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50. YIL ANISINA "İLESAM  2012 YILI ONUR 

ÖDÜLLERİ" AÇIKLANDI.

 Ne büyük mutluluk üç kadim dost yıllar sonra 

İLESAM ödüllerinde buluştu. 50. sanat yılını dolduran üç 

isme ödül vermiş İlesam, 

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, 

Dr. Müjgan Cunbur, 

İsmail Özmel,

böyle bir güzellik ancak teşekkürle kutlanır. 

Sevgili Akpınar Okuyucuları,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Niğde İl Halk Kütüphanesi ile Yazsanbir 

(Yazarlar ve Sanatçılar Birliği) olarak Abdürrahim Karakoç’u andık. Oturum 

Başkanlığını  İsmail Özmel’in Yaptığı Panelde, Muhsin İlyas Subaşı ‘ Abdurrahim 

Karakoç’un Türk Halk Kültüründeki Yeri’, Hayrullah Eraslan ‘ Abdurrahim 

Karakoç’un Şiirlerinin Etki Alanı’, Kibar Ayaydın ‘ Mihriban Şiirinde Aşk’ın 

Halleri’, Osman Aytekin ‘ Hasan’a Mektupların Şairi Abdurrahim Karakoç’ konulu 

sunumlarını yaptılar. Hayrullah Eraslan’ınki hariç sunumların tamamını bu sayıda 

bulacaksınız.

 

 Ayrıca bu sayıyda İsmail Özmel, Muhsin İlyas Subaşı, Abdülkadir Güler, 

Yüksel Satoğlu Gemalmaz, Mehmet bahsi, Nihat Kaçoğlu, İsmail Kara, Osman 

Baş, Hikmet Elitaş, İlhan Koruyucu, Bekir Oğuzbaşaran, Selin Özmel, Kerim 

Özbekler, Filiz Altıok Durak ve İlkay Coşkun’un şiirlerini bulacaksınız.

 

Tamilla Abbashanlı-Aliyeva ve Ömer Aydoğan’ın Nevruz konulu yazılarını 

ve dağarcıktaki haberleri zevkle okuyacağınıza inanıyoruz.

 

Bu arada birçok kıymetli ve sevgili dostu ebedi âleme yolcu ettik. Bunlar 

Avukat  Hasan Çankaya, Avukat Süleyman Kazmaz, Prof. Dr. Ahmet Uğur, Prof. 

Dr. (Cerrah) Yaşar Yeşilkaya. Hepsine Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine 

başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hayat nihayet budur. Ama çalışmadan da olmaz.

 

Daha güzel sayılarda buluşmak dileği ile hoşça kalın sağlıcakla kalın.

                                                                                  İSMAİL ÖZMEL

Sevgili Akpınar Okuyucuları,
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ELAZIĞ ŞİİR AKŞAMLARI

ŞAİR DÜNYADA

İsmail ÖZMEL

Muhsin İlyas SUBAŞI Abdülkadir GÜLER

Şehirde hissedilen sade yürek sesidir

Bu sesi ilham eden bir musiki bestesidir.

Bir tarafta Belek Gazi

Bir tarafta Harput, Keban.

Türk dünyası Elazığ’a

Elazığ millete hayran.

Bir çağlayan gibi esti.

Gazi caddesinde rüzgâr

Yalnız bırakmadı bizi

Vatanın sahibi ruhlar.

Ne asil millet Yarabbi

Uyku görmedi gözler

Şiirin ve sanatın

Nöbetini tuttular.

Şehirde hissedilen sade yürek sesidir

Bu sesi ilham eden bir musiki bestesidir.

Şâir, hayalinden geçenin saf dilidir,

Şâir, yaşanan bin çilenin bülbülüdür,

Ondan açılır gönlümüzün nağmeleri;

Şâir, bize aşkın sunulan ak gülüdür…

Fakiri, zengini bir tutmak güzel 

Şu kini, nefreti unutmak güzel

Üç günlük fani ve yalan dünyada

Kardeşçe bayramı kutlamak güzel...

Sayın Şener Bulut’a

(Aşkistan, Rubailer. Laçin Yayınları, s:104)
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YARİN ARKASINDAN

YAĞMUR ŞİİRİ

Yüksel Satoğlu GEMALMAZ

Ağustos - 1955

Mehmet BAHSİ

Yarin arkasından yana yakıla

Hasretiyle solan güller ağlasın

Yar ile birlikte güle katıla

Yayla yayla gezen seller ağlasın

Suyunda yüzünü yuduğu pınar

Gölgesinde nefes aldığı çınar

Bakıp bakıp türkü yaktığı dağlar

Saçını okşayan yeller ağlasın

Salına salına geçtiği yollar

O güzel gerdana dolanan kollar

Yarin ellerinden su içen kullar

Al yanağa değen eller ağlasın

Yarin hasretiyle inleyen sazlar

Yarsız gelip geçen baharlar, yazlar

Yarimin başına gül takan kızlar

Yari heceleyen diller ağlasın

Bu şiir

Bulutların üstünde

Yağmurun beni ve kalbimi

Ve gözlerimi ıslatmasına dairdir

Yağmur çocukluğumun ilk sevdası ilk hatırasıdır

Başta ben yağmura doğru koştum

Ve çabucak alıştım

Çocukluğumdan beri üstüme yağan ve beni saran 

yağmura

Diyelim ki fi tarihinde

Yaşamın kıyısında gezerken

Evliya Hocamın dizi dibinde oturduğum sabahlar

Evden bir odun alıp omzumda taşıdığım yıllar

Karın üşütmesi, yağmurun ıslatması

İlk hatıralar

Bir elimle çiçek topladım, bir elimle kartopu tuttum

Gözlerimle elif be okudum

Ama hep yağmuru kucakladım bir elimle

Ve kalbimle

Bir yaz sıcağında 

Bir ırmağın kıyısında kızılcık ağacının gölgesinde

Oturdum, ağladım

Belki bir balık avında kendim avlandım

Ah, nasıl da yakalandım

Çocukluğumdan beri üstüme yağan

Ve beni kucaklayan yağmura

Yıllar geçti

Hiç aldırmadım yağmura

Saçlarımı uykuda bile ıslatıyordu

Ben yağmuru sevmiştim yalnız kendim için

Önce kurulacak sonra kaybolacak bir dünya için

Bir de görülecek buzdan bir rüya için

Ben yağmuru sevmiştim ve alışmıştım

Şimdiyse yağmursuz yılları yaşarım

Yağmur bir rahmet, yağmur bir sevda, yağmur bir rüya

Ah canım yağmur söyle bize

Bilir misin niçin geldik

Mahzun bulutları bırakıp da buraya
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NÛŞ-İ ŞARAB EYLEYİM

Nihat KAÇOĞLU

Nûş-i şarab eyleyim meyhâneler içinde,

Bir damla mey olayım peymâneler içinde.

Yaradan’ı seversen doğruyu söyle sâki,

Gördün mü böyle ayyaş mestâneler içinde?

Gerçi âşık olmuştu Leylî’ye Mecnûn, şu var;

Yoktur benim menendim divâneler içinde.

Cânâ, ben cemalinde vech-i Hakk’ı görmüşüm,

Faş eyleme sırrımı bigâneler içinde.

Bil gönlümün kıymetin, Hüda’nın meskenidir;

Bulamazsın dengini kâşâneler içinde.

Kerem, Aslı misali yandık aşkın oduna,

Gezer durur sevdâmız efsâneler içinde.

Nihâd’ı küçük görme ey dilber-i şiveger,

Bir büyük hazinedir virâneler içinde.

