman zaman teessürle sahile inip, kuzey rüzgârından annemin sesini 

getirmesini istediğim dumanlı akşamlar da az değildi. Annem rahmetli de 
sağlığındakinden daha müşfik sesini esirgemiyordu. Tıpkı şu andaki gibi... 

(Vefatının 13. yıldönümünde, âdeta, karşı kıyıdan anacığımın sesini duyuyorum, 

anadilimin berraklığını hissediyor, ahengini duyuyorum.) Bu çocukça bir ruh 
hâli…. Ama bazen çocuklaşmayı sevmesini bilmeyenler, hayatta sevebilecek pek 

az şey bulabilirler.  

Bazılarından duymuştum ki Kıbrıs’a Türkiye’den gidenlerle yerli halk tam 
anlamıyla kaynaşamamış. Önceleri bunca yıldan sonra böylesi bir durum tuhaf 

görünüyordu bana. Ama zamanla kendi müşahedelerim öğretti ki oraya iki türlü 

insan gitmiş. Biri geçim kaygusuyla ekmeğinin peşinde takla atan zavallı 
insanımız, diğeri alın teri dökmeden, köşe dönmek için her şeyi meşru görenler! 

Bunların ikisinin de Türkiye’yi temsil kabiliyeti yok! Birincisinin zaten böyle bir 

kaynaşmanın bilincinde olması beklenemez. İkincisi için masumane bir bahane 

uydurabilmek benim mizacıma ters. Onları tersliğe terk edip geçelim.  

Bu eziyet, Kıbrıs’ın yerlisi kardeşlerimizden oluşan çevremin genişlemesine 

kadar sürdü.  

Bir gün, ocak ayının sümbülî havasında, daraldıkça daraldım; çıkıp yine kıyıya 

vardım. Saçı benimkinden daha ak, Akdeniz’in berrak dalgaları kadar ak, tahminen 

yetmişine ayak basmış iki Kıbrıslı. Adamın başı parlak, derin çizgili yüzü kıllı, 
kadının çenesi toparlak, çehresinde bin bir acının izi…  

Selâmlaştık.  

Böyle bir havada, bu yaştaki insanlar sahilde ne arar? Belli ki onların da 
konuşmaya ihtiyacı var. Saygı sunan bir baş eğmesiyle önlerinde durdum. Kekeliye 

kekeliye, sırf laf olsun diye sordum: 

-Nerelisiniz? 

-Güney’den, Güney’den iki koldan, Gazibaf’tan, Limasol’dan… 
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-Siz?  

-Türkiye’den, Erzurum’dan, Sivas’tan, Niğde’den…  

Niğdeli bir komşuları varmış. Bunu fırsat sayıp Türkiye’den gelenlerle bir 
sorun yaşayıp yaşamadıklarını sordum. Parmaklarını açarak elini uzattı: 

-Bak, hepsi birdir bunların?  

Bu soru ifadesinin ne anlama geldiğini bilmeyen mi var? Ama onların ikisi 

birden, açıklama gereği duydular. 

-İyisi de vardır, kötüsü de, ama çoğu iyi. 

Bu, beni çok rahatlatmıştı. Kıbrıs’ı tanıdığımı düşünenlerin sorusuna ben de 

aynı cevabı veriyordum çünkü.  

Artık sohbetin sonrası kendiliğinden akıp gitti. Birinin söylediğini öteki gâh 

tekrar, gâh tasdik etti. Kadın Gazibaf’ta doğmuş, Limasol’a gelin gitmiş. 74 

öncesinde bir yığın eziyet görmüşler ama çilemiz bu, diyip çekmişler. Çektikleri 
hiç yoktan, Rum’daki kindenmiş! Dayanmışlar, varlıkları yerindeymiş 1974’te 

Rum çeteleri evli kızlarını ve gencecik oğullarını gözleri önünde öldürmüşler. 

Çaresiz, kaçıp gelmişler Kuzey’e. Yanlarında sadece acılarını getirebilmişler. 

Şimdi burada da evleri varmış ama dünya artık onlara darmış. Gazimağusa’da 
“kimsesizcik”lerini yaşıyorlarmış. 

Döktükçe döktüler kabaran içlerini. Hepimiz sızan yaşımızı yüreğimize 

indirerek göstermemeye çalıştık. Hava ruhumuzdan renk alıp karardıkça karardı. 
Vedalaştık.  

Başım omuzlarım arasına gömülü, eve döndüm. 

Yaşadığım, şahidi olduğum daha nice şey, beni Kıbrıs’a, Magusa’ya bir aşk 

derecesinde bağladı. Öylesine ki görev süremi iki yıl daha uzatmamı sağladı. Şimdi 

buradan ayrılacağım günün ateşi, yüreğimi dağlıyor. 

Şimdi, kendimi Kemâlettin Kâmi Kamu’nun yerine koyarak, yarın derste tahlil 

edeceğim metnin, “Bingöl Çobanları”nın son mısralarını kendi ruh dünyama 

uyarlayarak mırıldanıyorum: 

“….. anlattı uzun uzun 

…. bunalmış ruhumuzun 

Nâdir duyabildiği taze bir heyecanla 

Karıştım o gün bugün bu zavallı insanla 

Kıbrıs sahillerinin mavi dumanlarına 

Gönlümü yuva yaptım Kıbrıs insanlarına…” 

3 Mayıs 2007 

Gazimagusa/KKTC 
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NEVZAT TÜRKTEN’LE ERCİYES DERGİSİ ÜZERİNE SOHBET 

Bekir OĞUZBAŞARAN 

 

 

1. Kendinizi Akpınar okuyucularına kısaca tanıtmanızı rica edeceğim. 

Öğretmen Mehmet Türkten ile İkbal Hanımın oğlu olarak 09.06.1928 tarihinde 

Kayseri de doğdum. İlkokula babamın öğretmen olduğu Havza kazasının Türnük 

köyünde başladım. Köyler üç sınıflı olduğu için kalanına Havza’da ve Kayseri 
Gazipaşa İlkokulunda devam ettim, Urfa’nın Birecik kazasının Fırat ilkokulundan 

mezun oldum. Orta ve liseyi Kayseri Lisesinde tamamladım. İstanbul Üniversitesi 

Hukuk fakültesi’nden 1952 yılında mezun olup, askere gittim. 30 Nisan 1954 

tarihinde topçu yedek subay teğmen olarak terhis oldum. Avukatlık stajını Kayseri 
Adliyesinde yaparak aldığım 27.5.1955 tarihli ruhsatname ile serbest avukatlığa 

başladım. DSİ, Zirai Donatım Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifi; Hacılar, Hisarcık 

ve Özvatan Belediyeleri, Vakıflar Bankası ile Meysu A.Ş. ve Meybuz A.Ş. 
avukatlıklarında bulundum.  

Lise sıralarında katıldığım milliyetçi hareket içinde 1947’de Türk Gençlik 

Teşkilatı, 1950’de Türk Milliyetçileri Derneği Kayseri Şubelerini kurdum. Birçok 
kültür ve yardımlaşma dernekleri ile vakıflarda görev aldım. Halen Kayseri kültür 

ve Turizm Derneği, Kayseri Türk Ocağı, Kayseri Aydınlar Ocağı, İLESAM, 

Folklor Araştırmaları Kurumu (Ankara), Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım 
Vakfı, Kızılay Kayseri Şubesi şube meclisi üyeliklerim devam etmektedir.  

Siyasî hayatta da bulundum. 1950’den önce Hürriyet Partisi Merkez ilçe, onun 

kapanması ile DP merkez ilçe başkanlıklarında, 1977’de MHP il başkanlığında ve 
MHP milletvekili aday aday listelerinde tamamlayıcı olarak bulundum. İki dönem 

Belediye meclis üyeliği, bir dönem de 12 Eylül hareketi ile sona eren Genel Meclis 

ve Encümen üyelikleri yaptım.  

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın tertiplediği gezilere bütün Türk 

dünyasını (Sibirya’ya kadar) dolaştım. Meybuz A.Ş. yönetim kurulu üyeliğimde 

YÖK Kurulu başkanı Cahit Aral’ın maiyetinde Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, 
Danimarka ve Almanya’ya gittim. Arkadaşım D. Ömer Turnacıoğlu’nun daveti 

üzerine 20 günlük bir ABD seyahati yaptım. Kayseri Kültür Derneği adına Âlim 

Gerçel’in dernek başkanlığı sırasında Ocak 1978’de neşre başladığımız Erciyes 

dergisinin önce dernek başkanı olarak 12 Eylül hadisesinden sonra da şahsen 
sahipliğini üstlendim. Ekim 2006 itibariyle 346 sayıda bulunan dergimiz 29. yılını 

tamamlamak üzeredir. 
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2. Aylık fikir ve sanat dergisi Erciyes’i 30 yıla yaklaşan bir süredir Kayseri’de 

çıkarıyorsunuz. Bu işe nasıl başladığınızı anlatır mısınız? 

1980 öncesi anarşi döneminde milletimize azamî müştereklerimizi anlatarak, 
fikrî ayrılıklar gibi asgari ihtilaflardan dolayı birbirlerini katletmeleri, devlet ve 

milletlerine ihanet etmemelerini telkin maksadı ile Ocak 1978’den itibaren, 

mensubu bulunduğumuz Kayseri Kültür Derneği adına neşre başladık. Kayserimiz 

için faydalı da oldu. Abonelerimizin ekseriyetini sol görüşlü kimseler teşkil 
ediyordu. Zamanla milli, şimdilerde Türk Dünyası Dergisi olma yolunda gayret 

sarf etmekteyiz.  

3. Erciyes’i çıkarmaktan bıkmadınız, usanmadınız mı? Yılgınlığa düştüğünüz 

hiç olmadı mı? 

Yılmadık, usanmadık, ama sıkıntılarımız oldu. Abone olacağını umduğumuz¸ 
hatta olması gereken kişilerin huzurundan red cevabı ile ve Kayseri tabiri ile kös 

kös ayrılmanın verdiği üzüntüyü keseye davranarak telafiye çalışsam da, 

milletimizin okumama hastalığının üzüntüsünü atmak mümkün olmamaktadır. İşin 

garibi, bedava verdiğin zaman almayacak kişinin “okuyamıyorum, vaktim 
olmuyor” mazeretinde bulunmayıp almasıdır. Paralı olduğunda mazereti ortaya 

çıkmaktadır. 

4. Bu otuz yılın hikâyesi de enteresan olmalı. 

Dergiyi neşre başladığımızda Âlim beyin matbaası vardı Dernek üyeleri de 

candan ilgileniyorlardı, bir sıkıntımız yoktu. İlk sene Kayseri’de 750 abone 
kaydetmiştik. Zamanla üyelerin ilgi ve gayretleri azaldı. Âlim bey hizmeti alıp 

parasını vermeyenlerden usanarak matbaayı sattı. Aradan bir yıl geçtikten sonra 

Kayserili yazarların birikimi bitmiş olacak ki yazı sıkıntısı başladı. Dergi 

zamanında çıkamaz oldu. İkinci yılın 2. sayısını baskı tarihi 6 Haziran 1979 idi. 
Nisan-Mayıs sayılarını birlikte olarak 22 Aralık 1979’da, 1979’un son sayısını da 

23 Nisan 1980’de neşredebilmiştik. 3. yılın (yani 1981’in) Nisan-Mayıs sayılarının 

birlikte baskı tarihi 15.12.1980 olabilmişti. Bir gün Emir Kalkan kardeşimiz geldi 
ve o tarihlerde kapanan Türk Folkloru Dergisinin yazarlarından isim ve adreslerini 

bildiği kişilere mektup yazarak yazı göndermelerini isteyelim teklifinde bulundu. 

Derhal dediğini yaptık, yazı yazmaya başladı. Bir hafta on gün ara ile bir sayı 
çıkarıyorduk. 1980’in son sayısını bastığımızda tarih: 25 Mart 1981 idi. 1981’in 

son sayısının baskı tarihi de 26 Ocak 1982. Bu arada 24 olan sayfa sayısını 32’ye 

çıkardık.1982 sayılarını da zamanında basar olduk. Yavuz Bülent Bakiler 

kardeşimiz de Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğünün il ve ilçe halk 
kütüphanelerinin bir miktar aboneliğini temin etti. 1991 yılına kadar devam eden 

abone adedi 500’ü bulmuştu. Ama Fikri Sağlar, Kültür Bakanı olunca abonemizi 

kesti, şimdiki Kayseri milletvekillerimizin ilgilenmesi ile üç senedir. 
Kütüphanelerin aboneliği 100 sayı ile devam etmektedir. 

5. Erciyes dergisi denilince sizin isminizden hemen sonra akla Âlim Gerçel’in 

adı geliyor… 

Dergi neşriyatı Âlim Bey’in dernek başkanı olduğu zaman başladığı ve onun 

matbaasında basılıyordu. Benim kendi hesabıma sahipliğimde de tek yardımcım 
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oldu. Derginin teslim alınması, abonelere postalanması, muhabere ve internet 

ilişkileri Âlim Bey tarafından; abone temini, masrafların karşılanması ve derginin 

hazırlanıp bastırılması da tarafımdan yapılmaktadır. Bu hizmetlerden dolayı Âlim 

Bey’e teşekkür borçluyum. 

6. Anadolu dergiciliğinin önündeki en büyük zorluklar sizce nelerdir? 

Dergicilik bir ekip işidir. Ekibin veya içlerinden birinin masrafları karşılamayı 
göze alması gerekir ki dergi devam edebilsin. Anadolu’da her şeyin temini zor 

olmaktadır. Okuyan olmaz, kültür hizmetinin değerini bilen bulunmaz, abone 

olmak için ufacık bir meblayı harcayamaz; muhitin şair ve yazarları dergi 
nüshalarını dolduramaz, reklâmdan yaralanılamaz, mahallî idareler sahiplenmez, 

matbaacıları kültür hizmetine elleşmeyi düşünmezler, (Geçit Matbaası ilgi 

gösterinceye kadar Ankara’da bastırmıştık). Başta Karsu olmak üzere az sayıdaki 

reklâm lütufkârlarına teşekkür etmekteyim.  

7. Birçok arkadaşımız sizin için “Kayseri’nin Dede Korkut’u” tabirini 

kullanıyorlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 

Koyunun olmadığı yede keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Taş yerinde ağırdır 

diye oturan bilmediğimiz Dede Korkut’ların bulunduğu muhakkaktır. Mademki 

arkadaşlarımız lütfedip gönlümü almışlar, teveccühlerine âcizane lâyık olmaya 
çalışırım. 

8. Dil konusundaki titizliğiniz biliniyor. Dilimizin bu günkü durumu ile ilgili 

düşüncelerinizi alabilir miyiz? 

Dilimiz gafil ilericilerle, milleti temsil etmeyen medyanın elinde salataya 

döndü. Üniversiteler ve Milli Eğitim de buna çanak tutuyor. “Sala” koyup “sele” 

veriyorlar. Nesiller birbirini anlayamaz hâle geliyor. Fasih Türkçenin yerini galatı 
aldı. İmlâ kaidelerine uyulmuyor, “Dânâ efendiyi “dana” yapmaya aldırmıyorlar. 

Uyduruk kelimelere yer vermemeğe çalışmamız takdir göreceği yerde, tekdir 

ediliyor. Öğretim üyelerinin yükselmeleri için girdikleri imtihanların jürileri bizim 

tutumumuza karşı oldukları için bir kısım öğretim üyeleri bize yazı vermiyorlar. 
Allah Türkçenin sonunu hayreyliye ve sahip göndere. Maarifimiz de hakikaten 

millî eyleye. 

9. Erciyes’in yayın hayatı boyunca devletten destek gördüğünü söyleyebilir 

miyiz? 

Yukarıda da temas ettiğim gibi 1988-91 arasında ve 2004’den bu yana destek 
görmekteyiz. İnşaallah devam eder. Devletin posta idaresinden de yardım bekledik 

ama olmadı. Posta gideri, dergi nüshasının bedelinin aşmaktadır. Bu sene resmî 

dairelere gönderilenler için yapılan %50’lik tenzilata bile teşekkür etmekteyiz.  

10. Erciyes için “Türkiye’nin en uzun ömürlü halk edebiyatı ve folklor 

dergilerinden biri” demek sanırım yanlış olmaz… 

Bir zamanlar gazetenin birinde uzun ömürlü dergi yalnız İstanbul ve 
Kayseri’de var diye takdirlerini belirtiyorlardı. Her türlü zenginliğin bulunduğu 

İstanbul’da bir dergiyi muteber kalemlerle doldurmak, malî destek ve okuyucu 

bulmak kolay; Anadolu’da ise büyük bir marifet. Erciyes ilk defa 1910-12 arasında 
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bâzen gazete bâzen dergi olarak neşredilmiştir. 1938-50 arasında Halkevi dergisi 

olarak yüz sayı kadar çıkarıldı. Ocak 1978’den beri biz yaşatmağa çalışıyoruz ki 

sözünüz doğrudur. Ama hemşehrilerimiz kıymetini bilmiyorlar. 10 veya 20 

sanayici ve tüccarımız senede bir defa, yaşaması için reklâm verse, kimseye ağız 
eğmeden sayfa adedini de artırarak hizmeti devam ettiririz. 32 sahifeye 

sığdıramadığımız yazılar dolapları doldurmuş bulunmaktadır. Fazla yazı girsin diye 

punto küçültmemiz de okuyucuya sıkıntı veriyor, sahifelerde bir santimlik bile 
boşluk bırakmamağa çalışıyoruz. 