AH ÖMRÜM

İsmail KARA

Yudum yudum götürdüm,

Döke saça bitirdim,

Ve hoyratça yitirdim,

Ömrümü, ah ömrümü!..

*

Yaklaştım şimdi sona,

Acımadım hiç ben ona,

Harcadım sağa sola,

Ömrümü, ah ömrümü!..

*

Kalbim şimdi teklerken,

Malum sonu beklerken,

Düşünürüm artık ben,

Ömrümü, ah ömrümü!..

*

Anladım ancak yeni,

Bilemedim kadrini,

Kullandım deli gibi,

Ömrümü, ah ömrümü!..
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GÜNEŞ BULUTLARA DÜŞÜNCE

Osman BAŞ

Sevdalar yıldızlara aktı,

Yıldızlar sevda tuttu bir gece.

Ağustos gecelerinde ay üşüdü,

Titredi yalnızlığa alabildiğince,

Bulutlar dağlara düştü.

Yangınlar oluştu geceler boyu,

Ufuklar alevlerle kucaklaştı.

Türküler aktı, duymaz kulaklara,

Sazlar toylara düştü.

Çiçekler yok edildi sahillerde,

Işıklar söndü, akşamdan sabaha

Görev yıldızlara düştü.

Sevdalar yüreğe oturdu sessizce,

Ufuklar kapandı, akıl durdu.

Dil dudaklarda sustu.

Bir akşam yâr ile oturunca,

Gözden birkaç damla yaş düştü.

Hasret, günlere kondu

Günler, bitmeyen hasretle geçti

Sabır şafağa aktı kendince

Şafak ayazda üşüdü

Yağmur inerken şimşekle toprağa

Toprağa çiçekler düştü.

Şimdi, ağaç yeşil, toprak yeşil...

Sen buğday tenli

Gönlüm sevdayı, sevdam yıldızları tuttu.

Yalnızlık hasrete büründü,

Dayanılmaz duyguların arzularıyla

Gözler kilitlendi.

Hasret, otogarda yola çıkınca

Güneş bulutlara düştü.

Hayrettin İvgin’e
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NERDEN BİLEYİM

İlhan KORUYUCU

Yaşamaya mı? 

Ölmeye mi? 

Düne mi? 

Yoksa bugünden öte, 

Yarına mı kucak açmışsın! 

Ne geleceğe umut bağlamış, 

Ne de geçmişten kaçmışsın, 

Sağlamcısın belli ki, 

Bir de şu yürek sesindeki tik taklar, 

Zamanın öncesiyle sonrasına kafa tutar. 

Deli hoyrat dalgalar gibi sesindeki matemin, 

Bir kara bulutun ötesinde coşkun yağmur damlaları, 

Uçuşan martıların kanadındaki özgürlük nefesinde sen, 

Tek düze hayat mengenesine isyan bayrağı açmışsın...

AĞLATIR GECE

Hikmet ELİTAŞ

Koy bölünsün uykularım ikiye

Çıkıver gel düşlerime bir gece.

Çiçeklerden taç yapayım saçına,

Sarılayım, koklayayım her gece.

İki gözüm darılsa da  uykuya

Kur yapsa bulutlar mehtapta aya

Çekinirim aynalara bakmaya

Beni gizli gizli, ağlatır gece.

Bir ben miyim Kerem misali yanan

Pervaneler gibi aşkına dönen

Mezara girmemden zor gelir inan

Sensiz geçen gece,  bana ar gece.

Dilim sermest olmuş iken isminle

Felek ortak tezgah kurmuş hasmımla

Avunursam gündüzleri resminle,

Tutar beni zindanına kor gece.
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Niğde deyince aklıma, tarihî kalesi ve saat kulesi gelir… 

Niğde deyince aklıma, Faruk Nafiz Çamlıbel’in ünlü Han Duvarları şiiri gelir…

Niğde deyince aklıma, Bekir Sıtkı Erdoğan’ın Hancı (Binbirinci Gece)  şiiri 

gelir…

Niğde deyince aklıma, Niğde’nin yüz akı iki aylık edebiyat dergisi Akpınar 

gelir…

Niğde deyince aklıma, “Geçti Bor’un pazarı, sür eşeği Niğde’ye” sözü, Namdar 

Rahmi Karatay’ın taşlaması gelir…

Niğde deyince aklıma, yarım asırdan beri Niğde’de sanata, edebiyata, kültüre 

emek veren şair, yazar, araştırmacı, Niğde ve İstanbul âşığı Avukat İsmail Özmel 

gelir…

Niğde deyince aklıma, has talebelerimden eğitimci yazar, eleştirmen, ismiyle 

müsemmâ Kibar Ayaydın gelir…

Niğde deyince aklıma, çalışkan genç edebiyatçı, yazar, şair, eleştirmen, 

hikâyeci, öğretmen Murat Soyak gelir…

Niğde deyince aklıma, Kayseri’de yaşasa da ilahiyatçı yazar, üretken kalem, 

ihtiyar delikanlı Ahmet Vehbi Ecer gelir…

Niğde deyince aklıma, son yıllarda birbirinden güzel kitaplara imza atan yazar, 

şair, araştırmacı İsmail Sarıkaya gelir…

Niğde deyince aklıma, çeşit çeşit mis kokulu elmalar gelir…

Niğde deyince aklıma, yemyeşil piknik alanları, bağları, bahçeleri gelir…

Niğde deyince aklıma, muhteşem Selçuklu eserleri gelir…

Niğde deyince aklıma, belki de kafiyeli olduğu için iğde gelir…

Niğde deyince aklıma, YAZSAN BİR (Niğde Yazarlar ve Şairler Birliği) ve 

başkanı Hayrullah Eraslan gelir…

Niğde deyince aklıma, çocuklarını, kız-erkek ayırmaksızın okutmak için 

ellerinden geleni yapan ebeveynler, aileler gelir…

Niğde deyince aklıma, müşterilerine alacakları meyve ve sebzeyi istedikleri gibi 

seçme hakkı, şansı veren semt pazarları gelir…

Niğde deyince aklıma, çimento fabrikası ve onun İt Ulutmaz Dağı’na doğru 

yükselen dumanı gelir…

Niğde deyince aklıma, 19.Yüzyılda bir Yûnus Emre muakkıbi,  Bor’da medfun 

büyük mutasavvıf şair (Mer’âşîzâde) Ahmet Kuddûsî Hazretleri (Kuddûsî Baba) 

gelir…

Niğde deyince aklıma, uzun yıllar orada Sanayi Bölgesi’nde rızkını demirden 

çıkaran sevgili bacanağım, iyi insan Mustafa Talip ve ailesi gelir…

NİĞDE DEYİNCE…

Bekir OĞUZBAŞARAN
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Niğde deyince aklıma, yarı açık cezaevi gelir…

Niğde deyince aklıma, tabiî ki Niğde Üniversitesi gelir…

Niğde deyince aklıma, belediyesince çıkarılan Dört Mevsim Niğde adlı dergi gelir…

Niğde deyince aklıma, tren, tren yolu ve istasyon gelir…

Niğde deyince aklıma, bir zamanlar şoförlerin korkulu rüyası Araplı Beli (Araplı 

Yokuşu) gelir…

Niğde deyince aklıma, kendisi kadar tanınmış ilçeleri gelir…

Niğde deyince aklıma, yetiştirdiği meşhur adamları gelir…

Niğde deyince aklıma, patates, soğan, pancar gelir…

Niğde deyince aklıma, lezzetli gazozu gelir…

Niğde deyince aklıma, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesîbe Araştırma Hastanesi’ne 

her sabah hasta ve yakınlarını getirip her akşam Niğde’ye götüren 51 plâkalı otobüsleri, 

midibüsleri gelir…

Niğde deyince aklıma, aranan her şeyin bulunduğu, gelişmiş fakat 

azmanlaşmamış, tarihini ve doğasını tahrip etmemiş, bereketli topraklara, iyi huylu 

insanlara sahip, yaşanılası orta boy güzel bir Anadolu şehri gelir…

Niğde deyince aklıma, daha neler neler, ne özellikler, ne güzellikler gelir…

ÇEVREMİZ

Selin ÖZMEL*

* İlkokul Öğrencisi

Ağaçlar çiçek açar. Sonra meyve verir

Güllerin kokusu muhteşemdir.

Yerlere çöp atmayın, hayvanlara zarar vermeyin

Hayvanların da canı vardır.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Niğde İl Halk Kütüphanesi ile Yazarlar ve 

Sanatçılar Birliği (Yazsanbir)’in  ortaklaşa gerçekleştirdiği  ‘Türk 

Edebiyatında Abdurrahim Karakoç’  konulu panel 08.12.2012 günü Niğde 

Kültür Merkezinde yapıldı

 Oturum Başkanlığını  İsmail Özmel’in Yaptığı Panelde, Muhsin İlyas 

Subaşı ‘ Abdurrahim Karakoç’un Türk Halk Kültüründe ki Yeri’, Hayrullah 

Eraslan ‘ Abdurrahim Karakoç’un Şiirlerinin Etki Alanı’, Kibar Ayaydın ‘ 

Mihriban Şiirinde Aşk’ın Halleri’, Osman Aytekin ‘ Hasan’a Mektupların Şairi 

Abdurrahim Karakoç’ konulu sunumlarını yaptılar. 

Geçtiğimiz cumartesi günü Kara 

Kalem Kültür ve Edebiyat Grubu 

konuşmacı olarak İsmail Özmel’i 

ağırladı. Ak medresede buluşan Kara 

Kalem Kültür ve Edebiyat Grubunun bu 

haftaki konusu Yahya Kemal ‘de dil ve 

vatan sevgisiydi. Akpınar dergisinin de 

sahibi olan Özmel derginin önümüzdeki 

sayısı ile ilgili bilgi vererek sohbete başladı. İsmail Özmel’in duygusal 

sohbetiyle  Yahya Kemal anıldı. Özellikle Yahya Kemal’de ki vatan sevgisi ve 

Yahya Kemal’le kendisinin fikir dünyasındaki yol arkadaşlığı üzerinde duran 

Özmel, dinleyenlere unutulmayacak bir sohbet ortamı oluşturdu. Sohbeti, 

İsmail Özmel’in Yahya Kemal’e yazdığı şiirlerle süsleyen ve sorularla sohbeti 

bitiren üniversite öğrencileri, sohbetin ardından kitaplarını imzalattılar. Kara 

Kalem  Kültür ve Edebiyat Grubu Ak medresenin manevi çatısı altında 

ilerleyen zamanlarda da edebi sohbetlerini devam ettireceklerinin belirttiler.

Niğde de ‘Abdurrahim Karakoç’ 
Paneli Coşkulu Geçti

KARA KALEM ÇAY SOHBETLERİ 
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR…
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Abdürrahim Karakoç panelini yönetirken, gayrı ihtiyari ağzımdan; her şair ve 

yazar Türk Edebiyatının bir eksiğini tamamlar, cümlesi döküldü. Her şair ve yazar 

Türk Edebiyatının bir eksiğini tamamlar. İşte; Abdürrahim Karakoç da hiciv-taşlama 

ve âşıkane şiirleriyle edebiyatımızın yaşadığı dönemdeki ihtiyacını karşılamış ve 

halkımız da kendi duygularını, sevdiği bir nazım şekliyle terennüm eden bu şairi 

sevmiş, sevgiyle okumuş, sahiplenmiştir.

“Gene tehir etme üç ay öteye,

Bu dava dedemden kaldı hâkim beğ.

Otuz yıl da babam düştü ardına;

Siz sağ olun, o da öldü hâkim beğ.

Kırk yıl önce; yani babam ölünce,

Kadılıklar hâkimliğe dönünce,

Mirasçılar tarla takım bölünce

İrezillik beni buldu hâkim beğ.”

 Demek ki dava İmparatorluktan kalma bir dava. Kadılar hâkimliğe dönünce 

mirasçılar mirası; tarla ve takım olarak bölünce; zaten küçüle küçüle işe yaramaz 

hale gelen tarlaların davası bir türlü bitmemektedir. Karakoç bu hikâyeyi çok 

yumuşak bir ironi içinde şiirine konu etmiş, yıllar süren davaların vatandaşa neler 

çektirdiğini, şiir diliyle ne de güzel anlatmıştır. Ciltler dolusu yazmaktan daha etkili bir 

usule, meseleleri şiirin kanatlarına havale etmek elbette hem etkili hem de başarılı 

olmuştur. 

 Ben de avukatlığa başladığımda 27 yıllık bir yayla davasına sekizinci avukat 

olarak görevlendirilmiş, uzun bir zamandan sonra bir başka avukata devretmiştim. 

Şairimiz de böyle bir davada Anadolu köylüsünün çilesini, nüktedan bir anlatımla dile 

getirdi. Nerede uzayan, bitmek bilmeyen bir dava olursa muhakkak "Hâkim Beğ" şiiri 

dillere dolanır, okunur, böylece dava sahibi, sitemini anlayanlara duyururdu. 

Duygularına, dertlerine ve çilelerine tercüman olan şairi milletimiz kucaklamış, onun 

şiirlerini severek okumuştur. Aramızdan ayrılışı şiirimiz için elbette büyük bir kayıptır.

 "Ben derdimden yanarım, lambalar niçin yanar," sorusunu sorarken, hem 

düşündürür hem de mâni lezzetini sunmayı bilirdi.

ABDÜRRAHİM KARAKOÇ 

TÜRK EDEBİYATININ HİCİV EKSİĞİNİ 

TAMAMLAMIŞTIR 

İsmail ÖZMEL
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“ Çime bassam çim yanar

Su içsem içim yanar

Ben derdimden yanarım

Lambalar niçin yanar?”

 Nef’i  (1572-1635) hicivlerinin bedelini çok ağır ödemiş bir şairdir. Nef'i ye 

dönemin müftüsü sonuçta kâfir diyen bir beyit söylemiş, Nef'i de buna karşılık olarak, 

biliyorsunuz şu kıt’ayı söylemiş:

“Müftü efendi bize kâfir demiş

Tutalım ben O'na diyem müselman

Lâkin varıldıktan ruz-ı mahşere

İkimiz de çıkarız orda yalan.”

 Hiciv vadisinde Eşref’i (1847-1912) hatırlamamak mümkün değildir. Ardından 

Neyzen Tevfik ( 24 Mart 1879-28 Ocak 1953), Namdar Rahmi Karatay (1896-1953) ilk 

akla gelenler. Bakınız Eşref zamane insanının güven duygusunu nasıl yok ettiğini şu 

dörtlüğü ile ne veciz bir şekilde anlatıyor:

Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için

Billâh reddeylerim öz kardaşımı.

Gözlerim ebnayı âdemden ol rütbe yıldı kim

İstemem ben Fatiha tek çalmasınlar taşımı.