11. Erciyes dergisinin üniversite ve bilim adamlarıyla ilişkilerinden söz eder 

misini? 

Öğretim üyeleri Doç., Prof. olma ehliyetlerini gösterebilmek için yeter sayıda 

makale neşretmek durumundadırlar. Dergimiz bu yolda hizmet etmiş olmak için 

sahifelerini onlara açmış bulunmaktadır. Bu sebeple yazı sıkıntısı çekmiyoruz ama 
istifade ettikleri derginin yaşaması için abone olarak bir katkıda bulunmayı da 

düşünmemekteler. Bu tutumu tenkit eden Prof. Ali Berat Alptekin ile Samsunlu 

Âşık-yazar Ali Kayıkçı’nın yazıları dergimizde çıktı ama aldıran olmadı. Birkaç 
üniversite abone oluyor, bizimkinden ses yok. Kapılarına varıldığında 

kütüphanelerindeki ciltli yıllılıklardan eksiklerini lütfen tamamlıyorlar. 

12. Bugüne kadar Erciyes dergisinin ve editör olarak sizin aldığınız ödüllerden 
söz etsek… 

1906’da Folklor Araştırmaları Kurumu’nun ödülünü aldığımız merasimde TRT 

bizimle röportaj yapmış, kurumca da onurluk verilmişti. Yanımdaki kişiye bunun 
yerine “bir dergilik masraf verseler daha iyi olurdu” demiştim. Şimdi dolapların 

almadığı kadar onurluk ve takdir belgesi var. Malî sıkıntımıza bir yararı olmayan 

bunların belli başlılarını sıralayalım: Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Hizmet Ödülü 
(1980), Folklor Araştırmaları Kurumu (1981), Kayseri Olay Gazetesi Edebiyat 

Armağanı (1984), Folklor Araştırmaları Kurumu (Ank.) Türk Folkloru Hizmet 

Ödülü (1986), Fırat Üniversitesi Fırat Havzası Folklor-Etnografya Sempozyumuna 

İştirak Ödülü (1987), Selçuk Ün. Millî ve Milletlerarası Halk Edebiyatı ve Folklor 
Kongrelerine İştirak Ödüllüleri (1988-1995), Doğu Türkistan Davasına Hizmet 

Ödülleri (1990-2003), Develi Âşık Seyranî Seminer ve Şenliklerine Katkı Ödülleri 

(1990-1997), Alanya Belediyesi Alanya Kültürüne Katkı Ödülleri (1994-1996), 
Mersin Büyükşehir Belediyesi İçel kültürüne Katkı Ödülü (1997), Mersin Toroslar 

Belediyesi İçel kültürüne Katkı Ödülü (1997), Kayseri Kültür ve turizm 

Derneği’nin Kayseri Kültürüne Hizmet Ödülleri (1999-2002), Erciyes Ün. Erciyes 
Dergisinin 200. sayısına ulaşması münasebetiyle Ödül (1997). Erciyes Üniversitesi 

Kayseri Kültürüne Hizmet Ödülü (2001), Kayseri Ufuk Lisesi’nin Mahallî Basına 

Hizmet Ödülü (2000), Geçit Yayınevinin Kayseri Kültürüne Katkı Ödülü (2002), 

Elazığ Uluslar Arası Hazar Şiir Akşamlarına Katkı Ödülü (2002), Türk Dünyası 
Yazarlar ve Sanatçılar Vakfının Türk Dünyasına Hizmet Ödülü (2001), Fırat 

Havzası Gazeteciler Cemiyetinin Basın Hizmet Ödülü (2002), Atatürk Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu’nun Türk Diline Hizmet Ödülü (2002)… Takdir belgelerine 
metini uzatmamak için yer vermiyorum. 
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13. Erciyes, ülkemizde bibliyografyası kitap olarak yayınlanan ender 

dergilerden biri, değil mi? 

Maalesef öyle. Zira dergiler, malî imkânsızlıklar sebebiyle uzun ömürlü 
olmadıkları ve bibliyografyanın masrafına güçleri yetmediğinden buna teşebbüs 

bile edememektedirler. Bizimkini de değerli valilerimizden Nihat Canpolat’ın ilgisi 

ile Kayseri Özel İdaresi tarafından bastırılmış bulunmaktadır. Bu vesile ile 

teşekkürlerimizi sunmaktayız. 

14. Bildiğim ve tanıdığım kadarıyla siz hem milliyetçi, hem dindar bir 

insansınız. Türklük ve Müslümanlık ilişkisi hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir 
miyiz? 

Cahil veya maksatlı kişiler “Türklük mü önde gelir Müslümanlık mı” gibi 

zararlı sözlerde bulunurlar. İkisi et tırnak gibi kaynaşmış bulunmaktadır. Esasen 
ikisinin mukayesesi de ilmen yersizdir. Zira biri fizyolojik diğeri maneviyat 

meselesidir. Aynı şeylerin mukayesesi yapılabilir. Müslümanlığımız sayesinde 

Türklüğümüzü muhafaza ettik, Türklüğümüz sayesinde İslâm’a liderlik ve hizmet 

ettik. Biri eksik olsa millî şahsiyetimizde eksiklik, hatta yokluk olur. 

15. Hukukçu olmanızın yaptığınız işe nasıl bir katkısı olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

Bir katkısının olduğunu sanmıyorum. Yaşım itibarîyle Osmanlı kalıntısı 

öğretmenlerce yetiştirilmiş, az çok millî fikir ve terbiye almış bir kişi olarak, 

sadece kendimiz için çalışmanın yanlışlığı düşüncesi ile karınca kararınca 
milletimize hizmet aşkının katkısı olduğunu söyleyebilirim. Kendi kendine 

yetişmiş bir durum. 

16. Allah gecinden versin, ama ölüm hepimizin kapısını bir gün çalacak. 
Erciyes’in sizden sonra yayına devam etmesi için aldığınız yahut düşündüğünüz 

önlemler var mı? 

Bu konuda yerimi alacak bir yakınım olmadığı için bir tedbir de 
düşünemiyorum. 30. yılı doldurmakla yetinme ihtimali de kuvvetli. 

17. Siz uzun süre siyasetle uğraştınız. İnsan yetiştirmek, kültür, sanat, edebiyat, 

eğitim ve yayıncılık, siyasetten daha mı önemli?... 

Tâbi zira siyasetçilerin yıkımlarının olabildiğince bahsettiğiniz hususlarla telâfi 

etmeğe çalışıyoruz. Tek parti döneminde siyasete küsmüş olan milletimiz örfü ile 

âdeti ile yaşar, millet olma vasfını sürdürürken, DP ile siyasete aktı ve kültürünü 
yaşama, öğrenme ve ona hizmeti âdeta rafa kaldırdı. İlgililerin dışında milletimizin 

siyaseti her günün işi olmaktan çıkarıp kültürüne önem vermesi ve devlet 

tarafından da bu yöne sevk edilmesi gerekir. Zira millet olmaktan süratle halk 
topluluğu olmaya doğru gidiyoruz. Bu böyle olunca devletimiz de otuz küsür etnik 

unsur bulunduğunu iddia edenlere, onlara azınlık statüsü kazandırmağa çalışanlara 

ne diyebiliriz! Siyaset insanı bencil, kültür ise gam yapar. 
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18. Mahallîden millîye, millîden evrensele giden yolda neler yapılmasını 

gerekli görüyorsunuz? Kültür ve sanat adına Kayseri’nin eksikleri nelerdir? 

Türklüğümüze, Müslümanlığımıza kuvvetle sarılmamız gerekir. Bu yolda 
devletten bir şeyler beklemek yerine, sivil toplum kuruluşları oluşturmamız, 

bunları kültür hayatımıza, yaşayışımıza hâkim kılmamız gerekir. Avrupa’da 

devlete, hükümete yön verenler sivil toplum örgütleridir. Bu sebeple Selçuklu, 

Osmanlı dönemlerinin vakıflarına ihtiyacımız vardır. Bunlar sayesinde devlete 
sadece askeriye ve dış siyaset kalırdı… 

19. Öğretmen çocuğu olmanın size ne gibi katkıları olduğunu düşünüyorsunuz? 

Maalesef pek katkısı olmadı. Zira ilkokul çağımda babam köylerde 

öğretmendi. Oralarda ilkokul millî imkânsızlıklar sebebiyle üç sınıf idi. Gerçi o 

zamanın öğretmenleri bu üç sınıfta bu günkü ilköğretim mezunları kadar bilgili 
çocuklar yetiştirirlerdi. Ama orta mektebe devam için beş sınıflı okul diploması 

lazım idi. İlk üç sınıfı babamda okudum. Devamı için annem ve kardeşlerimle 

Kayseri’ye gelmek mecburiyetimiz oldu. 5. sınıfta babam Urfa’nın kazası Birecik’e 

tayin olunca orada birlikte olabildik ve ilkokulu orada bitirdim. Ama birçok vilâyet 
merkezinden büyük olan Birecik'te ortaokul bile bulunmadığı için tekrar annemle 

Kayseri’ye gelmek mecburiyetinde kaldık. İki sene de ondan mahrum olup 

amcamın veya teyzemin yanında mektebe devam ettim. Babam liseden mezun 
olduktan sonra Kayseri’ye gelebildi. O zaman da üniversite dönemi başladı. Bütün 

bu duruma rağmen senelerce bekârlığa katlanıp bana tahsil imkânı veren babama 

şükran borçluyum. Orta-lise tahsilim sırasındaki anne katkısı çok büyüktü. Zira 
beni hep çalışmaya teşvik eder, kırık not aldığımda bana küserdi. 

20. Sizden şimdiye kadar yaptığınız ve yapmadığınız şeylerin kısa bir 

değerlendirmesini alabilir miyiz? 

Elimden gelip de yapamadığım bir hizmet bulunmamaktadır. 

Becerebildiklerimi yaptım. Hizmetlerimi paraya çevirmedim, yaratılışım gereği 

çevirmedim, geçim temini ile yetindim. Öncelikli mesele devletime milletime 
faydalı olmaktı. Mesela DSİ Kayseri 12. Bölge Müdürlüğünün 12 sene avukatlığını 

yaptım. Benden sonra aynı işi üç avukat devam ettirdi. Ücretine bakmadan kamu 

kuruluşlarının avukatlığını yaptım. Hizmet olsun diye bazı şirketlerin kuruluşunda 
bulundum. Onlara yatırdığım sermayeler de gitti. Siyasî faaliyetlerim de karşılıksız 

idi, ona da epey para harcadım. Elli seneye yakın avukatlığımda da, elhamdülillah 

suçlanacak bir durumda olmadım. Maddiyat önemli değil, mühim olan itibar 

bozukluğuna uğramamaktır. Erciyes dergisi de bir geçim vasıtası değil, 
kültürümüze hizmet gayretidir. Yapamadığım şey zengin olmaktır. Bu sebeple bir 

pişmanlığım yoktur. Hâlim için Allah’a binlerce şükür.. 
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ANADOLU KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ İKİ KİTAP 

 

Yrd. Doç. Dr. A.Vehbi ECER 

Erciyes Ü. Emekli Öğr. Üyesi 

Kültür Nedir? 

Kültürümüzle ilgili iki kitabı tanıtmadan önce kültürün sosyal ilimlerde hangi 

anlamları taşıdığını çok kısa olarak aktarmak istiyorum. Kültür, atalarımızdan 

gelen hayatımızı yönlendiren maddî ve manevî değerler toplamıdır. 

Tarihçilerimizden Prof. Dr. Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi adlı (Ankara 
1990, 13) eserinde şöyle bir tarif verir: 

“Kültür bir toplumda geçerli olan ve gelenek halinde devam eden her 

türlü dil, duygu, düşünce, inanç, sanat ve yaşayış ögelerinin tümüdür” 

Kültürü toplum kendisi oluşturur ve topluma da kültür yaşama ve kimlik 

kazanma imkânını verir. Bu bakımdan, toplumların milletleşmesinde kimlik 

kazanmalarında, birlik ve beraberlik şuuru içinde yaşamalarında birinci derecede 

rol oynar. Bir toplumda beslenme ihtiyacından mutfak kültürü, tabiat ve dış 

tehlikelerinden korunma ihtiyacından giyim-kuşam ve yapı kültürü, birbirleriyle 
anlaşma ihtiyacından dil kültürü, neslin devamı ihtiyacından evlenme, düğün-

dernek kültürü, inanma ihtiyacından din ve ahlak kültürü, birlikte düzenli yaşama 

ihtiyacından hukuk, töre kültürü ve estetik (güzellik) ihtiyacından edebiyat ve sanat 
kültürü… ortaya çıkmıştır. Kültürün neyin nasıl olması gerektiği hakkındaki inanç 

bölümüne manevî, teknik uygulamalarla ilgili (giyim-kuşam, yemek yapma 

usulleri… gibi) bölümüne de maddî kültür denmiştir. Ancak her maddî kültürün 

arkasında manevî kültür ögesi (unsuru) vardır. Burada okurlarımıza tanıtmaya 
çalıştığım iki eserin manevî kültürümüz, ikincisi ise atalarımızdan bizlere ulaşan 

maddî kültürümüzle ilgilidir. 

1. ELAZIĞ EFSANELERİ 

İsmail Görkem, Elazığ Efsaneleri, Elazığ 2006, Manas Yayınları, Renkli 

karton kapak, 290 sayfa 

Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

öğretim üyelerinden halk bilimci Prof. Dr. İsmail Görkem ülkemizde ihmal 

edilmiş bir alan olan efsaneler ile ilgili Elazığ Efsaneleri adlı bir kitap yayınladı. 

Manas Yayıncılık (Elazığ) tarafından yayınlanan bu eser Elazığ halkının 

geçmişten süzülüp gelen manevî kültürleriyle ilgilidir. Yazarın özgeçmişinden 
sonra iki Önsöz ile başlayan eserde Giriş bölümünde (s. 15-24) Elazığ’in tarihî ve 

kültürel önemine işaret edilmekte. Birinci Bölüm’de (s. 25-55) efsane kavramının 

sözlüklerde ve araştırıcıların tariflerinde nasıl yer aldığı ve efsane-mit, efsane-
masal, efsane-destan’ın ayrıştıkları ve örtüştükleri hususlar açıklanır. Yazarın 

vardığı tarif ise “Şahıs, yer ve hadiselerle ilgili olarak anlatılan, esas vasfı 

inandırıcılık olup, belirli bir üslubu ve şekli olmayan; şahıs ve hadiselerle ilgili 

olanların da olağanüstü vasıflar görülebilen, bazılarının kaynakları çok 

eskilere dayanan anonim halk edebiyatının bir türü” şeklindedir. Yapılan 

tespitlere göre efsaneler, destandan farklı olarak düzyazı (nesir) biçiminde yazılan 
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yazı türüdür. En önemlisi anlatılan şeylerin inanç konusu olmasıdır. Tabiatüstü 

olaylar konu edilir ve belirli bir yazarı olmadığı için anonimdir. Efsanelerde konu 

zenginliği vardır. Hayvanlar, bitkiler, ağaçlar, kayalar, ırmaklar, insanlar, dünya, 

gök kubbe, vb. konulara yer verilir. 

İkinci Bölüm (s. 57-125)’de Efsane Tasnifleri ile Evliya Menkıbeleri, Kutsal 

Kabirler, Mecnunlar, Hızır İlyas, Taş Kesilme, Cinler, Yer Adları, Hayvanlar ve 
benzeri konularla ilgili menkıbeleri içermektedir. 

Üçüncü Bölüm (s. 127-142)’de Elazığ Efsanelerinin Motif Yapısı konu 

edilmekte Netice başlığı altında eserin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Burada 

Prof. Dr. İsmail Görkem şu açıklamaları yapar: 

“Anonim halk edebiyatının önemli bir nev’i sayılan efsanelerle ilgili olarak, 

bugüne kadar epeyce metnin neşredildiği bilinmektedir. Fakat bu neşirlerin 

çoğunun, bazı amatör derleyiciler tarafından, sistemli ve metotlu bir tarzda 

yapılmamış olduğunu da hesaba katmamız gerekmektedir… Bir ilin sınırları 
dahilinde anlatılmakta olan efsane metinlerinin derlenerek bunların ilmî metotlarla 

incelenmesi, halk edebiyatı sahasında yeni sayılabilecek çalışmalardandır… 

Efsaneler, diğer halk edebiyatı nevilerine göre, bünyelerinde daha çok millî 
motifler bulundurur. Elazığ efsanelerindeki motiflere bu açıdan baktığımızda, 

bunlarda bulunan millî motiflerin benzerlerine, Anadolu’nun çeşitli yöreleri ile 

Türk dünyasında anlatılmakta olan efsanelerde de rastlanabileceği sonucuna 

varılmıştır…” 

Elazığ Efsaneleri başlığı altında 80 efsane metninin (s. 143-190) yer aldığı 

eser Kaynak Şahıslar, Sözlük, Efsane Derleme Fişi, Elazığ İl Haritası, 

Bildiriler ve Makaleler ekleriyle (s. 191-270) ve Bibliyografya ile (s. 270-290) 

son bulmaktadır. 

Yurdumuzda şimdiye kadar önemsenmeyen anonim halk edebiyatının bir kolu 

durumundaki efsanelerle ilgili olan bu eser ilmî metotlara titizlikle bağlı şekilde ve 

ehliyetle hazırlanmıştır. Bu alanda çalışacaklara da çok güzel bir (metot 

bakımından) örnek teşkil etmektedir. Artık anonim Türk halk edebiyatımızın 
önemsenmesinin zamanı gelmiştir. Bu ilim dalının bir nevi olan efsaneler, millî 

kültür bakımından çok önemlidir. Zira halkımız âdet ve geleneklerinin büyük bir 

kısmını bu efsaneler ile korumaktadırlar. İyiliklerin ve iyilerin anlatıldığı efsaneler 
halka yön vermekte, ahlâkî davranışlar kazandırmakta, büyüklerine ve oturdukları 

mekânlara bağlanmalarını sağlamaktadır. Efsaneler manevî kültürün, halk 

inançlarının, ideallerinin, davranış beraberliği sağlayarak birlik ve beraberliğin 
oluşmasında rol oynar. Din bilginlerinin, din sosyologlarının, psikologların, kültür 

tarihçilerinin, etnologların, hukukçuların efsaneleri iyi değerlendirmeleri, birlikte 

yaşadıkları halkı iyi anlamalarını sağlayacaktır. Çünkü efsanelerde, destanlarda 

olduğu gibi, tarihten gelen özlemler, üzüntüler, ümitler, değer yargılarının gizli 
olduğu görülür. 

Prof. Dr. İsmail Görkem Bey’i böyle bir malzemeyi bizlere sunduğu için tebrik 

ve takdir ve kitabı ilgilenenlere tavsiye ederim. 
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2. 15. YÜZYIL OSMANLI MUTFAĞI 

Mehmed bin Mahmud Şirvanî, 15. Yüzyıl Osmanlı Mutafağı, Hazırlayanlar: 

Mustafa Argunşah – Müjgan Çakır, İstanbul 2005, Gökkubbe yayını, renkli karton 
kapak, 356 sayfa. 

Her insanın doğuşuyla birlikte akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan 

gelen bilinçsiz hareket ve davranışlara sahip olduğu bilinmektedir. Eskiler buna 

insiyak veya sevk-i tabiî demişler. Okul kitaplarımıza içgüdü olarak geçen bu 

davranışlar insanın hayatının korunmasıyla ilgilidir. Bir tehlike karşısında tavır 
alma olayı gibi görülen bu davranışların tekrarıyla, denemelerle elde edilen, 

sonradan kazanılan bilgilenmeler sayesinde azalırlar. Aç kalma, üşüme, yırtıcı 

hayvanlardan korunma ile ilgili bilgiye, deneye, akla dayalı önlemler hayatı 

kolaylaştırır, güven sağlar, belirli bir yaşama tarzı ortaya çıkar. C. Weisler’in “Bir 
topluluğun yaşama tarzı” diye tarif ettiği kültür oluşur. Beslenme, soğuk sıcaktan 

korunma, dış tehlikelerden korunma alanlarında meydana getirilen oluşumlara 

maddî kültür diyenler olmuştur. Bütün insanların hayatlarını devam ettirmek için 
beslenmeye ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaca dayalı olarak mutfak kültürü, sofra 

kültürü, yemek kültürü denilen bir kültür oluşmuştur. Ancak bu kültür her millette 

ayrı ayrıdır. Bütün maddî kültürlerin olduğu gibi mutfak kültürünün arkasında da 
bir manevî kültür unsuru vardır, inançlar büyük ölçüde etkilidir. Bir Hindlinin 

sofrasında inek eti, bir Müslümanın sofrasında domuz etinden yemeklere 

rastlanmaz. Yani her milletin fertleri açlık tehlikesini yemekle giderir, ama her 

milletin yemek çeşnileri, pişirme biçimleri ayrı ayrıdır. Yemek türlerinde halkın 
inancının, zenginliğinin olduğu kadar yaşanan coğrafyanın, iklimin, sosyal 

yaşantının da rolleri vardır. İnsanlar kendi coğrafyalarında şekillenirler. Tabiat 

fukarası Araplarda deniz ürünleriyle ilgili yemek çeşitleri yer almaz. Baharat (ipek) 
yolunun geçtiği Anadolu çok çeşitli meyve, sebze ve tabiat zenginlikleri ile 

dopdolu. Bu sebeple yakın zamanlara kadar Anadolu Türk mutfağında et, süt, 

buğday meyve ve sebzelerle yapılan çok değişik yemeklerin varlığını biliyoruz. 

15. yüzyılda yaşadığı bilinen Mehmed b. Mahmud Şirvanî (öl. 1506) 

Osmanlı döneminde ilk müstakil yemek kitabını yazmış. Aynı zamanda doktor 

olan Şirvanî yemeklerin malzemelerini, yapılış biçimini, anlatmakla kalmamış bu 
yemeklerin hangi hastalıklara şifa olacağını ve başka yararlarını da anlatmış. Onun 

bu yemek kitabını iki değerli akademisyen (Prof. Dr. M. Argunşah, Dr. Müjgan 

Çakır) 15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı başlığı altında yayınladılar. Eser Ön Söz (s. 
13-15) ve Kısaltmalar (s. 17-18) ve Bibliyografya’dan (s. 19-22) sonra yayıncılar 

tarafından Şirvanî’yi tanıtan, eserinin dil özelliklerinin anlatıldığı bir Giriş (s. 23-

49) bölümü ile devam etmektedir. Daha sonra Şirvanî’nin yemek kitabının 

transkribeli metni yazma nüshalarıyla karşılaştırmalı olarak (s. 53-250) verilir. 
Gene yayıncılar tarafından Dil Notları (s. 251-259) başlığı altında bir bölüm ile 

çok büyük ve titizlikle hazırlandığı anlaşılan Sözlük ve Dizin (s. 269-358) 

eklenmiştir. Eser 15. Yüzyıl Türkçesi için bir örnek olduğu kadar Osmanlı dönemi 
mutfağının zengin çeşitleri, başka deyişle yemek, sofra kültürü bakımından 

önemlidir. Bu kitapta alternatif tıp ile ilgilenenler, hangi yemeklerin ne gibi 

hastalıklara iyi geldiği hakkında 15. yüzyıldaki tabiblerin anlayışlarını ve 
tespitlerini bulabilirler. 
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Eser tamamen ilmî metotlara uygun ve büyük bir emekle hazırlanmıştır. 

Yayına hazırlayan değerli dil uzmanları akademisyenleri tebrik eder, 

aşçılara, ev hanımlarına ve ilgililere tavsiye ederim. 
 

KAPTAN 
Ali İhsan KOLCU 

 

Bu akşam seferi maviliklere 
Gittikçe karanlığın kalbine düşer 

Büyük yolculukların olmalı, büyük aşkların 

Seyir defterinden bir sayfa oku 
Bakıp limanlara öyle uzaktan 

Sen de sevdin mi birini kaptan? 

Sevdalardır söylenen en kuytu limanlarda 
Kıyılarda ağlaşan dalgaların gözyaşı  

Bir aşkı fırtınaya döndüren rüzgâr nerde? 

Nasıl dolar yelkenler kendi acılarıyla 

Bakıp limanlara öyle uzaktan 
Sen de sevdin mi birini kaptan? 

Bir kez denizin tadını almayı gör 

Adın korsana çıkar ansızın 
Sevgililer uzak bir bulut gibidir şimdi 

Yağmurunu hangi karaya saklar 

Bakıp limanlara öyle uzaktan 
Sen de sevdin mi birini kaptan! 
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BİN YILLIK ÖLÜM 

Şahin UÇAR 

 

III 
“Rabbü’l-maşrıkeyn ve Rabbü’l-mağribeyn” 
Garbda hergün mağrib, şarkda şafak var 

“Rabbü’l-maşrıkeyn ve Rabbü’l-mağribeyn” 

İnsan kalbinde de mağrib, maşrık var. 

 
Doğdu... Şark ufkunda yükseldi güneş 

Kalb garbın karanlık gecesinde uyur 

Nerde kalbin şafağı? Hani ateş? 
Hani ışık? Hani maşrık, karındaş? 

Ne zaman bitecek bu bitmeyen kış? 

Hani şarkı söyleyen kuş, Mûsikar? 
 

Uyan ey Anka Kuşu! 

Kûh-i Nûr’a, Kûh-i Tûr’a 

Kaf Dağı’na kadar çık! 
İki mağrib, iki maşrık 

Bir tek kanat çırpışı 

Âb-ı hayât içmiş isen 
Güneş yeniden doğar 

Her dem yeni yaratılır... 

 

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

Uyan artık! Uyan ey şark güneşi! 

Sıyrılıp çık, garbın karanlığından! 
 

Ey gönül! Güneşin ikiz kardeşi 

Tut elinden, tut elinden şafağın! 
Uyan artık! Uyan ey şark güneşi! 

Sıyrılıp çık, garbın karanlığından! 

 

Ey gönül! Güneşin ikiz kardeşi! 
İşte ikinci maşrık, 

İşte ikinci doğuş, 

Ey kalbimin Ankası! 
Her dem yeni yaratılır 

Güneş yeniden doğar... 
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DOĞRU YAZALIM DOĞRU KONUŞALIM  
 

Yrd. Doç. Dr. Bekir ÇINAR 

 

Bir millete şahsiyet veren, onu diğer milletlerden farklı kılan, millî kültür 

hazinesidir. Bu hazine, o milletin düşünce tarzını, yaşayış biçimini, dünya 
görüşünü belirler. Kültür o milletin inanç, ahlâk nizamı, tarih ve dil şuurunu 

oluşturur.  

Dil, kültürün oluşmasında mihenk taşıdır ve milletin doğmamışlarıyla 

ölmüşleri arasında köprü kuran yapı taşıdır. Ne yazık ki kıymetini bilmediğimiz 

değerler arasında birinci sırayı alıyor bu gün dilimiz. 

Sözlü ve yazılı basın organlarından tutunuz da iş yeri levhalarımıza kadar bir 

aşağılık duygusu ve bezirgânlıkta yarışır duruma geldik bu gün.  

Aşağıda vereceğimiz birkaç örnek bunun en açık delili sayılır: 

Eskiden mebus denirdi. Sonra milletvekili dedik. Şimdi parlamenter diyorlar. 

Parlamenter laf yapan, laf üreten demektir. Eskiden vekiller heyeti denilen kelime 

sonradan bakanlar kurulu şeklinde Türkçeleştirildi. Bu gün ise kabine şeklini aldı. 

Kabine Kazak Türklerinde hâcethâne yani tuvalet demektir. Herkes kendi 
davranışına uygun kelime türetiyor, biz ne yapalım diyebilirsiniz. Bu da sizin 

yorumunuz olsun. 

Bu kadar değil elbette. Kitle yerine kütle; cirm (hacim) yerine cürm (suç); 

dalâlet (sapıklık) yerine delâlet (yol gösterme); nüfuz (güç) yerine nüfus (sayı) 

kelimeleri kullanılarak büyük yanlışlıklar yapılıyor. 

Buz kütlesi denir ama insan kütlesi denmez. “Ateş olsa cirmi kadar yer yakar”  

sözünde cirm yerine cürm kelimesini kullanamazsınız. Nüfuzlu kişi denir; ama 

nüfuslu kişi denmez. 

Ya şart yerine koşul kullananlara ne demeli? Şart etmek, şart koşmak, imanın 

şartı, şart olsun, vb. ifadelerini koşul sağlar mı? Asla. 

Hiçbir Türk vatandaşının bunlardan banane deme hakkı yoktur. Herkesin 

Türkçeyi doğru kullanmak millî bir görevidir. Bu husus kanaatimce vatan 

savunması kadar önemlidir. Çünkü dillerini kaybeden milletler, her şeyini 
kaybeder. Şair boşuna mı söylemiştir: “Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz” diye.  

Aslında suç ne baltalayıp canlandıramadığımız dilimizde; ne de bozup 

düzeltemediğimiz kültürümüzde. Suç BİZDE… 
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YETİM HAKKI 
Mevlüt Uluğtekin YILMAZ 

 
Çöl kurusu amansız ayaz, Ankara’nın tepesine bir fanus gibi geçmişti.  

Dışarı çıkmak, caddelerde dolaşmak babayiğitlikten de öte bir direnç 
istiyordu. Kahvehane tiryakileri bile evlere tıkılıp kalmıştı. Herkes sözbirliği 

etmişçesine, “Aralık ayı bu ayazı 1930’un ocağına taşırsa, vay halimize!” diyordu.  

Dudak çatlatan soğuğa rağmen tren garı tıklım tıklımdı. Yakınlarının gelişini 
bekleyen esnaf, tüccar Ankaralılar, salondaki yoğun kalabalıktan gelecek trende 

önemli bir kişinin varlığından söz ediyorlardı. Tahminleri doğruydu. Askerî Şûra 

Üyesi Yakup Şevki Paşa beklenen trenin içindeydi.  Paşanın sevenleri Ankara 

Garı’nın yolcu salonunda toplanmışlardı. Bekleme salonundaki kalabalığın 
yoğunluğu bu yüzdendi. 

Trenin gelişi beklenirken, her köşede üç-dört kişilik gruplar ayaküstü sohbet 

ediyordu. Yakup Şevki Paşa için gelenlerin sohbet konusu belliydi; Paşa 
konuşuluyordu. Kimi, “Atatürk’ün Paşa’yı göz ameliyatı için Viyana’ya 

göndermesinin ne kadar yerinde bir hareket olduğundan” söz ediyor; kimileri de 

Paşa’nın Osmanlı Kurmay Mektebi’ndeki öğretmenliğini dile getiriyordu…  
Tüm sohbetler Paşa’ya duyulan derin sevgi ve saygıyla örülüydü. Kulaklar 

sohbetteyken, gözler arada bir pencerelere kayıyor; trenin geliş yönünü 

yokluyordu. Sonunda lokomotifin iç ürperten çığlıkları kapıları kapalı bekleme 

salonuna kadar ulaştı. Bu ses adeta ‘yürü’ buyruğu yerine geçti. Kalabalık kapılara 
doğru hareketlendi. Bekleme salonu kısa sürede boşaldı. 

Tren boyunca çok yavaş ilerleyen kalabalıkta herkesin gözü gelen trenin 

vagon kapılarındaydı. Gözler, soğuğun çelikleştirdiği havayı yırtarcasına treni 
tarıyordu. Paşayı bekleyenler hep bir aradaydı. Bu topluluğun davranışlarında bir 

ağırlık vardı. Bu da doğaldı. Çünkü hepsi devlet umuru görmüş insanlardı. 

Karşılamaya gelenlerin çoğunluğu Kurtuluş Savaşı’nda Paşanın ordusunda 
çarpışan emekli subaylardan oluşuyordu. Bir süre sonra Yakup Şevki Paşa, trenin 

merdiveninde göründü. Gözü sargılı değildi; demek ki bu bir aylık sürede ameliyat 

yarası iyi olmuştu. Her basamağa, buz üzerinde yürüyen insanların dikkat 

yoğunluğuyla basarak indi. Yine temkinli adımlarla kendisini bekleyen kalabalığa 
doğru yürüdü. Gördüğü herkesle selamlaştı. Sonra hiç beklemeden toplu hâlde gar 

binasının içinden geçip, garın Ulus’a bakan kapısından dışarı çıktılar. Karşılamak 

için gelenlerin hepsi, otomobillere binmeden önce Paşa’ya ayaküstü geçmiş olsun 
dileklerini iletmek için sıraya girdiler. Yakup Şevki Paşa hepsiyle kucaklaştıktan 

sonra eve gitmek üzere otomobiline doğru yürüdü. Kalabalıkta arkasından 

yürüyordu. Belli ki otomobiline binene kadar Paşa’dan ayrılmak istemiyorlardı. 

Önde Paşa, arkada karşılamaya gelen kalabalık yürürken,  
Paşa, birden durdu. Aklına bir şey gelmişti. Elini paltosunun iç cebine soktu. 

Bir zarf çıkardı. Baş işaretiyle yaverini yanına çağırdı. Kalabalıktan izin istedi ve 

birkaç adım uzaklaşarak yaveriyle konuşmaya başladı. Yaver’ine bir şeyler 
söylerken bir yandan da zarftan çıkarttığı belge ile bir demet parayı Yaver’inin 

eline tutuşturmaya çalışıyordu. Paşanın vermek istediklerini almada Yaver’in 
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isteksiz olduğu uzaktan belli oluyordu. Onları seyredenler bu duruma bir anlam 

veremiyorlardı. Ancak, Yaver’in yüz hatlarından Paşaya yalvarırcasına konuştuğu, 

Paşanın da kararlı olarak bir iki söz söylediği anlaşılıyordu. Paşa ve karşılamaya 

gelenler otomobillerine binerken Yaver ayrı bir otomobille Millî Savunma 
Bakanlığı’nın yolunu çoktan tutmuştu. Yaver, doğruca Muhasebe Müdürü’nün 

odasına girdi. Odada Maliye Bakanlığı’nın üst düzey memurları konuk olarak 

bulunuyorlardı. Hepsine selam verdi. Sakin adımlarla Müdürün masasına yaklaştı. 
Müdüre, Yakup Şevki Paşa’nın sözlerini aktardı ve elindeki belgeyi ve paraları 

masaya koydu. Yaverin konuşmasıyla beraber odaya sessizlik egemen oldu. 