 Namdar Rahmi’nin başına gelenler daha ilginç. Zamanında memur kesiminde 

geçim sıkıntıları had safhaya varmış, şikâyetler çoğaldıkça, hiciv ustaları boş 

durmamışlar, yazmayı sürdürmüşler. Halkın dertlerini dile getiren şiirler, taşlamalar da 

elden ele, dilden dile söylenmeye devam etmiş. Yönetim de bundan çok rahatsız. Ama 

çok zaman bu hicviyelerin altında yazarının adı olmaz. Yine piyasaya memur maaşlarının 

azlığından şikâyet eden, hicveden bir şiir çıkar, okunmaya, elden ele dolaşmaya başlar. 

Yöneticiler bunu yazsa yazsa Namdar Rahmi yazar derler ve adamcağızın çantasından, 

okuldaki çekmecesine, evindeki kitaplığına kadar aramadık yer bırakmazlar ama ortada 

en küçük bir emare yok. Kendisine sorulduğunda ben böyle bir şiir yazmadım der.

 Aradan bir süre geçer. Namdar sınıfta yeni yazdığı şiirlerden birisini okur. Az 

sonra bir kız öğrenci el kaldırır, hocam benim babam da böyle şiirler yazar der demez, 

mesele ortaya çıkar. Zamanın maliye memurlarından olan bu öğrencinin velisinin o şiiri 

yazdığı ortaya çıkınca Namdar Rahmi derin bir nefes alır. 

 Hiciv, yazmak biraz değil, başlı başına belalı bir iş. Dost da kazandırır düşman 

da. O sebeple Abdürrahim Karakoç davasız kalmamış, adliyelerde tek başına 

savunmasını yapmış ve hepsinden de haklı çıkmıştır.
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 Abdürrahim Karakoç’un “Dağ ile Sohbet” şiirinden birkaç dörtlük okuyarak 

yazımı bitireyim:

Beyaz karlı, karaçamlı iri dağ

Heybet nedir, ne değildir, de hele.

Geceleri yapayalnız kalınca

Uzlet nedir, ne değildir, de hele.

Hiç başın ağrır mı, yoruldun mu hiç?

Birine küstün mü, darıldın mı hiç?

Sevdin mi, öptün mü, sarıldın mı hiç?

Hasret nedir, ne değildir, de hele.

Neşeyi ne tartar, gamı kim ölçer

Acı söz yarası kaç yılda geçer?

Beklemek sancıdır, ayrılık hançer

Gurbet nedir, ne değildir? De hele.

 Abdürrahim Karakoç Türk Halk Edebiyatı’nın, yaşadığı dönemdeki önemli bir 

eksiğini tamamlamış, hiciv ve âşıkane şiirleriyle takdir görmüş, edebiyat tarihimizde hak 

ettiği yerini almıştır. Onu saygıyla anıyor, Allahtan rahmet diliyoruz. 
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HAYAL

Kerim ÖZBEKLER

Uğrunda nice günler diz çökerek ağladım 

Yalnız seni sevdim ben yüreğimi dağladım 

Seni gördükten sonra başkası kar etmedi 

Şu garip gönlümü ben artık sana bağladım 

Gelmesende sen bana hep böyle kalacağım 

Yalnız senden bahseden şiirler yazacağım 

Ölümsüzleştin bende hayaller ölmedi ya 

Seninle ben yan yana hayaller kuracağım.
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8 Aralık günü Niğde Kültür Müdürlüğü konferans salonunda Abdurrahim 

Karakoç’u andık. Abdurrahim Karakoç sevgisinde, herkesten bir adım öne çıkan 

Hayrullah Eraslan, önce “Abdurrahim Karakoç Armağanı” adıyla hacimli ve nitelikli 

bir kitap yayımladı. Arkasından, bu programı Kütüphane Müdürlüğü ile birlikte 

organize etti. Bana davet yapılınca, tereddüt göstermeden katılacağımı söyledim. 

Çünkü Abdurrahim Karakoç, daha doğrusu Şair Karakoçların hemen hepsi yakın 

dostumdu. Gönül bağım Bahattin Karakoç’la başladı. Abdurrahim Karakoç’la gelişti. 

Bu iki önemli isme ilave olarak Ertuğrul Karakoç’u da ilave etmeliyim. Her üçüyle de 

çok yakın ilişkilerim oldu. Bahattin Bey’in “Dolunay Şiir Programları”nın birçoğuna 

katıldım, şiirler okudum, konuşmalar yaptım. Abdurrahim Beyle muhabbetimiz 

ölümüne kadar aksamadan sürdü. Ertuğrul Karakoç Hoca ile de Milli Eğitim 

Bakanlığında Müfettiş olarak çalıştığı dönemde sıkça bir araya geldik. Hemen 

hepsini evimde ağırlama şansını yakaladım. Ortak duyarlılık noktalarımız oldukça 

fazlaydı. Ecel, Abdurrahim Bey’in kapısını çalınca sarsılmadım dersem yalan olur. 

Bu elim kayıpta Memleketi Kahramanmaraş’ın sükûtunu şaşkınlıkla izlerken 

tesellimiz, başka şehirlerimizde fark edilmiş olması, dili ve gönlü olduğu Anadolu 

insanından beklenen vefayı görmesi beni mutlu etti. 

Bu duygularla çağrıldığım Niğde’ye gittim. Şair ve Yazar İsmail Özmel’in 

yönettiği panelde, “Abdurrahim Karakoç'un Türk Halk Kültüründe ki Yeri”ni 

anlatmaya çalıştım. Hayrullah Eraslan; “Abdurrahim Karakoç'un Şiirlerinin Etki 

Alanı”, Kibar Ayaydın; “Mihriban Şiirinde Aşk'ın Halleri” ve Osman Aytekin; “Hasan'a 

Mektupların Şairi Abdurrahim Karakoç” konularını işlediler. Niğde Valisi Sayın Âlim 

Barut’un, üniversiteden Rektör yardımcısıyla birlikte birçok öğretim üyesinin, ilgili 

daire müdürleri ve Niğdelilerin yoğun ilgiyle takip ettiği paneldeki konuşmamda, 

Karakoç’un günümüzden çok gelecekte önem kazanacağının üzerinde durdum. 

Hayatta iken şiirleriyle olağanüstü bir itibara ulaşan böyle bir insanın, enaniyet 

zırhına bürünmeden sade ve sakin bir hayat yaşadığının dikkatten uzak tutulmaması 

gerektiğini, bunun Türk ve İslam edebinin somut bir örneği olduğunu söyledim. Bu 

vesileyle kendi görüşümü nakletmezden önce, diğer konuşmacıların ele aldığı 

meseleleri sanırım kendileri yayınlayacaklardır. Ben bu konuda orada 

anlattıklarımdan söz etmek istiyorum:

Bir yanıyla Karacaoğlan, bir yanıyla Seyrani, bir yanıyla Mehmet Akif, bir 

1-   Abdurrahim Karakoç’u Anarken… 

PANELDEKİ TEBLİĞLER:

Muhsin İlyas SUBAŞI
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Yanıyla Yahya Kemal ve bir yanıyla Necip Fazıl çizgisinde olduğunu ama tamamıyla 

kendi dilini kullandığını, kendi gücünü kendi üslubuyla temsil ederek yeni bir şair imajı 

doğurduğunun altını çizerek şunları söyledim:

 “Abdurrahim Karakoç, Anadolu’dan çıkmış, Anadolu insanın ortak şuuru, ortak 

dikkati, ortak lisanı olmuştur. Onun şiirinin hamulesi, bu coğrafyanın acılarıyla 

yoğrulmuştur. İsyanında da bu vardır, aşkında da, hicvinde de! Burada, Şairin dikkate 

almamız gereken bazı önemli hususiyetlerini de gözden uzak tatmamak gerekir: 