Soluklar sanki tutulmuştu. Tüm konukların gözleri Yaver’in üzerindeydi. Sözleri 

biten Yaver’e Müdür oturması için ricada bulunduktan sonra bastığı zil ile gelen 
görevliye masa üstündeki paraları vezneye götürmesini söyledi. 

Yaver, konukların karşısındaki boş koltuğa oturdu. Henüz oturmuştu ki, 

konuklardan yaşlıca olanı, kendisine Paşa ile ilgili sorular sormaya başladı: 
—Hep merak ederim. Yakup Şevki Paşa’yı herkes hürmetle anıyor. 

Yaşından başka bu durumun önemli bir sebebi var mıdır? Böyle bir soruyu bir 

subay elbette sormazdı; çünkü tüm ordu personeli Paşa’nın nasıl birisi olduğunu 
bilirdi. Ama bir sivili Paşa hakkında bilgilendirmenin doğru olacağını düşünerek 

yanıt verdi. 

—Beyefendi, Yakup Şevki Paşa, kahraman bir askerdir. Mesela, I. Dünya 

Savaşı’nda Kafkas Cephesinde Ordu Komutanı iken, 1917 yılında Rusların safında 
çarpışan 17 bin mevcutlu Ermeni ordusuna saldırmış ve bu orduyu dağıtmıştır. 

Ayrıca, Kurtuluş Savaşı komutanlarının hemen hemen hepsinin öğretmenidir. 

Soruyu soran konuk heyecanla atıldı: 
—Atatürk’ün de mi? 

—Evet! Atatürk’ün de öğretmenidir! Paşamız içten, samimi bir insandır. 

Onun konuşmalarında ima yoktur. Açık konuşur. Bu konuda bir örnek vermeliyim. 

Paşamız,  Kurtuluş Savaşı’nda Ordu Komutanı idi. Yunan tahkimatının sıkılığını 
bildiği için, ordumuz yok olur endişesiyle, Büyük Taarruz’un baskınla yapılmasına 

muhalefet etmişti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın baskında ısrar etmesi 

üzerine, bir daha o konuda hiç konuşmadı ve kendisinden yaşça ve rütbece küçük 
olan İsmet Paşa’nın emrinde ordusunu kahramanca savaştırdı. 

—Zafer kazanılınca yanlış düşündüğü için hiç pişman oldu mu? 

—Beyefendi, ben şahidim. Dumlupınar Meydan Savaşı’nı  kazandığımızın 7. 
günü idi. Askerden başka her şeye benzeyen Yunan sürülerini ordularımız 

kovalarken Eşme yakınlarında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yanına 

vardı. 

—Kim vardı? 
—Yakup Şevki Paşa tabii... Yanına vardı ve saygıyla “Paşam, ver elini 

öpeyim. Sağ ol! Ben bunların bu hale düşeceğini hiç tahmin edememiştim” dedi. 

Bunun üzerine Gazi Paşa “Aman estağfurullah Paşam! Ben sizin ellerinizden 
öperim. Sizlerin sayesinde düşman bu hâle geldi. Memleketi kurtardık!” diyerek 

hocasına saygıda kusur etmedi. 

—Vallahi insanın aklı karışıyor. 
—Hiç karışmasın! Şu şahit olduğunuz para iade meselesine de aklınız 

karışmasın. İstiklâlimizi kurtaran bu komutanların hepsi böyledir. 
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—Sizi çok yordum. Affınıza iltica ederken, şahit olduğumuz şu meseleyle 

ilgili bir sual daha tevcih edeceğim. O da şudur: Bu paşamız, devletin Viyana’da 

tedavi için verdiği tahsisatın yarısını sizinle göndererek iade etti. Güzel... Pekiyi, 

bir ay boyunca Viyana’da nasıl yaşadı? Böyle bir şey nasıl olabilir? Biz 
maliyeciyiz, biliriz. Yüksek devlet memurunun kalacağı otellerin fiyatları belli. 

1929 yılındayız. İktisadî bunalım fiyatları katladı. Ona göre tahsisat verilmiştir 

kendilerine. Bu parayı nasıl artırmış? 
—Beyefendi, o mesele şöyle. Yakup Şevki Paşamız, Viyana’da sizin 

kalmasını beklediğiniz lüks otellerde kalmadı. Hastaneye yakın sokak arasında, 

ucuz bir otelde kaldı. Bir ay boyunca yemeklerinde hiç aşırıya kaçmadı, hiç israf 

etmedi. Böylece verdiğiniz tahsisatın yarısı harcanmadı. 
—Siz yaveri olarak bir şey demediniz mi? Hani hasta nihayet... 

—Dedim. Dedim ama o da bana, “Oğlum, bu parada saçı bitmemiş 

yetimlerin hakkı var” dedi ve israftan kaçındı. Yaverin son sözleri üzerine odaya 
kısa bir sessizlik egemen oldu. Sessizliği Yaver dağıttı: 

—Bana müsaade... Paşamın bir ihtiyacı olabilir. Yanına gitmeliyim. Soruyu 

soran yaşlı Maliye memuru heyecanla atıldı: 
—Ellerinden öptüğümü söyleyiniz. Bizzat geçmiş olsun ziyaretine 

geleceğimi de lütfen arz ediniz, dedi.  

Yaver odadan çıkarken, o hâlâ arkasından bakıyordu. 
 

 

GİRNE’DE 

Tuncer GÜLENSOY 
 

Karaoğlanoğlu plajındayım 

ayaklarımda kum 

avuçlarımda Akdeniz’in tuzlu suyu 
Beşparmak dağlarından elimi uzatsam 

dokunurum Toroslara 

Kıbrıslı kızlar unutmuşlar korkuyu. 
* 

Belapalas tepesinde dört selvi  

dört âşık rahibenin bedeni diyorlar. 

Rüzgârlı gecelerde fısıltıları duyulur 
sanki dört yiğidi bekliyorlar. 

* 

Girne’nin etekleri ıslanmış yağmurdan 
Toroslarda çakan şimşek Kıbrıs’a göz kırpıyor 

“Cehennem topuzları” mor mor, ak ak 

Klemantinler erken sarıya dönmüş  
Yalıdaki palmiye titriyor yaprak yaprak 

Martılar kayalıklarda haykırıyor 

9.11.2001, Girne 
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DOĞUDA BİR YAYINEVİ: MANAS 
 

Bedrettin KELEŞTİMUR 

 

ELGİAD, TÜRK OCAKLARI, EMKK VE MANAS’ın birlikte hazırladıkları 

bu edebi sofraya; Valiliğimiz başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların nezih 

katkılarını burada belirtmek isterim.  

Bugün, her ne kadar Ankara’da soluklasa da, yüreği Elazığ’da, bu şehrin 

sevdası ile çarpan bir bilge kişi, Elazığ’a çağrıldıklarında şuna inanıyorum ki, 

bütün programlarını bir kenara bırakarak bu şehrin vefalı dostları ile bir araya 
gelmenin heyecanını yaşayan ve nüfus kütüğünü Elazığ Belediyesinin marifetiyle 

Elazığ’a aldığımız hemşehrimiz Yüksek Kurum Başkanı Dr. Sadık K. Tural’da 

bizlere, biraz sonra, “Milli Uyanışta Hikâyenin Rolü” konulu nezih bir sohbet 
yapacaklar.  

Evet, Elazığlı yazar ve araştırmacı dostlarımız bu şehrin romanını yazdılar, 

efsaneleri ile genç nesilleri büyülediler, şiiriyatın zirvesine şehri taşıdılar, araştırma 
ve inceleme türündeki eserlerle çığır açtılar. Ve şimdi, edebiyatımızın en fazla 

ihtiyacını duyduğumuz bir sahasında; bize ait olan renklerimiz, desenlerimiz, 

çizgilerimiz, hatıralarımız ile çok güçlü tasvirlerle dile gelen bir coğrafya kendi 
hikâyesine kavuşuyordu! Bu vesile ile Yrd. Dr. Davut Kılıç’ı, Yrd. Dr. Ercan 

Alkaya’yı, Doç. Dr. Erdal Açıkses’i, Dr. Nadir İlhan’ı ve Günerkan Aydoğmuş’u 

eserleri konusunda verecekleri kısa ve öz bilgileri birlikte dinleme fırsatını 
bulacağız.  

Şurasını gayet iyi bilelim ki, “Bu memleket bir gözyaşı pınarıdır” Dava 

nedir, eserin bütün hücrelerine milletin vicdanını yerleştirerek; onu zinde tutan 
değer motiflerini bütün edebi ve fikri gücünüzü kullanarak işlemenizdir. Sizler 

sanmayınız ki, haksızlıklar karşısında zaman sükût ediyor, insaf kendi safında 

sarsılıyor, mekan duvaklarını üstünden atıyor! Bu dil, en nazende ifadelerle vatanı 
için nasıl inlemekte! 

Bu milletin aşkını anlatacak mısralara, derdini harmanlayacak edebi sofralara, 

mukaddes değerleri ile haykıracak dehalara ihtiyacı var… Arkadaşlarımızın 

meydana getirdiği her biri sahasındaki ciddi eserleri bir dönemi, bir dönemin 

hatıralarını bizlere taşıma imkânını verdiler. Burada her birine şükran duygularımı 

belirtmek isterim.  

Manas, hayranı olduğum bir destandır. 400 bin beyitlik bir edebi şaheser! 

Dünya edebiyatının en uzun destanı!  Her Kırgız, Manastan binlerce beyti ezbere 
okur. O destan, bütün karakterleriyle hafızasındadır.  

Bu şehrin son yirmi yılına damgasını vuran, ‘gönül erenleri’ var. Onlar, bu 

memlekete bütün hayatlarını adadılar. Ses getiren, kamu vicdanında derin izler 

bırakan her çalışmanın harçlarında, ‘fedakârlık’ vardı. Kuru bir sevdanın ve 

kavganın tamamen ötesinde, ‘vefa’ vardı. Asrın en fazla muhtaç olduğu, 
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‘samimiyet’ onların yüreklerinde okunuyordu. O kahramanlar öyle asil bir duruşa 

sahiptiler ki, ‘benim’ demediler, ‘nefis’ mücadelesinden şiddetle kaçtılar. 

Öncelikle, ‘ahlak’ dediler. İlim ve hikmetin, bilgi ve marifetin asrın en büyük 

silahı olduğunu haykırdılar.  

Bu yürekli insanları bu şehirde nerede, nerelerde görmedik ki! Her kışın bir 

baharı var değil mi? Her gecenin bir sabahı sizleri, ‘yeni bir güne’ muştular. Bir 
büyük muştu, bir büyük müjdedir bu! Gözlerim,  perde perde bir aşina şehirde; bir 

ışık seli misali hülyalarımın saçıldığını söylersem yeridir. Gök gürültüsünü andıran 

bir seda; “Matemi bırak Ey Şehir, sana gülistan yakışır” o seda haykırışına 
devam ediyor, “Masmavi hülyalarınla uyan Ey Şehir, sana tebessüm yakışır”  

Evet, tarihi Harput şehrinin manevi ihtiramı önünde bir daha eğiliyorum. 

Ondaki heybet o kadar ulvi değerlerle mücehhez ki, ‘mukaddes bir davaya’ 

bizleri bir daha bağlıyor! İçimizde çağlayan bir kaynak hâlini alıyor, kalemin bir 

seyyare hâlinde kâinatın resmini önümüze serdiği her eserde!  

Sevgili dostlar, giderek çoraklaşan, dilim dilim doğranan toprağın, ‘yağmur 

sonrası kokusunu’ içinize sindirdiniz mi? Susayan gönüllerin, gurbetin içli 

havasındaki garibin, hasret dolu dudaklardan dökülen hüzzam makamındaki bir 
ezginin yanıklığını yaşayamayanlar pek bilmezler!  

Manas, işte burada, ‘kutlu bir iradeyi’ ortaya koyuyor; Bu toprağın güzel 

insanını kendi tarihi ile kendi hatıraları ile kendi hafızası ile kendi destanları ile 
kendi efsaneleri ile kendi kahramanları ile kendi romanı ile velhasıl bütün renkleri, 

desenleri ve çizgileri ile buluşturuyor!  

Bir gül bahçesine girercesine, rahmet damlalarının ışığın raksında nasıl yedi ala 

renge boyandığını görmüşsünüzdür! Bu milletin hatıralarına, ‘yedi ayrı mana 

vererek’ sarılmak, her manasından çıkartacağımız ibret şahikalarını asrın burcuna 
taşımak basiretini göstermek bizlerin kavgasıdır!  

Harputlu için ne derlerdi, “İstanbul beyefendisi”  

Elazığ için ne derlerdi, “Doğudaki Batı!”  

Bu şehrin davasını, ‘bayrak yapanların’ nasıl mukaddes bir irade ortaya 

koyduklarını şimdi daha iyi anlıyorum. Asrın en büyük mücadelesinde, ‘oku’ 

emrinin; dünden bugüne, bugünden ahir zamana kadar bütün kâinatı kuşattığını 

görürsünüz!  

Buradaki bahadırlar, ‘kuşatılan veya kıskaca alınan’ bir irade olmaktan çok,  

‘kuşatan ve gönül coğrafyasını ihata eden’ bir güçlü dinamizmin organik bağı 

olmanın çabası içerisindeler!  Manas’ı, onun çevresinde halkalanan gönül 

insanlarını, bu sevdaya destek veren Elazığ insanını yürekten kutlarım.  

Şubat’ın bizlere kartpostal olarak hediye ettiği şu lahuti resminde, ‘kar 

çiçeklerini’ hayranlıkla seyre dalıyorum. Öncelikle gönlümüze düşen cemrelerin 

dolayısı ile birbiri ardı sıra; havaya, suya ve toprağa düşüşü nedir, ‘kâinatın 

hayata’ tekrar uyanışıdır. Manas’ı tarif ederken, ‘kar çiçeklerini’ düşündüm! 

Tarihi buluşturan bir büyük ideali düşündüm! O ideal etrafında soluk soluğa bir 

uyanışı düşündüm. 



 

 24 

Kısa bir muhasebe ile sözümü noktalamak istiyorum... Son bir asrın tarifini 

Üstat Necip Fazıl şöyle yapıyorlar; “Bu hale şu türlü geldik; Bozgun ve yılgınlık. 

Ondan doğma şüphe ve güvensizlik.. Ondan doğma küçüklük ukdesi. Ondan 

doğma körü körüne hayranlık.. Ondan doğma taklit ve kopyacılık. Ondan 

doğma nefs muhasebesinden yoksunluk.. Ondan doğma dış tesirlere esaret. 

Ondan doğma maddi ve manevi emperyalizme ajanlık. Ve hepsinden doğma 

İslam’dan nefret telkini.. Bütün hesaplar bundan ibaret.”  

Yukarıda sözü edilen; birbirinden doğma, illet! İlletin harcında; zillet, atalet ve 

meskenet! Hadiselere karşı duyarsızlık ve körlük. En yakınındakine vefasızlık! 

‘Bütün doğmaları’ onun paslı zincirlerini; ilim, hikmet ve marifetle ancak 

kırabiliriz. 

 
 

 

SILAYA ÖZLEM 
Sinan SARIKAYA 

 

Sıla okşasa ruhumun derinliğini,  
Sonra hissetsem annemin serinliğini,  

Düştüğüm gurbetin görünmese de dibi,  

Bahar süzülsün yanımdan bir kuğu gibi. 
 

Babamın yanından uzak olsa da yerim,  

Bir hoş muhabbetle çarpsa o anda kalbim.  

Damlalar düşerken sicim gibi üstüme,  
Gökler açılmış avuçlarımın içine. 

 

Yağmur getirse toprağımın kokusunu,  
Hatırlasam eski günlerin uykusunu.  

Rüyaların neşesi canlansa içimde,  

Ve… Belirse anılar yeniden gözümde. 
 

Koştursam yine evimin sokağında,  

Uyansam bir sabah o sıcak yatağımda,  

Erişsem hasretin çetin bilmecesine,  
İçimdeki gurbeti öldürürcesine.  

 

Verdiğim tüm sözleri yerine getirip,  
Aklımda kalan en son işi de bitirip,  

Özgürlüğe kavuşsam, açılsa kafesim,  

Güz rüzgârlarına karışsa hür nefesim.  
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TÜRKİYE EDEBİYATÇILAR VE KÜLTÜR ADAMLARI 

ANSİKLOPEDİSİ 
İsmail ÖZMEL 

Resimli ve metin örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları 

Ansiklopedisini inceleme imkânına yeni kavuştum. Gerçi daha önce tek cilt ve üç 

cilt halinde yayımlanmıştı. Onlar da, 5786 yazar ve şairin hayatını, eserlerini veren 

takdire değer güzel çalışmalardı. Bu zenginleştirilmiş on cilt hakikaten abidevi bir 

kaynak eser olmuştur. Sayın İhsan Işık, yelpazeyi; objektif bir davranışla, geniş 
tutmuş, şair, yazar, kültür adamlarının hayat hikâyelerini, eserlerini; örnek 

metinlerle bezeyerek, on cilt halinde sunmayı başarmıştır. 20x28 cm. ebadında, her 

cilt ortalama 450 sayfa saysak, 4500 sayfalık bir kaynak eser.  

Uzun zamandır, kültür ve edebiyat dünyamıza musallat olan taraflı bakışlar, 

dışarıda bırakılan yazar ve şairler için bir üzüntü kaynağı olmakta devam ediyordu. 
Bu rahatsız edici havayı dağıtan, bu kamplaşmaya; İhsan Işık’ın dil ve edebiyat 

sevgisi ile dolu kalbinin sıcak ve candan yaklaşımı ile son verilmiş ve edebiyat 

tarihimize yüz akı bir büyük kaynak eser kazandırılmıştır.  

İhsan Işık, şair ve yazar. 4 Mayıs 1952, Diyarbakır(Merkez) doğumlu. Çocuk 

kitaplarında Savaş Yüce imzasını kullandı. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu kentte 

tamamladı (1970). Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü (1976) mezunu. Lisans tezi: Necip Fazıl Kısakürek’in 

Oyunlarında Tipler”. İstanbul’un çeşitli liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 

Basının değişik kesimlerinde çalıştı. 1998 yılında emekli olunca 2001 yılında 
Elvan Yayınlarını kurdu. YÖK kararı ile 1990 yılında Türk Filologu unvanını aldı. 

Hâlen İLESAM Genel Başkanıdır. Diyarbakır’da, İstanbul’da birçok gazete ve 

derginin yayımına katkıda bulundu, YAZDI, yayımladı.  

İlk yazı ve şiirlerini Diyarbakır yerel gazetelerinden Yeni Şark Postası ve 

Mücadele (1965-69) ile Babıali’de Sabah (1969), arkadaşlarıyla çıkardığı aylık 

Özlem (Diyarbakır, 1969-70 8 sayı) gazetelerinde yayımlanmıştı 1971’den itibaren 
ürünleri Tohum, Hilal, İslam Medeniyeti, Pınar, çıkardığı Çile (Diyarbakır, yayın 

yönetmeni, aylık dergi, 1974, 6 sayı), Yeni Sanat (1975), İslam ümmeti 

(Yönetmen, aylık dergi,1982, 12 sayı), Düşünce, Tek Yol, Muştu, Aylık Dergi, 
Girişim (Yayın kurulu üyesi, 1985-87), Mavera (genel yayın yönetmeni, 1987),Dış 

Politika (1988), Yürüyüş (Diyarbakır, 1989 ), Yeni Zemin (yayın kurulu 

üyesi,1995), Yedi İklim (2002), ve Hece (2003) dergileri ile Hür Söz (Erzurum, 

günlük fıkra, 1972) gibi dergi ve gazetelerde yazdı.  

İhsan Işık’ın, üç ciltlik Türkiye Yazarlar Ansiklopedisinin İngilizce olarak 

yayınını gerçekleştirmesi ve bu konuda Kültür Bakanlığının desteğini 
sağlayabilmesini de önemli bir başarı sayıyorum. Avrupa, Türk edebiyatçıları 

hakkında birinci elden bilgiler bulabilecek,  böylece Türk Edebiyatını yurt dışında 

tanıtmada önemli bir adımın atılmasını da sağlamıştır. 

10.366 Yazarın yaşam öyküleri, fotoğrafları, şiirleri, öyküleri, eleştirileri, 

makaleleri, haklarında yazılmış yazıları ve kaynakçaları bir arada 10 cilt hâlinde 

verilmiştir. 
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Ansiklopediye Orta Asya ülkelerinde yaşayan 500’e yakın Türk Yazar ve şair 

de alınmıştır. Bu ülkelerde doğmuş olsalar da Türkiye Türkçesi ile eser vermiş 

olanlar,  Avrupa ülkeleri ile Kıbrıs ve Kerkük’te yaşayan ve eserlerinde Türkiye 

Türkçesi kullananlar ansiklopedinin ana bölümünde belirtilmiştir. Yazarlarımızın 
doğum ve ölüm günleri, verilen ödüller, yazar adları ve yer adları indeksi ile dört 

başı mamur bir eser meydana getirilmiştir.  

Şairlerin hayat hikâyelerini, şiirlerinden örnekler vererek anlatan Şuarâ 

tezkirelerinden, Türk Edebiyat ve Kültür Adamlarının çoğunu kucaklayan bir 

büyük resimli ansiklopediye kavuşmak Türk Edebiyatına rahat bir nefes aldırmış 
ve geleceğe daha emin adımlarla yürümesine imkan ve fırsat yaratmıştır. Bu büyük 

eseri Türk Edebiyatına kazandıran İhsan Işık’ı gönülden kutluyorum. 

 

NİJERYA’DA BİR GÜZEL 
   Sevgili torunum Betül Zehra’ya sevgilerimle 

    Abdülkadir GÜLER 
Bir başka coğrafyada 

Çok uzak diyarlarda 

Gün doğdu Abuja’da 
  Betül cihana bedel 

  Nijerya’da bir güzel. 

Çöle nur güle çağdı 

Nisan yağmuru yağdı 
Üzüm tanesi bağdı 

  Gülüm çiçeklerle gel 

  Nijerya’da bir güzel. 
Bir mutlu bayram günü 

Bize ulaştı ünü 

Nasip olsun düğünü 
  Tez gel Betül’üm tez gel 

  Nijerya’da bir güzel. 

Muştuyla gelen sevgi 

Gözleri kahve rengi 
Muradı olsun dengi 

  Ten beyaz akça bir el 

  Nijerya’da bir güzel. 
Ekin büyür yağışla 

Şen ocak, evler kışla 

Allah’ım sen bağışla 
  Yol uzak, gurbet ve  

  Nijerya’da bir güzel. 

Uzaklarda kalman zor 

İçime düşer bir kor 
Gel de bunu bana sor 

  Gözyaşım oldu bir sel 

  Nijerya’da bir güzel. 
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METİNLERARASI OKUMA KAVRAMI ÜZERİNE BİR DENEME 

Mehmet SAMSAKÇI  

“Her sanat eserinde kendinden sonra gelecek 
ustaya bir mektup vardır. Eski mineli cep 
saatlerinin kapaklarının içinde bulunan yazılar 

gibi…”          Ahmet Hamdi TANPINAR 

Edebiyat literatürüne Julia Kristeva’nın kazandırdığı ama kökleri çok daha 

öncesine giden “metinlerarası” ve “metinlerarasılık” kavramında “her metnin 
kendinden önce yazılmış öteki metinlerin alanında yer aldığı, hiçbir metnin eski 

metinlerden tümüyle bağımsız olamayacağı düşüncesi öne çıkar.”1  

Metinlerarası okuma, [intertextualite] en kısa anlamıyla, edebî olsun veya 

olmasın bir metni, daha önceki veya daha sonraki metinlerle beraber okuma, 

karşılaştırarak okuma demektir. Böyle bir okuma, metinler arasındaki ayrışma ve 

birleşme noktalarını ortaya koymak, edebiyatın ve hatta sanatın hem millî, hem 
evrensel yönünü ortaya çıkarmak, bu noktadan birtakım kültür ve medeniyet 

analizlerine, çözümlemelerine gitmek amacı taşır. Hemen belirtmeli ki, burada 

“metin” kelimesinin çerçevesi oldukça geniş tutulmuştur. Metin, edebiyat dilinde 
özel anlamıyla kurulmuş, başlamış ve bitmiş bir bütünlüktür. Metinlerarası bir 

okuma, her türlü sözlü ve yazılı verimi dikkate almak zorundadır. 

Metinlerarası okumanın varlığından söz etmek demek, eserler arasındaki 

etkileşimleri, benzerlikleri, alış-verişleri, en kısa ve net tabirle “bir edebî geleneği” 

kabul etmek demektir. Yoksa yazarın, kendisini yalnız kabul veya hissettiği ve 

öylece ortaya koyduğu bir edebiyat ortamında hiçbir metni, yine hiçbir metinle 
kıyaslama, karşılaştırma imkânından söz edilemez. Her edebiyat muhiti, edebiyat 

okulu ister istemez, hatta reddetse bile bir zaman sonra ortak bir lügat ve estetik 

duruş ortaya koymuştur. Hatta sıkı edebiyat gelenekleri, klasik edebiyatlar 
metinlerarası bir okumayı zorunlu kılmaktadır. Bu zaruretin Türk edebiyatındaki en 

açık örneği divan şiirimizdir. Ortak bir bilinç ve ahlâk nizamının, ortak estetik ve 

duyuş tarzının ve bunun sonucu oluşmuş ortak bir edebiyat dilinin ürünü olan divan 

şiirimiz, kendi içerisinde bir bütünlüğü ve ahengi olan bir atmosferdir. Matbaanın, 
gazetenin olmadığı bir zamanda eski edebiyatımızın ve onun icracılarının çok sıkı 

ve yakın bir ilişkiler, alış-verişler ağında yaşadıklarını söylemek zorsa da, en büyük 

eğlence ve bilgi edinme yolu olan “sohbet geleneğimiz” divan şairlerimizin zaman 
zaman bir araya geldiklerini, şiirlerini birbirlerine okuduklarını, zevkli ve orijinal 

beyitleri meclise taşıdıklarını düşünmemizi zorunlu kılar. Öyleyse, bu şairlerin 

eserlerini karşılıklı okumak, birtakım dostlukları, muhitleri, etkileşimleri, hatta yer 

yer intihalleri (birçok araştırmacının da belirttiği gibi, metinlerarası okuma bir 
anlamda çeşitli tesirleri, hatta intihal ve arama, keşfetme olanağı da sunar. Üstad 

Zâtî’nin, tilmiz Bâki’den aldığı zevk ve ilhamla (!) yazdığı beyti ve işin ortaya 

çıkmasından sonraki zekice açıklamasını hatırlayalım) ortaya çıkarmak da demek 
olur. Fakat meselenin günümüz okuru için önemi daha büyüktür. Kronolojik ve 

eserlere dayalı bir lügatten mahrum olan Türkçe, klasik metinlerini karşılıklı 

okuyarak, bir kelimenin hangi asırda hangi anlamda kullanıldığını, dilin edebiyatla 

                                                
1 Kubilây Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, İstanbul 2007, Öteki Yayınevi, s. 18.   



 

 28 

işlenmesi sayesinde birer renk ve koku sahibi olan kelimelerin asırlar içindeki 

manevî, lügavî maceralarını takip ve tespit etmek imkânını bulacaktır. Tersten 

bakıldığında ise görülen şudur: Devrinin ortak ve harcıâlem seviyesinin üstüne 

çıkan, yer yer orijinalleşen (ki divan şiirinde bu orijinalleşmenin belirli hadler 
dâhilinde olabileceğini söylemek zorundayız, ne de olsa divan şiiri sıkı bir 

geleneğe bağlıdır), ortak mazmunlara deha ve zekâ sayesinde şahsî anlamlar 

verebilen şairler bu yolla ortaya çıkacaktır. Edebiyat tarihinin ve biliminin asıl 
mevzu ve gayesi olan; anakronizme düşmemek kaydıyla eserleri tahlil ve tenkit 

yoluyla her edebî devrenin seviye ve estetiğini ortaya koymak, yazar ve eserlerinin 

fert olarak insan hayatına, millet hayatına ve son raddede insanlığa getirdiklerini ve 

katkılarını tespit etmek, dediğimiz gibi metinlerarası okumanın sağlayacağı 
imkânlarla kolaylaşacaktır. Bugünün araştırmacısı ve meraklısı için divan şiirinin 

dünyasına derin bir vukuf için dinî metinlere, tasavvufî literatüre, mitoloji ve 

efsaneye, tarih kitaplarına bakmak ne kadar zarurî ise, ilgilenilen metnin 
sağlamasını yapma imkânı verecek metinlerarası bir okuma da o kadar zarurîdir. 

Fakat, tüm bu söylenenler edebiyat araştırmacılığının pragmatik tarafıyla ilgilidir. 

Metinlerarası okuma, bir taraftan bir yazarın beslenme kaynaklarını, 

referanslarını keşfetme hazzı verirken, bir taraftan okur için çeşitli kazanç ve 

sorgulamalara imkân tanır. Rönesans tecrübesinden geçmiş bir Batı ve ona 

benzemeye çalışan bir doğu için artık edebî eser, olmuş bitmiş, kurulmuş, 
kurgulanmış bir dünya değildir. O, yeniden yazılmayı, inşa edilmeyi, oluşmayı 

bekleyen daimî ve sonsuz bir yarımlık, bitmemişlik hâli; her türlü donanım ve 

tecrübenin iştirakine hazır bir dünyadır. Artık, edebî eser, kendisi olma 
azametinden ve gururundan yoksun, ama her an zenginleşmeye, katılımla 

çoğalmaya hazır, felsefe gibi menzile varmaktan kaçınan, her an yolda olmanın 

hazzını yaşayan bir ziyaretgâhdır.2  

Metinlerarasılık, hem geleneksel, hem modern ve hem de post-modern 

dünyaların kullanabileceği bir sistem, bir okuma biçimidir. Geleneksel metinler, az 

çok kuşatılabilen, sınırları belli kaynaklardan beslenirler. Ortak bir inanç 
sisteminin, ortak ve benzer hayat şekillerinin edebiyatı da belki derin ama dardır. 

Bu bakımdan, sistematiği ve sembolizasyonu, bizim kültürümüzdeki ismiyle 

“mazmunlar silsilesi” az çok belirlidir. Modern asrın sanatçısı ise, merkeze bireyi 
alan, klasisizmin katı gelenekçi ve kuralcı tavrından uzak bir biçimde ferdin her 

türlü hâlini en coşkun ve yer yer en sade tarafıyla veren birisidir. Artık, modern 

asrın sanatkârının beslenme kaynakları sadece kendi medeniyetine ait değildir. 
Batının yaşadığı Aydınlanmayı, bunu oluşturan ve besleyen çeşitli fikrî, felsefî ve 

edebî akımları ve nihayet Batılılaşma sürecinde bu tecrübeyi anlamak ve kuşatmak 

gayretinde olan yazarlarımızın eserlerini de metinlerarası okumak zorundayız. 

Beslenilen kaynağın, şahsî yaratmaya ne derece ve dozda etki ettiği, ne kadar 
yaşanılan kültüre uyarlandığı, ne kadar kültürün malı hâline getirildiği bu tür bir 

okumanın araştırma sahasındadır. Kısaca söylemek gerekirse, modern devrin edebî 

                                                
2 Eski hüsnühat levhalarının, meraklılarınca “ziyaret” edildikleri bilinir. Geleneksel hayatın 
sıcaklığını ve edeb ölçülerini veren bu tür bir ibare, basit nazardan, bağa destursuz 

girmekten çok ayrı bir tavrı düşündürüyor.     
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eserlerini okumak, ikili okumak demektir. Bunun karşılaştırmalı edebiyat sahasıyla 

benzerlik ve yakınlığını hatırlatmaya herhalde lüzum yoktur. 

Post-modernist edebiyat ise, metinlerarası okumanın tam yerini ve anlamını 

bulduğu, karışık ve biraz karmaşık ama çok zengin bir birikimdir. Artık burada ne 

gelenek, ne bireyin tek kaynaklığı söz konusudur. Tek referansın yerine burada, 

çeşitli dinlerin, felsefelerin, ideolojilerin, en geniş anlamıyla geleneğin hükmü 
yürümektedir. Öyleyse, modernizm sonrası edebiyatta, bir edebî eser, elbette 

yazarın yetişme ve beslenme şartlarını gözden uzak tutmamak kaydıyla, birçok 

değişik eserlerin şahitliği ve yardımıyla okunmalıdır. Bu tür okuma, eseri 
dayatmacı bir tavırla, mutlaka bir başka esere bağlamak, onu bazı zorlama 

yorumlarla fakirleştirmek değildir. Bilakis, metinlerarası okuma, eseri nereden 

bakılırsa o kadar renk veren, o kadar ışık saçan, o kadar ses veren bir eser 

seviyesine çıkarma uğraşıdır. Bu tür özgür bir paylaşım alanı için, eserin başarısı 
kadar okurun donanımının da elzem olduğunu söylemek gerekmektedir. Zira çok 

belirgin ve koyu bir dünya görüşü veya ideolojinin, bir esere yaklaşımda okurun 

yorum, tartışma ve sorgulama alanını daralttığı açıktır. Metinlerarası okuma için en 
gerekli olan, çeşitli dünya ve sanat görüşlerinin hiç değilse kokusunu üzerinde 

barındıran bir muhayyile ve onun eseri olan bir eserdir. Ama son tahlilde belki 

söylenecek olan şudur: Metinlerarası okuma, sırasıyla milletine ve insanlığa çeşitli 

teklif ve tarizleri olan sanatçının eserini, bazen sanatçının kendisinden uzaklaşma 
pahasına bile olsa, geleneğe veya yaşanılan çağa ait kabullerin, görüş ve duruşların 

şahitliğinde, sorgulayıcılığında ve belki de zaman zaman destekleyiciliğinde 

okumadır. Eseri, onların vereceği ışıkta görme haz ve zenginliğidir.  

 

YALILAR 

                       Ali ÖZMEL 

Boğazın laciverdinde en durduğu yerdir zamanın 

Yorgun omuzları anılarla yüklü yalılar 

Hala kayıkhanelerinde nazara gelmiş saltanatların ahları. 