Abdurrahim Karakoç halkının meselelerini irdelemiş olmasına, geleneksel halk şiiri 

tarzını kullanmış olmasına rağmen, onu dar bir koridora çekerek yalnızca “Halk Şairi” 

saymamız doğru olmaz. Ona, sisteme karşı duruşu ve birçok çarpıklıkları 

hicvetmesinden dolayı sadece “Hiciv Şairi” demek de doğru değildir. Popüler kültür 

içerisinde onu “Mihriban” şiiriyle idolleştirmek de yerinde bir değerlendirme olamaz, bu 

yönüyle ona tek başına “Aşk Şairi” demek de haksızlık olur. Peki, nedir Abdurrahim 

Karakoç? Abdurrahim Karakoç, bunların hepsini harmanlayan bir bütünlük içerisinde 

birini diğerinin önüne almadan veren bir usta şairdir. O, geleneğin geniş irfan ocağından 

beslenip, şiiri ayağa kaldıran bir şairdir! Mayasında Yunus’un huşuu, Mevlana’nın 

erdemi, Hacıbektaş’ın uhuvveti vardır. Sesi Divan Edebiyatı’nın dışındadır, ama mayası 

oradan beslenir. Edebiyatımızda, halk kültürünü, halk irfanı ve uhreviyetiyle birleştiren bir 

damar oluşturur. Onun şiirinin abidevi vasfı buradan gelir.

Türkiye’nin buhranlı bir dönemden geçtiği son seksen yıl içerisinde, ülkesinin ve 

insanının gelecek kaygısını duyan her şair, kuşkusuz Abdurrahim Karakoç’un tavrına 

ortak olacaktır. Bunu zaman zaman birçok şairimizde görürüz. Ancak en yoğun şekilde, 

bir duruş halinde, bir sorgulama biçiminde üç isim öne çıkar, Mehmet Akif, Necip Fazıl ve 

Abdurrahim Karakoç! Akif, sistem arayışlarının yoğunluk kazandığı bir dönemin dilini 

kullanır, Necip Fazıl iç çatışmaların yoğunluk kazandığı tek partiden çok partili döneme 

geçişin sancılarının odak merkezindedir ve hem mücadelesini verir hem de yeni nesli 

fikren şekillendirmeye çalışır. Karakoç ise, çok partili dönemde, Cumhuriyetin ilk 

yıllarında devlete hâkim hale getirilmen batıcı kadroların oluşturduğu bürokrasi 

hükümranlığına karşı halkın bilinçlenmesine katkı sağlayacak bir dilin peşindedir. 

Ağabeyi Şair Bahattin Karakoç, onun hicvinden söz ederken, çok önemli bir şahsiyet 

kimliğini ifşa eder: “Onun taşlamalarında husumet kaygısı bulunmazdı”, der. “Edeb”i ön 

plana alan “Edebiyat Adamı”nın gerçek kimliği bu ifadede şekillenir. Gerçekten de, hiçbir 

hicvinde yakıp yıkan tarumar etmeyi özendiren bir tahrik unsuru yoktur. Görünürde 

Hâkim Bey’in de Tohtur Bey’inde sıfatlar öne çıksa da, bu herhangi bir hâkim ya da doktor 

değil, bütünüyle hâkimlerin ve doktorların, mesleklerinin zırhına bürünüp kendilerine 

imtiyaz alanları oluşturmalarına rağmen,  insanımızın hüznünü kemiren yalnızlığına çare 

bulamayışlarını dile getirir. Yani o, şiirlerinde isimlerin değil, sistemin peşindedir, eleştirisi 

onlaradır. Kitabına “Vur Emri”ni vermesine rağmen, kimse onun kitabından hareket 

ederek muarızı birisine kurşun sıkmamıştır.  Bir espridir, ama güzel bir yaklaşım, burada 

ondan da söz etmekte fayda görüyorum. Elbistan’a gelen bir kaymakam, Abdurrahim 

Bey’i çağırır. Konuşurlarken, kaymakam; “Kitabında ‘vur emri’ veriyorsun. Bir şair bunu 
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nasıl yapabilir?” gibi bir söz eder. Kim olursa olsun gerçeği söylemede eğilip bükülmeyen 

bir insandır Abdurrahim Bey, kaymakama önce cevap verir sonra da kendisinin doğduğu 

bölgenin bir düşmanca tavrını ortaya koyar: “Benim Vur Emri’ni okuyup burada ve başka 

yerde bir kişiyi vuran herhangi bir insan gösteremezsin. Bakın burada yıllardır cinayet 

olmamıştır. Ama senin yetiştiğin bölgede bize pasaport sormaya kalkışıyorlar!” 

Kaymakam, “Ben öyle düşünenlerden değilim”, demekle yetinir.

Bakınız maddenin etrafımızı kuşattığı bir dönemde, ilmi hüviyetlerini bile işporta 

pazarında magazinleştirerek keselerini dolduran bir sürü utanmaz yazara rağmen, 

Abdurrahim Bey, her gün milyonlara dinlettirilen  “Mihriban”ıyla milyarder olabilirdi. Öyle 

yapmadı; “Halkım kendi duygularını bu şiirde buluyor ve onunla dinlenip teselliye 

ulaşıyorsa, bu şiir halka aittir, bunun bedeli olmaz”, diyecek kadar onurlu ve cömert bir 

tavır sergiledi.

Bunca yıl boyunca okuduğum her şiirde, şairin kimliğinin; kişiliğinin eserine 

yansımasına da dikkat ederim. Çünkü söz ona aittir ve eser onu anlatır. Eğer sözüyle 

davranışında bir çelişki var ise, zaman çok acımasız bir tüketicidir. Bu türleri edebiyat 

mezarlığına bile gömmeden silip süpürür gider. Bunun edebiyat tarihimizde sayısız 

örnekleri vardır, ama Karakoç öyle değil: O, aşkı yaşamış ve o aşkın ateş ocağında 

öylesine kavrularak yanıp tutuşmuş ki, Şiilerinde Anadolu insanının hüsranı kadar 

tebessümünü, ezilmişliği kadar başkaldırışını, sevdası kadar teslimiyetini buluruz.

Abdurrahim Karakoç’un hicvindeki öfke tavrı, insanımıza reva görülen muamelenin 

onun alın yazısı olmadığını anlatmak içindir. Selçuklu ve Osmanlı’nın mirasını tüketen 

seçkinlerin, insanımızı ikinci sınıf vatandaş gibi algılamasına bir anlamda başkaldırıdır. 

Zaten onu halkın nazarında, sevimli, aynı zamanda da güçlü yapan tarafı da burasıdır. 

Halk, kendi çaresizliğinin isyanını bu şiirlerde bulduğu için onu sahiplenmiş ve en üst 

düzeydeki aydından en sade vatandaşımıza kadar, hemen hepsinin ortak dili haline 

getirmiştir. Şimdi bu dil biyolojik fonksiyonlarını kaybetti, ama onun bize bıraktığı gerçek 

dili; şiirinin dili konuşmaya devam edecektir. Onun farkı da işte buradadır! ”

Öyle umuyorum ki, halkımız efkârını onun irfan ocağında pişirip daha aklıselim bir 

yapıya kavuşacaktır. Onun şiirleri duygularımızın dili olduğu kadar aklın ve imanın da 

sesidir. Bir halk çocuğu, bu bozkırın sesini gelecek nesillere taşırken, bizim bu asırdaki 

sosyoekonomik ve sosyokültürel fotoğrafımızı da sunmuş olacaktır. Bir şair için bundan 

daha büyük bir imtiyaz düşünülebilir mi?” 