Vebali rivayetlerin boynuna 

Erguvanların açtığı mevsimler akşamdan sonra 

Şatafatlı yaşamların harcanmışlık vahları. 

Yosun tutmuş rıhtımlarında feraceli gölgeler 

Kim bilir hangi düş evinde konuktular dün gece 

Yüreklerinde yakalanmak eyvahları. 

Mahremiyetleri martı kanatlarında kirli beyaz 

Mızraba dökülmüş kaç gönül yarasının nağmelerinde 

Belki de hiç işlemedikleri günahları. 

Yaşlı bir vapurun halatları çözülür ilk sefere 

Köprü altlarının sahlep saatleridir 

Eli kulağında minarelerin  

Makam-ı Saba’dan çağıracaklar sabahları. 
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NECİP FAZIL VE DERİN DUYUŞ 
Kibar AYAYDIN 

Necip Fazıl çok konuşulan, çok tartışılan bir şair ve yazardır. Onun şair 

kimliği, nesrine göre daha ön plandadır. Hemen hemen edebiyatın her sahasında 

kalem oynatan Necip Fazıl; hikâyeden denemeye, biyografiden tiyatroya kadar pek 

çok türde, “Kitaplık Çapta” eser vermiştir. Necip Fazıl, bu yönüyle nev’i şahsına 

münhasır bir insandır. O, aynı zamanda dilin imkânlarını da çok iyi kullanmıştır. 
Onda dil, fikir ve aksiyonun emrine amade bir nefer gibi bekler. Onun dimağındaki 

her bir kelime, duygu imbiğinden süzülerek gelir. Onun cümle terkiplerinde sağlam 

bir dil işçiliği vardır.  

Necip Fazıl adını zikretmem ve onu eserleriyle karşılaşmam ortaokul üçüncü 

sınıfta okuduğum yıllara denk gelmekte. O sıralarda müthiş bir okuma iştiyakım 
vardı. Elime ne geçerse okurdum. Büfeden bozma iki raflı kitaplığımı; genelde 

tarih, edebiyat ve dinî içerikli kitaplar doldururdu. Bu okumalarım esnasında; 

Yunus Emre’yi keşfetmiş, Gazali’nin kitaplarıyla hemdem olmuştum. Mehmet 

Akif’i ve Necip Fazıl’ı o yıllarda tanımıştım. Henüz Necip Fazıl’ı o gençlik 
çağlarında; şiirlerinden ziyade, nesirleriyle tanımış, okumuş ve sevmiştim. Sahte 

Kahramanlar, Babıâli, Yeniçeri, Hitabeler, İhtilal, Moskof elimden düşürmediğim 

kitaplardandı. 

Lise iki fen kolunda ise, Necip Fazıl’ın şiirini tanımıştım. Bu şiir tek kelime ile 

müthiş bir şeydi. Bu şiir, beni ta ruh kökümden yakalamıştı. O kelimleler sanki 
birer ateş oluyor da; ben o ateşten kelimelerin terkibinde eriyor, bitiyordum. Beni 

bu derece etkileyen bu şiir, hangi unsurların, hangi derin duyuşların, yürek 

hoplatan nağmelerine sahipti. Yalnızlığı seven bir insandım. Saatlerce düşündüğüm 

olurdu. Düşüncenin labirentli yollarında takılıp kaldığım zamanlarda, kitapların 
sıcaklığına sığınırdım. Bu yüzden okumayı çok seviyordum. Bazen tabiatla iç içe 

olmanın engin hazzını duymak için, ara sıra tabiatın bağrına kaçtığım da olurdu. 

Tabiat, bütün güzellikleriyle beni büyüler; nihayetsiz bir mutluluk verirdi. İşte o 
yıllar, Çile, Kaldırımlar, Sakarya Türküsü, Bendedir şiirlerini okuduğum yıllardır  

Bir şeylerin bende var olan huzursuzluğunu, yeni keşfetmiş bir insandım o 

yıllar. Bu huzursuzluğum, beni eşya ve hadiselerin ötesini sorgulamaya kadar 

götürdü. Ama sonu gelmez soru işaretleriyle dolu olan kafamı, nereye kadar 

taşıyacaktım. Bu sorgulama, ne zamana kadar sürecekti. Bütün bunlar, ancak Necip 

Fazıl’ın o muhteşem Çile’sini, tanımamla son bulacaktı. Çünkü; onun macerasında, 
insan olmanın o zor yanları dile getiriliyor, varlık muammasının sırları 

çözülüyordu. İşte Necip Fazıl’ı bana bu kadar sevdiren; onun “Mutlak Hakikat” 

karşısında, kendi nefsiyle yaptığı, yılma bilmeyen mücadelesiydi. 

Onun 1928 yılında yazmış olduğu “Nefs” isimli şiirinde benim de beynini 

kemirmeye başlayan o kurdun macerası gizilidir.  
Geceler toprağa benimle inmiş. 

Kasırga benimle kopmuş denizde. 

Sanırım vebalı elim gezinmiş, 

Çürüyen ağaçta, hasta benizde. 
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Cinnet, şüphe, korku, benim eserim; 

Sıcak kalbinizde gizlidir yerim, 

Bir kurdum ki, sizi hep diş diş yerim 

Ve gezerim her gün elbisenizde…  

Necip Fazıl, bütün bir ömrünü mutlak hakikate adamış bir insandır. Necip 

Fazıl’da derin duyuş; onun, Allah’ı tam manasıyla idrak etme arzusuyla başlar. Ve 
perdesiz, “Yüce Kudret”i bilme iştiyakı, onu sonu gelmez sorulara giriftar eder. O, 

kâinat sarayındaki “Esmâü’l-Hüsna”nın tecellileriyle, hayretin değişik buudlarını 

yaşar. Necip Fazıl, hayran bir şekilde bu güzellikleri temaşa ederken; kendi 
nefsiyle de büyük bir mücadele içindedir. Ense kökünde büyük bir hakikatin 

soluğunu hisseder. Onun nefsi, bu hakikatı kabul etmek istemez, adeta başkaldırır 

kendine. Niçin, Necip Fazıl bu kadar derin ihsasların adamıydı? Onu tedirgin eden 

tam manasıyla teslim olamayışındaki, huzursuzluk muydu? Bu soruların cevabı 
ancak, onun belli dönemlere ayrılan hayatının parçalarında bulunabilir. Bu 

dönemlerin her birinde tam olmaya giden bir ruhun; parça parça çektiği iç 

bunalımlarının hafakanları vardı. Beşir Ayvazoğlu onu, “şahane yalnızlığın” içinde 
görerek tek başına bir nesil başlığıyla verir ve ekler:“ Necip Fazıl, sıradan 

insanlardan öylesine farklıydı, öylesine fertti ki, devamlı kendi kendisiyle didiştiği 

şahane yalnızlığında, rüzgârın önünde sürüklenen iradesiz ve tepkisiz kalabalıkları 

hep cüce toplulukları gibi gördü. Aşırı tutarlılık, sıradan aydınlara has bir 
meziyettir. Necip Fazıl, hiçbir zaman bu manada tutarlı olmadı. Büyük zekâlar, 

ancak büyük fikir sistemleri kurarak tutarlı olabilmişlerdir. Fakat bu tutarlılıklar 

bile sistemin kendi içinde geçerlidir. Dehası, Necip Fazıl’ın bir akıl ve mantık 
insanına doğru sivrilmesine izin vermemişti denebilir. Yani o, ‘fikri kendi tahlilci 

yürüyüşüne bırakan’ bir akıl ve mantık insanı değil, vecd adamıydı. Kendisini 

bütün varlığı kuşatan ilâhî sistemin bir sözcüsü kabul eden ve fikri ‘zaman ve 
mekân kayıtlarının üstüne doğru iten’ bir şair olarak, hakikati çok farklı bir 

çehresiyle terennüm etmeye çalışmıştı.” Genç şair, sabık şair, mistik şair gibi 

adlarla kategorize edilmeye çalışılan şair, gerçekte kendiyle olan mücadelesinin 

yılma bilmeyen bir savaşçısıdır. Gençliğin hezeyanlı günlerinde o daima bir 
arayışın adamıdır. O, sesini bulmuştur fakat keyfiyetine malik olamadığı bir esrarın 

da içine düşmüştür. Ahmet Haşim’in “Çocuk bu sesi nerden buldun?” söylemi boş 

yere söylenmiş bir söz değildir. Boşluk, vehim, korku ölüm, karanlık yavaş yavaş 
ruhunu sarar. Ruh ihtilaçları arasında kafasını döven şair, beynini kemiren her bir 

soruyu, ameliyat masasına yatmış bir hastanın kanlı bıçaklar altındaki vahametiyle 

deşer. En sonunda kendi ruhuna da neşter atar. O diridir, her milimetresini narkoza 

girmeden tırmıklar. Nefsinin çığlıklarına karşı, tırnaklarını yüzüne geçirir. 
Bu nasıl bir dünya hikâyesi zor; 

Mekânı bir satıh, zamanı vehim. 

Bütün bir kâinat muşamba dekor, 
Bütün bir insanlık yalana teslim. 

 

Niçin küçülüyor eşya uzakta? 
Gözsüz görüyorum, rüyada nasıl? 

Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? 
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Sonum varmış, onu öğrensem asıl! 

Necip Fazıl varlığı ihata etmede zorlanır. Bazen asılları ile suretleri arasında 

“niçinlerin ve nedenlerin” ortasında kalır. Bir kıymık gibi beynine batan her soru, 
onu dipsiz kuyulara atar. Bu kahırlı yol, onu vehim derecesinde sarar. Hakikatin 

aslını ararken, idrakinin zorlandığını görür. Artık o isyanın yamaçlarındadır. Aynı 

kaderi yaşayan bu yolun kara sevdalıları, hemen hemen aynı güzergâhı takip 
ederler. Onlar; fırtınalı denizlerde, azgın dalgalarla boğuşarak, bir limana ulaşırlar. 

Necip Fazıl’ın limanı ise, Nakşibendî Şeyhi Abdülhakim Arvasi olmuştur. Onu 

tanıdıktan sonra hayatına çeki düzen vermiş, ruhundaki fırtınaları dindirmişti. Bu 
dönemden sonra ortaya konan bütün şiirlerde; mutmain bir ruhun, ulvî olana doğru 

bir koşuşu vardır. Onda her şey, yerli yerine oturmuştur artık. 

Bana yakan gözlerle, bir kerecik baktınız; 

Ruhuma, büyük temel çivisini çaktınız! 

İslam imanına tam teslim olan Necip Fazıl; “derin duyuş”un öteler buudlu 

boyutunu yaşar. Onun kurtulmasına vesile olan bu iman, bütün şüpheleri kökünden 
sökmüş; “Mutlak Hakikat”e teslim olmanın şevkiyle, onu kendinden geçirmiştir.  

 

 

 

 

GÖRESİM GELDİ 
Cemil TOSUNBAŞ 

 

Sen geldin aklıma, yine sen geldin, 

Kızıl dudakların, gözlerin geldi.  

Bunca zaman söyle nerelerdeydin?  
Çok özledim inan, göresim geldi.  

 

Seni beklerim ben, seni her gece,  
Yüreğimde aşkın, gözlerimde yaş...  

Tükenir umudum, sen gelmeyince,  

Eriyip biterim, ben yavaş yavaş...  

 
Ya bir umut bana ya teselli ver,  

Sevmiyorsan eğer, söyle açıkça.  

Ya sevgiler gönder ya zalimce yer,  
Kahrolayım her gün, seni andıkça...  
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ESKİ-YENİ 
İsmail SARIKAYA 

 

Artık kullandığımız binaların çökmesi için deprem olmasına sebep yok; çünkü 

o kadar çürük ve kullanışsız malzemelerle inşa ediliyor ki, yorgun savaşçılar gibi 

olduğu yere yığılıveriyorlar. Sonuç! Hiçbir şey, ölen öldüğüyle, kurtulanlar evsiz 

ve eşyasızlığıyla kalıyor ve medyaya günlerce sürebilecek bir dolu görsel 

malzeme… 

Oysa zaman zaman gezip de şahit olduğumuz ecdat eserlerine bakıyoruz. O ne 

muhteşem eserlerine bakıyoruz. O ne muhteşem asaletle hâlâ ayakta duruş, o ne 
uhrevî duyguları kamçılayan efsunkâr hava. Ve dakikalarca duaların en 

muhabbetlisiyle orada kalmak isteyişimiz. Beş yüz altı yüz yıllık abidevi eserler 

bize en deruni ifadelerle kulaklarımıza adeta fısıldıyorlar: “Bir o kadar daha varız.”  
Sanki yeni inşa edilmiş gibi, selâtin camilerimizin, saraylarımızın ve 

külliyelerimizin o sağlamlığına dokunup ellerimizle şöyle bir gezinince, aziz 

ecdadımızın ruhları binler şad olsun demekten kendimizi alamıyoruz. 

Ve çirkin, garabetli, kasvet kokan, estetikten bihaber dar sokaklarımızın 

içlerine dönesimiz gelmiyor. 

Eski yapılarımız böyle iken, eski müziğimiz sanki daha mı farklı? Ayni akıbeti 

bu sahada da görmek elbette ki mümkün. Günümüz müzik listelerini şöyle bir takip 

zahmetine katlanınız. Göreceksiniz ki her hafta sonu, parça sıralamaları mevsimlik 
rüzgârlardan daha da acelecilikle bir bir değişiyor. Ve sanat denen ruhla 

tanışamadan unutulup gidiyor. Bu vesileyle unutulmayan, Şekip Ayhan Özışık’ın 

“Senede Bir Gün” ünü, Fuat Edip Baksı’nın “Bir Bahar Akşamı”nı sizler için bir 

kez daha dinliyorum ve sevgi pınarları gibi daha uzun yıllar aksın diyorum. 

Eski ve yeni kavramını şöyle bir kıyaslarken; okuma merakının da ne denli 

zelil olduğuna şahit olmamak mümkün değil. Bir yandan günbegün değerli eserler 
peş peşe yayınlanırken; nerede, nasıl ve kimler tarafından okunduğunu endişe ile 

karışık duygularla merak ediyorum. Dikkat ederseniz ciltler dolusu külliyatlarımızı 

bulmak, okumak ve görmek zaten imkânsız gibi. Onlar artık loş ışıklı bilmem 
hangi kütüphanenin izbe bir köşesine mahkûm durumundadırlar. Tefekkür 

melekesinden uzak genç kuşaklar artık bırakın okumayı, bizim kültürümüze mal 

olmuş zirve isimleri tanımaktan bile bigane olmuş durumda. Günümüzün baş 

döndüren teknolojik yenilikleri bilmiyorum ama galiba bizleri ve bilhassa genç 
kuşakları okuma-düşünme olgusundan bir hayli uzaklaştırıyor.  

Bilmiyorum sizler ne dersiniz ama ben şöyle demekten kendimi alamıyorum. 

“Ne varsa eskilerde var…” 
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Hikâye: 

 

 
CEYLANLAR SUYA İNDİ 

Ahmet SIVACI 

Kardelen çiçeğini hiç gördünüz mü? Ben de görmedim. Ama ne zaman kentin 

varoşlarındaki şu tek katlı, toprak damlı, derme çatma evleri, yarım metre 

yükseklikteki kar içinde gördüğüm zaman hep bu çiçek adı gelir aklıma. 

O çiçekler gibi kar’ı delip ortaya fırlıyorlar sanki. Tıpkı şu uyduruk, 

bacalarından katran karası simsiyah dumanların çıktığı evler gibi. Ev ölüleri gibi ya 
da eskileri. 

Bu dumanlar, bu evlerin ve içinde yaşayanların bahtlarının rengi  adeta.. 

Adeta bir şeylere baş kaldırış..İsyan.. 

Kim bilir içlerinde ne fırtınalar esiyor, ne boralar patlıyor, ne kasırgalar 

kopuyor. 

Şu kırık dökük, soğuktan tir tir titreyen ahşap kapıya bakın. Dünyaya kapadığı 

on dokuz numaralı evde kim bilir  kim ne eder, nasıl eder.. 

Yokluğun saltanat sürdüğü odanın bir köşesinde yer yatağında yatan küçücük, 

yatağın içinde sadece başı görülebilen hasta, bir kaç defa öksürdü ve zorlukla; 

Babaanne. 

Hıı! 

Su! 

Su mu? Ne suyu? 

Babaanne çok terledim. 

Heç hasta su içer mi? Terleyecen ki iyi olasın. 

Ama babaanne!  

Olmaz Ceylan’ım. Olmaz gurbanım. Dur üstüne bir minder daha örteyim de 

çabuk terle. Kasığındaki tuğla soğuduysa ver sobanın üstüne koyayım. 

“Iııh” dedi hasta. On yaşlarında var yok bu cılız kız. Alnına yapışmış saçları 

terden sırılsıklam. Al al yanıyor, mor mor sönüyor. Babaanne’ye sezdirmeden 
ellerini kollarını yorgandan,üstündeki kat kat minderlerden dışarı bir çıkartabilse.. 

Aslında yalan söyledi. Sağ kasığının üstüne koyduğu beze sarılı tuğla 

soğumuştu. Öyle ya! Soğudu dese ateşler içinde kasıp kavrulacak. Zaten sobada 

yanan eski araba lastikleri pis bir kokuyla karışık odayı cehenneme çevirdi, bırak 

bari tuğla soğuk kalsın. 

Babaanne, görmüş geçirmiş kadın. Çile abidesi bir kadın. Bu kışta, yok yok 

kendi hesabına göre bağcılar bağdan, yaylacılar yayladan göç ettiğinde yetmiş 
dördüne basacak. Belki de yedisine dokuzuna. Amaan! Her neyse işte. Sanki yaşı 

çok önemli. 
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Sedirin üstünde, elinde zeytin ağacından yapılma doksan dokuzluk, mırıldanıp 

dururken pencereden dışarı baktı.”Kar. Hep kar. Her zaman kar. İki gündür 

durmadan yağıyor mübarek. Soğuk kırıldı. Bereket bu bereket.” dedi. 

Öyle ya! Zenginin damına fukaranın kanına. Peh! Bereketmiş. 

Sıkıysa git bir çeki odun al. Sıkıysa git bir ton kömür al. Rahmetli Memedi 

emekli bile etmediler. Verdikleri üç beş kuruş susmaya yetti. Hem kim sürenecek 

ki mahkeme kapılarında? Sürünsen ne olur, yine onlar kazanır. Senin kimin var? 
Hiç kimsen. Avukat tutacak paran bile yok. Bedava mı gelir elin adamı? Kocaman 

adam. Okumuş avukat olmuş. Hayrına iş yapar mı?  

Güya ev alacaktı. Güya  aylık bağlayacaktı o şişman , yüzü parlak adam.. 

Gelin çalışmasa nasıl geçinir bu ev? Ne yer ne içer? 

Babaanne 

Hıı! 

Babam niye öldü? 

Babaanne ceylan’a baktı, baktı. Başını her iki yana salladıktan sonra kısık bir 

sesle konuştu; 

Allahın emri kızım. Allahın emri. Allah öyle istedi..Yavrumun ömrü o 

kadarmış. Ciğerim yanıyor amma, hadi ne edecen. Çile kızım çile..Çekecek çilemiz 

varmış. 

Çile ne? 

Kızım çile çile işte. Aman ne bileyim..Benim okumuş yazmışlığım mı var? 

Ceylan, alnında boncuk boncuk biriken terleri, yüzünde kıpkızıl alları ile 

gözlerini tavana dikti bir süre. Sonra yine zor duyulabilen bir sesle sordu yaşlı 

kadına; Babaanne! Allah niye öyle istedi? 

Velahavle! Ben sana nasıl anlatayım şimdi bilmem ki sen daha çok küçüksün 

kızım. Büyüyünce anlarsın..Hem kaç defa anlatacağım sana..Her zaman diyorum 
işte.Baban inşaatlarda çalışırdı.İskeleden düştü. Hastanede yattı üç-beş gün amma 

felek yar olmadı. 

Babaanne , hasta torununa göstermeden başındaki örtünün ucuyla sildi 

gözlerini..Kendi kendine ; 

“Daha dün gibi.” dedi. “Daha dün ölmüş gibi. Sigortasını bile yapmadılardı 

yavrumun. Yavrum yavrusunu bile göremeden gitti. Ceylan’ını kucağına alamadan 

gitti. Yavrusunu koklayamadan gitti. Ha! ne vardı bir defa olsun öpseydi ya!.. Bir 
defa olsun saçını okşasaydı ya! Kimbilir nasıl severdi kızını. Nasıl bağrına 

basardı.” 

Yerinden ağır hareketlerle kalktı ve Ceylan’ın üstündeki kat kat minderlerin, 

yorganların altından soğumuş tuğlayı aldı.” Şuna bak. Buz gibi olmuş tuğla mahsus 

söylemiyorsun değil mi? Bu sıcak olmasa nasıl kasığındaki ağrı geçecek?” dedi. 

Yüzü nar gibi kızarmış olan sobanın ağzına daha önceden kesilmiş araba 
tekerleklerinden birkaç ufak parça atarak bu cehennem kuyusunun daha da 

kudurmasını sağladı. 
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Tevellüt bilmem kaçtan kalmış, fakir–fukara harcı soba, iştahla yuttu 

lastikleri. 

Ceylan bu fırsatı kaçırmadı. Usulca ellerini kat kat yorganlardan, kat kat 

minderlerden çıkardı ve terden sırılsıklam olmuş, örgülü, kara saçlarını düzeltmek 

istedi. Alnında biriken boncuk boncuk terleri elinin tersiyle sildi. Ancak dünyanın 

kan kırmızısı bütün güllerinin bile kıskançlıktan çatır çatır çatlayacağı, 
yanaklarındaki o allık var ya, o kırmızılık var ya, işte onu silmeye gücü yetmedi. 

-Amma babaanne tuğlayı koymazsan hiç ağrımıyor ki. 

Niyeymiş o? 

Valla billa babaanne. 

Sus! Yemin etme. Sanki beni kandıracaksın. Sanki ben bilmiyorum. Eskiden 

biz hastalanınca ne olurdu? Doktora mı giderdik? Otla çöple iyi olurduk. Karnımız 
ağrıdı mı ya tuluk koyardık ya da böyle sıcak bir tuğla. Hem doktora verecek para 

nerde bizde. 

Ceylan sustu. Sadece “Babaanne su” diyebildi. “Bir bardak su babaanne 

nolur!” Yaşı kadın “ Eh!” dedi. “Amma fazla içmece yok. Ağzını ıslat yeter.” 

Bu kara saçlı, zayıf, cılız, sıska kız, yattığı yerden doğruldu ve babaannenin 

kendisine uzattığı bir bardak suyu adeta kaptı bir deri bir kemik kalmış elleriyle. 

Yaşlı kadın “Dur ben içireceğim sana. Sen şimdi hepsini içersin. Sonra da Zatürree 
olursun Allah vermeye” dedi. 

Tut ki çorak toprağa düşen bir damla yağmur. 

Tut ki her yanı sarmış bir yangının tam ortasına dökülen bir bardak su. 

Tut ki çöl ortasında boynunu bükmüş al bir karanfile sunulan hayat öpücüğü. 

Gürül gürül akan bir pınar başında yanmak, yanmak, yanmak. 

“Eh! Yeter” dedi babaanne. “Ağzın ıslansın yeter. Hastalığın geçince çok 

içersin.” Ceylan, yalvaran bir ifadeyle “Amma babaanne bir yudum içtim “ dedi. 

Bakışları öylesine baygınlaştı , öylesine mahzunlaştı ki Olup bitenleri sobaya yakın 

bir yerde seyreden sarı , çirkin bir kedi , Babaanne’nin bir anda üstüne atlayabilir , 
onun zaten harita gibi olmuş yüzünü tırmalayabilirdi.. 

Vay! Gülüm vay! Ağzına ırmaklar aksa kanmayacak suya. 

Yapma be Ceylan. Yapma be küçüğüm..belki de Babaannen haklı. 

“Yavrum Ceylan’ım. Bilirim yandın. Bilirim soldun bir gül gibi. Eridin mum 

gibi. Amma neyleyim ki bu illetin de çaresi yanmak. Azcık dayan.” dedi kadın. 
Sobanın üstünde iyice ısınmış olan tuğlayı, yok yok ateş tuğlasını bir kumaş 

parçası yardımıyla aldı. Sardı sarmaladı. Bu kat kat minderlerin altında kaybolmuş 

çeyrek porsiyon kızın sağ kasığının tam üstüne koydu. 

Babaanne çok sıcak. Kurban olayım azcık daha sar. 

Babaannen sana kurban olsun yavrum. Sıcak olacak ki iyi gelsin ağrıyan 

yerine. Hep bunlar üşütmeden ileri gelir. Sıcak olacak ki içerdeki derdi alsın. 
Rahmetli babanın da karnı ağrıdı mı böyle sıcak tutardım. Hemen de geçerdi. 

Doktora götürseniz beni 
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Doktora da giderik yavrum. Anan götürür seni. Amma bir karın ağrısı için hiç 

dünya dolusu para verilir mi? Hemi doktor ne edecek ki? Bir sürü ilaç iğne.  

İğne de yazar mı? 

Yazar ya! 

İyi o zaman gitmem. Amma sen de şu tuğlayı azıcık soğutacaksın tamam mı? 

“Olur.” dedi babaanne. “Hele soğusun ondan sonra ılımanlaştırır veririm 

sana.” 

Ceylan yeniden al al yanmaya mor mor sönmeye başladı. Ofluyor, pufluyor, 

inliyordu. Az önce sildiği o küçücük alnında yine boncuk boncuk terler birikmiş, 
saçları yine yapış yapış olmuştu. Yanakları yine dünyanın bütün bahçelerindeki 

kızıl çiçekleri kıskandıracak kadar kan kırmızısı bir renk almıştı. Elleri yine 

sırılısıklamdı. Tıpkı babaannesinin sırtına koyduğu gazete kağıtları gibi.. 

Babaane, Ceylan’ın üstünü itina ile örterken; “Bu minderler ince. Dur üstüne 

bir tane daha örteyim “ dedi. Küçük kız ağlamaklı konuştu. “Örtme babaanee. Çok 
terliyom. Bunalıyom.” Yaşlı kadın torununa sevgiyle baktı. “Ceylan’ım. Yavrum. 

Hiç ben sana kıyar mıyım? Sen benim yavrumun yavrususun. Yadigârsın. Keşke 

ben hasta olsam senin yerine. Hem bak dışarıya. Kar yağıyor. Göz gözü görmüyor. 
Yat sıcacık yatağında.” dedi ve yine de bildiğini yaptı. 

Kar. Yine kar. Hep kar. 

Çıldırtan bir beyazlık..Kahreden , üşüten , donduran , öldüren bir beyazlık..Bu 

iki odalı derme çatma evin her yıl baş belası..Dar geçitlerin , karanlık sokakların 
korkusu.. 

Varoşların kabusu. Varoşların bildik manzarası. 

Babaanne, elinde yine o doksan dokuzluk, bir şeyler ki bu duadan başka bir 

şey değil zaten mırıldanırken cılız bir öksürük sesiyle, gittiği çok uzak, bilinmeyen 

yerlerden, bilinmeyen şeylerden döndü. 

Babam cennete mi gittti? 

He ya! Cennete gitti. Allah sevdiği kullarını cennetine koyar. Orada kim kimi 

seviyorsa buluşurlar. 

Essah mı? 

Essah. 

Babamı da sever miydi? 

Severdi ya! Sevmezse cennetine koyar mı? 

Beni de koyar mı cennetine? 

Koyar elbet. Hele benim gibi koca kadın ol, ondan sonra. 

Yok, ben şimdi istiyorum. 

Babaanne şaşkın. Babaanne ne diyeceğini bilemedi. Ve babaanne “lahavle” 

dedi. “Kızım, yavrum şimdiden düşünme bunları. Hele benim gibi ihtiyarla ondan 
sonra oturup düşünürsün. Allah sana ömür versin yavrum. Allah kimseye evlat 

acısı vermesin. Başına gelen bilir. Amaaan yeter yaşadığım. Ele ayağa kalmadan 

bir gidebilsem. Ah! Bir gidebilsem” dedi. 
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Küçük, cılız kız başını hafifçe doğrulttu ve “Babaanne su!” dedi. Diğeri kızdı 

bu isteğe “Başlatacaksın şimdi beni suyundan. Su su su. Azıcık laf dinle yavrum. 

Dön arkanı da azıcık uyu. Terleyecen ki iyi olasın.” dedi. 

Amma babaanne çok sıcak. Soğuk olunca ağrımıyor ki. 

Şimdi geçer. Akşama hiçbir şeyin kalmaz. Yarın sabah Allah’ın izniyle 

okuluna gidersin. 

Bir kaç serçe, yaşlı kadının oturduğu pencerenin önüne geldiler. Onun daha 

önceden koyduğu ekmek kırıntılarını toplamaya başladılar. Sonradan bu bedava 

ziyafete katılmak isteyen iki serçe ile de kavga kaçınılmaz oldu. Kar üstünde 
yapılan bu ekmek kavgası, iri bir güvercinin olaya el koymasıyla son buldu. Hepsi 

kaçıştılar ve babaannenin kendisini seyrettiğinden habersiz olan bu kırmızı gözlü 

güvercin, kısmetini aldıktan sonra çekip gitti. “Rabbim her canlıya kısmetini 
veriyor.” diye düşündü. “Herkes bir lokma için koşuyor.”  

Gelini geldi aklına. Talihsiz gelini. Genç yaşta dul kalan gelini. Genç yaşta 

istediği gibi giyemeyen, istediği gibi yiyemeyen gelini. Boya ne sürme ne 

bilmeyen, yaşından daha yaşlı gösteren gelini. Daha sekiz aylık hamileyken 

kocasını, yiğidini, aslanını kara toprağın kara bağrına veren gelinini. Karalar 
bağlamış, saçlarına erken yaşta aklar düşmüş, talihsizlerin talihsizi esma gelini. 

“Bu gelin olmasa ben ne yaparım? Nereye giderim? Nasıl geçinirim?” diye 

düşündü. “Allah ondan razı olsun. Bizim için onun bunun evini temizliyor. Mal 

yok mülk yok. Rahmetli heriften kalma şu ev de olmasa, bu kar’da kış’ta nereye 

sığınırım ki?” 

Esma gelin. Gelinlerin hası. Güçsüz, zayıf bedenini şampanya renkli odaların 

temizliği uğruna eriten kara bahtlı bir kadın. Kırık kalbinden, gülmeyi unutan 
dudaklarına dökülen tek söz. Yavrum” 

Nasıl çalışmasın ki? Kayınvalidenin üç kuruş emekli aylığı ile nasıl geçinsin 

ki? 

Yemek zorunda, başkalarının eliyle ittiğini. 

Giymek zorunda, kimselerin beğenmediğini. 

Isınmak zorunda. Yaşlı bir kayınvalide için. Zamansız çekip giden o yardan 

kalan tek hatıra, tek emanet, tek umut için. Esma gelini hayata bağlayan tek varlık 
için. 

Dayanmak gerek. Mücadele etmek gerek. Katlanmak gerek. Etle, dişle, 

tırnakla. Ele güne muhtaç olmadan. Alnı açık, başı dik. Onurla, gururla. 

Babaanne, Esma geline büyük bir sevgiyle bağlıydı. Az önce pencerenin 

önüne yine ekmek kırıntıları koymuş, üşüdüğünü, soğuktan tir tir titrediğini sandığı 

serçelerin, bu kurumuş ekmek parçalarını nasıl kapıştıklarını seyrediyordu.” 

Kocaya da varmadı” diye düşündü. “Oğlumdan başkasına yar olmak istemedi. 
Ondan gayrısının elini haram bildi. Yaşı genç. İsteseydi bir bebeyle bile alan 

olurdu. Kimse de çok görmezdi onu. Hem niye görsünler ki? Bu devirde dul 

kadının işi kolay mı?” 

Duvarların ötesinde kış..Duvarların ötesinde kara kış. 
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Sac sobada yanan ne araba lastikleri, ne çalı çırpı, ne de her gün diri diri 

mezarına inen, avurtları içine çökmüş bir madencinin çıkardığı, nasır kokan, çile 

kokan, ter kokan simsiyah kömür parçaları değil. 

Sadece yürek. Sadece yürek.  

Babaanne, bu düşüncelerinden torunu ceylan’ın sayıklamalarıyla sıyrıldı. 

Ceylan, terden sırılsıklam olmuş saçlarıyla, başını bir o yana bir bu yana çeviriyor, 

takır takır kurumuş dili ile dişleri arasında anlaşılmayan şeyler söylüyordu. 

Dudaklarındaki morluk, göz kapaklarında başlayan hafif şişlikler ve göz 

uçlarından süzülen bir damla yaş, yaşlı kadının yaşlı ve yorgun yüreğini bir kez 
daha kahretti. Ceylan’ın yanına gidip alnında biriken terleri sildiği bir sırada 

ansızın uyandı ve yattığı yerde doğruldu ceylan. 

Ağlıyordu. 

Yaşlı kadın göğsüne bastırdı bu yavrusunun yavrusunu. 

Tamam Ceylan’ım. Tamam yavrum. Geçti. Bitti. Sus. Ağlama gayrı. 

Annem gelsin. Annemi istiyorum. 

Tamam gelecek. Akşama burda olur. Hadi ağlama gayrı. Kötü bir rüya mı 

gördün kızım? 

Babaanne nolur annem gelsin. Annemi istiyorum ben. Rüyama bir amca girdi 

babaanne. Babamın fotoğrafına benziyordu. Çok korktum. Annemi istiyorum ben. 

Babaanne bu söz üzerine biraz irkildi. Hemen kendini toparladı. 

Amca bana dedi ki; “Daha ne duruyorsun ceylan.” Bak burda seni bir çok 

arkadaş bekliyor. 

Babaanne rüyalara fazla inanan bir kadın. Torunun bu sözleri üzerine adeta 

kaskatı kesildi, beti benzi sapsarı oldu. Titreyen bir sesle; “Korkma Ceylan’ım. 
Yanında ben varım. Bak şimdi ben sana okuyacağım. Gayrı hiç kötü rüya 

görmezsin.” dedi. Kuru bir havlu ile yavaş yavaş ağır bir uykuya dalmakta olan 

küçük kızın alnını, saçlarını ellerini kurularken bir yandan da bildiği duaları okuyor 

ve Ceylan’ın yüzüne serin serin üflüyordu. 