Niğde küçük bir ilimizdir. Buna rağmen, Konferans salonunu dolduran ilgi, orada 

konuşma yapacaklara duyulan muhabbetten daha çok Abdurrahim Karakoç’un Anadolu 

insanının duygularına sinen kuşatıcılığı çekmişti onları oraya. Kendisine rahmet 

diliyorum.
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MİHRİBAN

Sarı saçlarına deli gönlümü 

Bağlamışım, çözülmüyor Mihriban  

Ayrılıktan zor belleme ölümü 

Görmeyince sezilmiyor Mihriban  

Yar, deyince kalem elden düşüyor 

Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor 

Lambada titreyen alev üşüyor 

Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban  

Önce naz sonra söz ve sonra hile 

Sevilen seveni düşürür dile 

Seneler asırlar değişse bile 

Eski töre bozulmuyor Mihriban  

Tabiplerde ilaç yoktur yarama 

Aşk değince ötesini arama 

Her nesnenin bir bitimi var ama 

Aşka hudut çizilmiyor Mihriban  

Boşa bağlanmış bülbül gülüne 

Kar koysan köz olur aşkın külüne 

Şaştım kara bahtım tahammülüne 

Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban 

Tarife sığmıyor aşkın anlamı 

Ancak çeken bilir bu derdi gamı 

Bir kördüğüm baştan sona tamamı 

Çözemedim çözülmüyor Mihriban

                              Abdurrahim KARAKOÇ 

 Mihriban şiirinin o coşkun ve heyecan dolu mısralarını okurken sarsıldığımı 

itiraf ederek konuşmama/yazıma başlamak istiyorum. Bu şiiri ancak aşk ateşini, kor 

gibi yüreğinde taşıyanlar yazabilirdi ve “Mihriban” bu ateşin harlanmasına vesile olan 

2-    AŞKIN İÇ İSYANI: “MİHRİBAN”

Kibar AYAYDIN

“Hep senünçündür benüm dünyâ cefâsın çekdüğüm.

Yoksa ömrüm vârı sensiz ne’eylerim dünyâyı ben”

                                         Bakî
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bir sevgilidir. Anadolu’nun kara sevdalı bir alpereni olan Karakoç; sevdası, aşkı ve 

isyanıyla bu “kor”u yüreğinde bir volkan gibi taşıdı. Arif Nihat Asya’nın şiirlerinden aldığım 

emanet mısralarla; onun şu şekilde tavsif etsek sezadır. “Volkan diner lâkin benim aşk 

alevlerim sönmez.”  Karakoç, duygu ve düşüncelerini şiirin kendine has formu içerisinde 

yazan ve söyleyen bir şairdir. “Halk şiirine derin düşünce ve davayı genişlemesine, 

derinlemesine sokan” Karakoç; “Daima gür konuşan, âhengi kollayan; sağlam hatta 

çarpıcı kafiyeye önem veren bir şair”dir. (1)

Şiirlerini halk şiirinin temelleri üzerine oturtan Karakoç, bu geleneğin imkânlarını 

çok iyi kullanır. Türkçenin binlerce yıllık işlenmiş şiir lisanından derlediği usareyi, halk 

şiirinin peteklerinde söze ve sese dönüştürür. Abdurrahim Karakoç için şiir, duygu ve 

düşüncenin etkili bir sesle ifadesidir. Bu sesin terkibinde ele alınan konuya uygun, bazen 

yüksek, bazen de naif bir eda görülür. “Şiire Dair”de(2)  Karakoç şiirlerinde izlediği yolun 

poetikasını nazmen terennüm etmiştir.

Şiir bir cennet bahçesi

Girmeyene anlatılmaz

Cennet nedir, bahçe nasıl?

Görmeyene anlatılmaz.

Şair gülü, şükür gülü

Yaprak yaprak dokur gülü

Her mısradan fikir gülü

Dermeyene anlatılmaz.

İne gönül, kalka gönül

Hep doğruya baka gönül

Hak vergisi… Hakka gönül

Vermeyene anlatılmaz.

Şiir toprak kokusudur

Şiir damla damla sudur

Ermişlerin duygusudur.

Ermeyene anlatılmaz.

Şairler sultanı Yunus

Her sözü yüz defa yumuş

Aşk bağına dergâh kurmuş

Varmayana anlatılmaz.

Hayal gücünün zenginliği, arı ve duru bir Türkçe onun şiirlerinde dikkat çeken 

hususlardır. “Abdurrahim Karakoç’un şiirinde; Yunus’un sevgisinden, Dadaloğlu’nun 
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tavrından, Karacaoğlan’ın aşkından, Seyrânî’nin tarzından, Emrah’ın söyleyişinden, 

Fuzulî’nin sesinden, Ârif Nihat’ın nefesinden, Necip Fazıl’ın zekâsından, Neyzen’in 

hicvinden, Âkif’in rûhundan ve halk türkülerinin şuurundan renkler ve ışıltılar hissedilse 

de, Karakoç’un şiirlerinin bunların hepsinin dışında kaldığını, onun kendine has bir 

söyleyiş ve üslûba sâhip olduğunu fark edersiniz.” (3)

Aşkın Halleri

Şimdi size Mihriban şiirinde aşkın hallerini aktarmaya çalışacağım. Halk şiirinden 

Divân Şiirine oradan Modern şiire kadar, şiir evrenini inşa eden ana temalardan biri, hiç 

kuşkusuz “Aşk” temidir. Aşk biraz da insani yönümüzü ifşa etmesi açısından önemli bir 

konudur. “Evrenin özünü aşk oluşturur ve bütün mevcudattaki ilk cevher aşktır” (4) ve bu 

aşk ilâhî olması yönüyle kâinattaki her şeye sirayet etmiştir. İnsan yaratılmışların en 

mükemmeli olması hasebiyle de bu aşkın beşeri ve ilahi yönüne serfiraz kılınmış bir 

varlıktır. 

İnsandaki en güçlü duygulardan biri aşktır. Ve aşk cümlelere sığmayacak kadar 

engin bir ruh halinin yaşanmasıdır. Aşk bir yanıyla, bu hale giriftar olanların 

anlayabileceği ve tadabileceği bir duygu yoğunluğudur. Aşkın anlatılması zordur ama 

sevda türkülerini yakanlar ancak âşık olanlardır.  Bir çift ahu göz, bir sarı saç, bir siyah 

ben, bir hilal kaş, bir tatlı söz, aşkın ilk kıvılcımı olabilir. Tarihte bunun pek çok örneği 

vardır. Yavuz Sultan Selim ahû gözlü bir güzel karşısında eriyor, aşk celladının kılıcı 

karşısında aciz kalmıyor muydu?

 Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsun etdi felek

 Giryemi kıldı füzûn eşkimi hûn etdi felek

 Şîrler pençe-i kahrımdan olurken lerzân

 Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek

 Aşkın mecnunu olanlar değil midir ki Leyla’ya “Sen sen isen ben kimim ey yâr 

diyenler”  Divan şiirinde karşımıza çıkan soyut sevgili algısı, halk şiirinde daha somut, 

müşahhas bir hâle gelir. “Leyla”, Divân Şiiri’nin vazgeçilmez sevgili tipidir. Divân Şiiri’nde 

Leyla’nın bütün vasıfları semboliktir.  Bu tip, bir yanıyla somut gerçeklikten hareketle 

“soyutlanmış bir sevgiliyi” idealleştirilmiş bir aşk imgesine dönüştürür. Bu aşkın başka bir 

yanı ise alegorik anlatıma elverişli sentez ve terkiplerle, tasavvufî bir evren inşa etmesidir. 

Halk şiirinin müşahhas sevgili tipine karşı divan şiirinin mücerret sevgili tipi sadece 

ontolojik varlıklarıyla; zihinsel algı sürecinde ancak bir anlam ifade eder. “Leyla”, sevilen, 

arzulanan aşkın çekim alanını ifade eden erkek bakışın oluşturduğu somut sevgililerden 

sadece biridir. Leylâ imgesiyle sevilen-âşık olunan bir sevgili, şiirin mısralarında ancak 

idealleştirilmiş bir kadın simgesiyle verilebilirdi. Aşkın somut gerçekliğini sadece şairin 

kendisi bilir. Sevgili şiirin anlam dünyasına idealize edilmiş bir tip olarak girer. Mısraları 

okuyan ve onu anlamlandıran nezdindeki karşılığı, şiirin ana izleğidir. Bu izlek içerisinde, 

“aşk” kendi gerçekliğini oluşturan masalsı bir atmosfere bürünür.  “Doğunun şairi kendi 
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sevdiği kadını bir masal veya efsane içine gizler gibi sunmaktan hoşlanır; ta ki okuyucu o 

masalda kendisine de bir rol biçerek özlemini çektiği sevgilisinin izini sürebilsin.” (5)

Edebiyatımızda sevgili anlamına gelen “Canan” kelimesi hem gerçek hem de yan 

anlamıyla kullanılır. Yahya Kemal için “Canan” hem somut karşılığı olan bir sevgili, hem 

de ismi söylenmeyen hayali bir “Leyla” tipine karşılık gelir. Hem gerçek, hem de soyut 

olan bu sevgili imgesini, şair için müşahhas hale getiren; terennüm ettiği şiirin konusuna 

hâkim olan duygunun, asıl kaynağıdır. Biz biliyoruz ki Yahya Kemal için “Canan”, büyük 

aşkı Celile Hanım’dır. Onun da ötesinde, idealleştirdiği hayali sevgili ise “Mehlika 

Sultan”dır.(Celile Hanımın kim olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı?) Abdurrahim 

Karakoç için ise sevgili ellerinden tutulup sonsuzluğa yürünecek bir Mihriban”dır.  “Tut 

Ellerimden” şiirinde idealize ettiği bu sevgiliye şöyle seslenir.  

Sırat’tan incedir sevda köprüsü

Beraber geçelim tut ellerimden

Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü

Beraber uçalım tut ellerimden 

Gönüldeki birlik kalkandır dışa 

Aldırma ayaza, yele, yağışa 

Giden ilkbahara, gelecek kışa

Beraber göçelim tut ellerimden.

Birleşmek üzredir şafakla gurûp

Korku beklenilmez kapıda durup

İster zehir olsun, isterse şurup 

Beraber içelim tut ellerimden. 

Çağır hayallerin en ötesini 

Yakından duyarsın aşkın sesini

Sonsuz mutluluğun penceresini 

Beraber açalım tut ellerimden. 

Hatırla kaybolan hatıraları 

Elmastan ışıklı, altundan sarı 

Zaman tortusundan işte onları 

Beraber seçelim tut ellerimden.

Şüphe “başlangıç”tır, karar “nihayet”

Zamanı zamana etme şikayet 

Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet

Beraber kaçalım tut ellerimden.
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  Halk şiirinin “aşk” anlayışıyla, divan şiirinin “aşk” anlayışı arasındaki farklılıklar 

olduğunu belirtmiştik. Modern şiir “aşk” kavramını halk şiiriyle divan şiiri bağlamında 

yeniden üretir. Atila İlhan; “Nice kadınlar sevdim hiç biri yoktu” derken divan şiirinin 

“Leyla” tiplemesine gönderme yaptığı gibi, soyut bir sevgili imajından hareketle “Müjgan” 

gibi müşahhas bir sevgiliyi inşa etmiştir. Medeniyet şairimiz Sezai Karakoç, “Mona Roza” 

şiirinde de aynı imajinasyona yer verir. Asaf Halet Çelebi’nin “Marriye”si, Otay Rifat’ın 

“Türkan”ı, Bekir Sıtkı Erdoğan’ın “Marya”sı, Özdemir Asaf’ın “Lavinia”sı, Ahmet Muhip 

Dıranas’ın “Fahriye Abla”sı, Nurllah Genç’in “Rüveyda”sı, Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun 

“Karadut”u, aşk, sevgi ve ıstırabın platonikleştiği, şiirin nizamına idealize edilerek giren 

sevgililerdir. Bedri Rahmi Eyüpoğlu “Karadut” imgesiyle âşık olduğu karısını, şiirin ana 

izleği haline getirirken şu mısralarla onu yüceltir.  

 Karadutum, çatal karam, çingenem

 Nar tanem, nur tanem, bir tanem

 Ağaç isem dalımsın salkım saçak

 Petek isem balımsın ağulu

Günahımsın, vebalimsin

Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan

Yoluna bir can koyduğum

Gökte ararken yerde bulduğum

Karadutum, çatal karam, çingenem

Daha nem olacaktın bir tanem

Gülen ayvam, ağlayan narımsın

Kadınım, kısrağım, karımsın

 Yüreğe İşleyen Sözler

 Abdurrahim Karakoç “Mihriban” şiirinin ana izleğini “yüceltilmiş sevginin” mihveri 

etrafında oluşturmuştur. Yaşanmış bir aşkın yüreğe işleyen sözleridir Mihriban. Lisanın 

en duru haliyle yazılmış olan şiir; lirik olduğu kadar da beşeri aşkın en saf ve en yoğun 

halini yansıtır. “Yüzyılın en güzel aşk şiir” diye tanımlanan Mihriban şiiri, Karakoç’un şair 

hassasiyetiyle, kalp rikkatinin mayalandığı beşeri duyguların en yoğun haliyle mısralara 

döküldüğü, temasını ıstırap, gözyaşı ve hasretin sarmaşığında ören bir şiirdir. “Mihriban”, 

her bir mısrası Türkçenin binlerce yıllık “söz varlığı”nın zengin ve muhtevalı kelimeleriyle 

örülmüş, her bir kıtası “aşk” temasının birbirinin mütemmimi olan duygu sarmalıyla 

oluşturulmuş; her aşığın kendinden bir şeyler bulabileceği Türkçenin en halis aşk şiiridir. 