Torununu yavaşça yatağa bıraktı ve köşede duran bir örtüyü bu kat kat 
yorganların, kat kat, ince de olsa minderlerin üstüne örttü. 

Ah! Babaanne ah! 

Sac sobanın etrafa yaydığı o iğrenç lastik kokusu, bütün odaya sindiği bir 

sırada sokak kapısındaki o madeni tokmağın çıkardığı sesi duydu. Odanın kapısın 
yavaşça aralayarak dar avluya çıktı. Avluda biriken karlara aldırış etmeden kapıyı 

açtığında, iki kız ve bir oğlanın ellerinde okul çantaları olduğu hâlde kendisine 

gülümsediğini gördü. Oğlan, “Hala, bizi öğretmen gönderdi. Gidin bakın dedi. 
Ceylan iyileştiyse bana bir haber getirin dedi. Ceylan gelmiyor mu daha okula” 

dedi. Babaanne “Ceylan içerde uyuyor. Eğer ses çıkarmazsanız gidin yanına.” dedi. 

Çocuklar, ayaklarındaki eski püskü çizmeleri çıkarıp sessizce içeri süzüldüler. 

“Ceylan iyileştin mi?” dedi kızlardan daha uzun boylu olanı. Cevap alamadı. Bu 

defa diğer kız sordu. “Öğretmenimiz seni sordu. Ne zaman gelecek diye senden 
için” dedi. Yine cevap yok. 
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Ceylan uyan. Ceylan, Ceylan… 

Ceylan uyuyor. 

Ama gözleri tam kapanmamış ki. Uyuyan insan böyle mi uyur akıllı. 

Dürtersen belki uyanır. 

Oğlan şöyle hafifçe omzundan sarstı Ceylan’ı. Sonra bir daha, bir daha. 

“Ceylan. Biz geldik kız. Hadi aç gözlerini. Öğretmenimiz seni soruyor kız.” dedi. 

Babaanne, dışarıdaki karı bir adamın geçeceği kadar temizledikten sonra içeri 
girdi. Ellerini sobanın üstüne tuttu. Kar yağışı durmuştu ama yerini keskin bir 

soğuk havaya bırakmıştı. 

“Uyandırdınız mı Ceylan’ı?” 

“Yok, uyanmıyor ki.” 

“Uyanmıyorsa siz de gidin evinize. Öğretmeninize üç-beş gün sonra 
gelecekmiş deyin. Babaannesi ona bakıyor deyin.” 

“Ama ceylan soluk almıyor ki!” 

“Soluk mu almıyor?” 

“Hee !” 

Babaanne sobanın üstüne o dar avludan getirdiği içi su dolu bir gaz tenekesini 

koyarken konuştu; “Hiç soluk almaz olur mu? Uyuyor da ondan.”  

“Hala, valla billa Ceylan soluk almıyor sanki.” 

“Hee ! Ben de gördüm” 

“Ben de..Hiç kımıldamıyor ki.” 

“Hadi ordan gebermeyesiceler. Heç soluk almaz olur mu? Uyuyor o, uyuyor. 
Bak şimdi sizin için azıcık uyandırayım da görün.” 

Yaşlı kadın, torunun yanına vardı ve kısık sesle konuştu; “Ceylan, Ceylan 

uyan. Bak arkadaşların geldi. Ceylan, hadi kızım aç gözlerini.” Ses alamadı. Bu 

defa küçük kızı yavaşça yattığı yerden doğrultup kucağına almak istedi. “Şimdi 

uyanır. Şimdi uyanır.” dedi. 

“Ceylan hiç soluk almıyor ki” 

“Lahavle. Hadi gidin evinize. Sizi gebermeyesiceler sizi. Ceylan uyuyor. 

Yavrum uyuyor benim. O şimdi uyanacak. Babaannesinden su isteyecek. Su 

vereceğim yavruma. Kana kana içsin Ceylan’ım. Uyan hadi yavrumun yadigârı. Aç 
gayrı gözlerini.” 

“Ceylan hiç soluk almıyor ki !” 

“Ceylan’ım uyuyor. Soluk almaz mı heç benim yavrum. Uyuyor o uyuyor. 
Görmüyor musunuz?” 

“Valla billa soluk almıyor ki !” 

Babaanne Ceylan’ı hafif bir şekilde sarstı. Kucağına aldı ve odanın içinde 

şaşkın şakın dolaşmaya başladı. Küçük kızın düşen başını kolunun üstüne koydu. 
Sesini daha da yükselttiği bir sırada, sokak kapısının açıldığını ve kendisine 

seslenildiğini duymadı bile. 
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“Anne ben geldim. Çabuk Ceylan’ı giydir. Doktora götüreceğim. Apandist 

olabilir diyorlar. Patlarsa çok tehlikeli olurmuş. Şu karı temizleyip geliyorum.” 

Aynı anda, çok çok uzaklarda, zayıf çelimsiz bir ceylan, bir su birikintisine 

doğru gidiyordu. 

 

 

 

AYRILIĞIN ARDINDAN 
Murat DURNA 

 

 

Dost dost dilime feryat oldu gidişin 
İki binyıllık bir sevda dillendi bende. 

Seni Leyla beni Mecnun kıldı gidişin  

Bil ki ölmedeyim her gülümsemende. 
 

İkindi de güle buse verir yağmurlar 

Saçlarına süs eder ebemkuşağını. 

Bilirim, her rengi benden seni uğurlar. 
Rüzgâr er vurur gönlümün başağını. 

 

Duvak açarsın derdin düştüğü nakışa,  
Durulmaz gönül içimde ağıt yaşanır.  

Nergislerden süzülen baygın bakışa,  

Yetim şehzadeler gümüş kılıç kuşanır.  
 

Eller tempo tutar vedanın ahengine  

Her bahar gülleri senle süslemek vardı.  

Gönül verip her an değişen göz rengine  
Aşkı derdin alasında beslemek vardı.  

 

Mevlevi rakısına nazire sunan endamın  
Ak bir Ceylan’ın dağlara süzülüşüdür.  

Gidişin kaderi olur, gördüğüm rüyanın  

Her düş alnıma ayrılığın yazılışıdır.  

 
Yürü be sevgili yollar gülistan olsun  

Maziden bir nefesle gözlerin şahlanır.  

 

 

Gönlüm mülkün gözlerin sultan olsun 
Sevgili sensin ki daha çok sabahlanır. 

 

Izdırap varmış sevdanın hareminde  
Bakışınla damla damla öldürdün beni.  

Ölüm varmış muhabbet değil mahreminde 

Senle açmıştım, giderken soldurdun beni. 

 
Lal gibi akken seni görüp al olmuşum  

Gözlerin sunmadığı selamı neyleyim.  

Çölde serap idim serapta çöl olmuşum  
Sensiz gelen asude eyyamı neyleyim.  

 

Merhaba der, sunarım her akşam Leyla’ya 
Bir ara koşup gelecek, gelir sanırım. 

Derdi olmayanlar âmin verir duaya  

Masal bu, umut, bir hayale aldanırım.  

 
Ah! Gözlerin ayrılık vaat ediyor  

Heyhat! Hicran otağ kurdu yar dudağında. 

Ümit işte Leyli Mecnun'u yâd ediyor  
Gelse de toprak olup serilsem ayağına.  

 

Zamansız bir gece yaşanır kış ortasında  

Ağlarım, ağlarım, her şey masalmış meğer 
Mavi bir yolculukmuş bu düş ortasında  

Gidince her dem gelişin hayalmiş meğer. 
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KAYSERİ ŞİİRLE YUNMUŞ YIKANMIŞ DARISI NİĞDE’NİN 

BAŞINA 

İsmail ÖZMEL 

 

Berceste Dergisi (Mayıs/ 2007 59 sayısı)) “2. Erciyes Şiir Günleri özel sayısını 

yayınlamış. 30-31 Mart ve 1 Nisan olmak üzere üç gün süren bu şiir ziyafetinden 
uzak kaldık. Gönlümüz, edebiyat ve şiirin harmanlandığı her yerde kendini mevcut 

saydığından, bu duygularla ve Ümit Fehmi Sorgunlu’nun tabiri ile “Şiir Soluyan 

Şehir” Kayserinin büyük bir eksiğini tamamlayarak kutladığı şiir günlerine, bu 

güzel duygu seline kapıldığımızı belirtmeliyim. Şiirleri ve yazıları okurken 
kendimi onların arasında hissettim. 

Yeni neslin tanımadığı bir büyük Baş Yazar vardı: Hüseyin Cahit Yalçın. O 

Ziya Gökalp için şöyle diyordu: “Realite sanki onun üzerinde bir tutamak 

bulamıyor denilebilirdi. O, bir bakımdan mücellâ (cilalanmış, parlatılmış) bir 

kayaya benziyordu. Üzerinde çarpan hadisat (olaylar) dalgaları süzülüp geçiyor ve 
o kendi ideal dünyasında dimdik kalıyordu”. (1) Evet bu iki güzel cümleyi kendim 

için tekrarlamak ihtiyacını duyduğumu söylemeliyim. Bütün olumsuzluklara 

rağmen, dimdik ayaktayım. Bunu inandığım ve feragatle yaşadığım millî ruha ve 

katıksız imana borçlu olduğumu söylemeliyim. 

Hayatta benim kadar olduğundan farklı hatta zıt renklerle anlatılmış bir başka 

yazar, bir şair, bir insan var mıdır bilemiyorum. Tanıyıp tanıştıktan sonra bizden 
ayrılamayan, bir ömür boyu dostluklarını devam ettiren nice dostlarım şükür var. 

Gösterişli görüntüleri ve yerli yersiz sayhaları ile bir kısım insanlarda ilgi 

uyandıran, öz ve samimiyet imtihanında daima gerilerde kalmış nice insan, bizi 
kendisine rakip görmüşlerdir. Onları da hoş görüyorum. Zira bizim katlandığımız 

fedakârlıkları göze alamayanlar, bizi sudan ve mesnetsiz bahanelerle atlatmışlardır. 

Bu politikada böyledir, edebiyatta da böyledir. Bu şiir ziyafetine davet edilmememi 

de yine böyle bir varsayıma bağlıyorum. Belki de yanılıyorum. Bilmeden, iftira 
ederek, olmayanı olmuş gibi göstererek politikada ve edebiyatta haklarımı gasp 

edenlerden bu dünyada davacı olmuyorum. Nasipsizlere ne söylense zaman 

israfıdır. Kadim dostlara saygımız ve sevgimiz devamlıdır. Hayatım boyunca 
okumak, öğrenmek, bilenlerle fikir alışverişinde bulunmak, düşünmek, yazmak, 

yayınlamak ve böylece Türk fikir ve sanat hayatına bir şeyler sunabilmekten başka 

bir derdim olmamıştır. Eğer benim öğrenmek ve yazmak iştiyakımı ve gayretimi 
başka terazilerde tartmak isteyenler varsa, onlara da sadece acırım. Fazlasını 

söylemeye dilim varmıyor. İnsan olan anlar. 

Sorgunlu’nun Şiir Soluyan Şehir yazısını okuyorduk: “ Şiir bizim yaşadığımız 

coğrafyada artık ölümsüzleşmiştir. Çünkü biz millet olarak şiirle öylesine 

bütünleşmişiz ki, hayatımızdan şiiri çekip aldığınız zaman ortada insan kalır ve o 

insan da yeniden şiir yazar ve şiiri yaşatır.” 
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“Görülüyor ki, Yunus Emre’den bu güne şiir bizim için bir ilaç, bir yeniden 

diriliş reçetesidir. Osmanlı’dan sonra kurulan Genç Türk Devleti de hayatına 

İstiklâl Marşı gibi bir şiirle başlamış, o şiirlerle vücut bulmuştur.” 

“İşte şiir gibi güzel bir dağın eteklerinde kurulan Kayseri’de yazdıkları gibi 

yaşayan şairlerin katılımıyla iki yıldır Mart ayının sonlarında Erciyes Şiir 

Günleri’nde şiirle olan sözleşmemizi yeniledik.” 

Elli yıla yakın bir zamandan beri, Kayseri basınıyla ve edebiyat çevreleri ile ve 

Kayseri şehri ile tanışmış bir insan olarak, Kayseri’deki her güzel gelişmeden 
mutlu olduk. Sohbetlerimizde Kayseri’nin bazı eksiklerinden bahsederdik. Birisi 

böyle edebiyat günleri, ikincisi güzel bir tiyatro ve üçüncü de Türk Musikisi 

konservatuarı ve onun konserleri. 

Gelinen bu noktada Edebiyat günleri ve tiyatro eksiğinin giderildiğini, musiki 

konusundaki durumun ne olduğunu bilmiyorum, belki gerçekleşmiş veya 

gerçekleşmek üzeredir. Sanayisi, ihracatı, gelişmesi ve büyümesi ile örnek bir şehir 
hâline gelen Kayseri, şiirle de yunmuş yıkanmış. Her yönü ile darısı Niğde’nin 

başına diyoruz. Emeği geçenleri kutluyoruz. 

 

(1) Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Cilt 10, s. 4015 

 

 

 

 

UZAK BİR İLDE 
 

Ülkü GÜVEN 
 

Uzak illerden birindeyim şimdi,  

Hiçbir şey yok seni hatırlatacak;  
Mahcup tavırlı çocuklar dışında.  

Hiç kimse yok beni ağlatacak,  

Medetkâr gözlerim dışında. 

 
Sefil bir yalnızlıkta savrulup giderken, 

Uhrevi maceramın kırıntılarıyla  

Paramparça bir hayat var aklımda. 
Bir de evim, hayal meyal... 

 

Uzak illerden birindeyim şimdi,  

Hiçbir şey yok seni hatırlatacak... 
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AKPINAR DERGİSİ HİKÂYE YARIŞMASI SONUÇLANDI 
 

Niğde’de yayın hayatını 

sürdüren kültür sanat ve edebiyat 

dergisi “Akpınar” yayın 

hayatının ikinci yılında Niğde ili 

lise öğrencileri arasında hikâye 
yarışması düzenledi. 

Edebiyatımıza genç kalemler 

kazandırmayı hedefleyen dergi 

yönetimi; son zamanlarda 

eğilimi yükselen hikâye dalına 

dikkatleri çekmeyi uygun buldu.  

Akpınar dergisi edebiyat 

sanat ve dil içeriği zengin bir dergi olarak kültür hayatımıza oldukça anlamlı katkılar 

yapmaktadır. Akademik yazılardan denemelere, şiirden hikâyeye; yerel sanattan evrensel 

sanata kadar pek çok mesele üzerinde düşünce üreten dergi; taşrada çıkıyor olmasına 

rağmen Türkiye’nin pek çok yerinden anlamlı övgüler almaktadır.   

Hikâye yarışması derginin sahibi şair ve yazar İsmail Özmel’in başkanlığında seçici 
kurul üyeleri; Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat, Eğitimci-yazar Kibar Ayaydın, Eğitimci-yazar 

Murat Soyak, Eğitimci Saadettin Yılmaz tarafından değerlendirildi. Bu değerlendirme 

sonucunda aşağıda rumuzları, hikâyeleri ve okulları belirtilen öğrenciler ödül almaya hak 

kazanmıştır. 

Hikâye birincisi; Halime Kübra ŞAHİNER, (Gülenaz, “Son Gözyaşı”- Niğde Fen 

Lisesi) Bir cumhuriyet altını ödül kazandı. 

Hikâye ikincisi; Ülkü CAN, (Mila, “Kaybolan Ayak İzleri”-Niğde Anadolu Öğretmen 

Lisesi) Yarım cumhuriyet altını kazandı. 

Hikâye üçüncüsü; Özlem ÇELTEK, (Garam “Garam”- Cumhuriyet Lisesi) Bir çeyrek 

altın kazandı. 

Özendirme Ödülleri: 
*Hafize PEKKÖZ, (Berceste, “Kayıp Kumların Hikâyesi”-Niğde Anadolu Öğretmen 

Lisesi.) İsmail Özmel’in yazdığı ve Salkımsöğüt Yayınları arasında çıkan Bindallı Yazılar 

adlı deneme kitabını kazandı. 

*Ekim HELHEL, (Beyaz Hüzün”-Niğde Fen Lisesi) Bindallı Yazılar adlı deneme 

kitabını kazandı. 

*Sümeyye Asena CEYLAN, (Yengeç, “Merhameti Katildi Kılan”-Niğde Anadolu 

Lisesi) Bindallı Yazılar adlı deneme kitabını kazandı. 

Hikâyenin ödül töreni Niğde Grant Hotel salonunda, protokol üyelerinin huzurunda 

öğrenci öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Takdimi Dr. Nedim Bakırcı yaptı. 

İsmail Özmel, dilin ve edebiyatın toplumumuz ve kültür hayatımız bakımlarından ne 

kadar önemli zenginliklerimiz olduğunu belirten güzel bir konuşma yaptı. 
Hikâye yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verilirken; katılan bütün 

okulların müdürlerine ve katılımı sağlayan öğretmenlerine onur belgeleri takdim edildi.  

Dereceye giren hikâyelerin Akpınar dergisinin gelecek sayılarında yayınlanmasına, 

yayın kurulunca karar verildi. 
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