Karakoç’un diğer aşk şiirlerinde de aynı duygusal yoğunluk vardır. “Bu şiirlerin hemen 

hepsi çok derin ve anlamlı bir hissin, yanık ve sevdalı bir yüreğin, od’a yanmış dolu bir 

gönlün eserleridir. Karakoç yaratılıştan bu yana vazgeçilmez bir duygu olarak var olan 

aşkı ‘kâğıda yazılamayan’ bir yüce his olarak belirtmiştir.” (6) 
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  Mihriban şiiri güçlü anlam katmanlarının birbirini tamamlayan mısra 

örüntüleriyle kurulmuş, iç dinamiği mihanikî olan bir şiirdir. “Mihriban” bir aşk simgesidir 

ve aşk evrensel bir duygudur. Bu duygu yoğunluğunu çok güçlü bir şekilde dile getiren 

Karakoç, başta Mihriban olmak üzere yazdığı pek çok aşk şiirinde bu evrensel değerlere 

gönderme yapar. Nitekim bir mülakatta kendine “Şiirin kalıcı olması neye bağlıdır?” 

sorusuna verdiği cevap bu değerlerin ifşası adına oldukça önemlidir. “Evrensel olabilmesi 

için güçlü olması lazım, imkânlar olması lazım. Millî olmadan da hiçbir şey evrensel 

olmaz. Şairin gücüne, zarafetine, kullandığı imajlara bağlıdır, neye bağlı olacak ki. Bir de 

içten yazılmasına samimiyetine. Yürekten yazılan bir şey kalıcı olur. Hangi ülkenin 

insanına okutursan okut. Bakarım mesela hiç tanımadığım bir adamın, bir yabancının 

memleketini de bilmiyorum Edgar Allan Poe şairdir. “Anabella” diye karısına yazar ve ölür 

kendisi de. Veremden ölmüş karısı. Kendisi fakir düşüyor ama müthiş bir şiir. Burada 

benim ülkemde de var, bunlara benzeyen. Mesela Kağızmanlı Hıfzı; iki şiiri var. İkisi de 

meşhur, çok yaşamamış zaten, Ermeniler öldürmüş o genç yaşta. 25 yaşında. Amcasının 

kızına yazdığı bir şiir var. ‘Sefil baykuş ne yatarsın burada/Yok mudur vatanın ellerin hani’ 

diye. Çok müthiş. O da Poe’nin yazdığı şiire benzer. İkisini de hiç ayırt etmem ben. İkisi de 

insanı muhatap alıyor. İkisi de aynı konuyu, sevgiyi-acıyı dile getiriyor.” (7)

 Abdurrahim Karakoç, şiirinin hem ustası hem de çırağıdır. Aşk gibi, yoğun 

yaşanan bir duygunun çırağı olan şair, zamanla şiirde bir usta haline gelmiş ve şiir 

kıvılcımlarına “Mihriban” ateşini ekleyerek yoluna devam etmiştir. Sevgiliye duyulan aşk, 

iç dinamizmini Karakoç’un öznesi olduğu duygu yoğunluğunun; bizzat şairi tarafından 

yaşanıyor olmasından alır. Karakoç aşkının izhar ve ispatını bu şiirle ortaya koyar. Ona 

göre; “aşk ıslatır, yakar, bazı yerde buz gibi dondurur adamı”(8) Karakoç, içinin “iç 

isyan”ını ritmik bir dinginliğe havale ederken, şiirin her bir mısrasında bu aşk acısının 

yakıcı izleri görülür. Şiirin mısralarındaki anlam birlikleri, aşkın alevine koşan kelebekler 

misali, şiirin tematik örgüsünde yok olmuşlar, yeni ve güçlü anlam terkiplerine 

dönüşmüşlerdir. Bir bakıma metamorfoza tabi tutulan kelimeler “Mihriban” hakikatinde 

asli hüviyetlerine tekrar rücû etmişlerdir. Ali Ural, aşk bağlamında Karakoç’u; doğu ve batı 

edebiyatlarındaki ediplerle karşılaştırır. “Aşk kâğıda yazılıyor evet. İlahi Komedya’nın 

ozanı Dante değil Beatrice’dir. Kâğıda yazılıyor evet aşk. Hüsnü Aşk’ın şairi Şeyh Galip 

değil Beyhan Sultan’dır. Yazılıyor aşk evet kâğıda. Genç Werther’in Acıları’nın yazarı 

Goethe değil, Charlotte’dir. Evet kâğıda yazılıyor aşk. Huzur’un yazarı Tanpınar değil, 

Nuran’dır. Aşk evet yazılıyor kâğıda. Annabel Lee’nin şairi Poe değil, Virginia’dır. 

Yazılıyor kâğıda aşk evet. Kürk Mantolu Madonna’nın yazarı Sabahattin Ali değil, Frolayn 

Puder’dir. Aşk yazılıyor evet kâğıda. Hüküm’ün yazarı Kafka değil, Felice’dir.” (9)   

Laura’nın saçlarında tutuşan Francesco Petrarca’yla, Abdurrahim Karakoç’un sarı saçlı 

Mihriban’ı arasındaki yangın aynı sevdanın türküsü değil midir?
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  Dağılır yele karşı altın saçları

  Uçuşurdu binbir büklüm içinde

  Bir hoş ışık vardı gözlerinde

  Pırıl pırıl, sönmüş o zamandan beri

  Bir iyilik sarardı yüzünü bazen,

  Bilmem, belki bana öyle gelirdi;

  Ben, o sevdadan can atan deli

  Nasıl yanıp tutuşmazdım o zaman.

 Karakoç’un Mihriban’a duyduğu aşk platonik bir aşktır. Mihriban’ın güzelliği 

karşında “karasevda”ya tutulan Karakoç şair hassasiyetiyle bu sevdayı mısralara işler. 

Tıpkı bir sarmaşık gibi Karakoç’u saran bu aşk, idealize edilmiş “Leyla” tipinin “Mihriban” 

ismiyle temsil edilen karşılığıdır. Platonik aşkta “Mihriban”, somut gerçekliğin oluşturduğu 

bir güzellik algısıdır. “Adını, Platon’un ideal aşk anlayışından alan bu tür aşkta, üç 

basamak vardır. Birinci aşamada farklı iki cins arasında bir aşk doğar. Sevgililer 

birbirlerine kavuşabilmek için her türlü fedakârlığı yapmalarına rağmen, araya giren 

engellerden dolayı kavuşamazlar ve bu durum giderek marazi bir duruma yol açar. Buna 

‘Karasevda’ denilir. Birbirine kavuşamamanın ikinci aşamasında sevgililerin birbirlerine 

duydukları aşkın yönünü değişerek insanlığa duyulan bir aşka yöneldiğini görmekteyiz. 

Artık âşıklar, beden ve yüz güzelliğinin yerine ruh güzelliğini ararlar. Bu, bir anlamda 

yaratılmışların, yaratandan ötürü sevilmesidir. Üçüncü aşamada ise insanlığa duyulan 

aşka, yerini ideal formlara duyulan aşka, ruhun bir zamanlar bilip de kaynaktan 

uzaklaştığı için unuttuğu gerçek varlığa, yani Allah’a duyulan aşka bırakır.” (10)

  Abdurrahim Karakoç’un “Ben Hep Seni Düşünürüm” isimli bir şiiri vardır. Hasan 

Sağındık tarafından bestelenen bu şiirin mısraları, mecaz ve ilahi aşk sarmalında 

terennüm edilmiş anlam katmanları oldukça yoğun bir aşk şiiridir.  Bu şiir ile Karakoç, 

aşkın kaynağına asıl göndermeyi yapar.

Aşktan yana söz duyunca

Ben hep seni düşünürüm 

Uçsuz hayaller boyunca 

Ben hep seni düşünürüm 

Yıldızlar kayar yüceden 

Renkler sıyrılır geceden 

Yüreğim sızlar inceden 

Ben hep seni düşünürüm 
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Aklın ucu değer hiçe 

Yol ararım içten içe 

Kâinat uyur sessizce 

Ben hep seni düşünürüm 

Korkunun bittiği yerde 

Haz duyarım ince ince 

Bir mezar görsem bir yerde 

Ben hep seni düşünürüm 

Zaman hep sonsuza akar; 

Meyve dökülür, dal kalkar 

Çiçeklere bakar bakar 

Ben hep seni düşünürüm 

Rüzgâr eser ilden ile 

Sağlıkta bitmez bu çile 

‘Var’dan öte, ‘Yok’ta bile 

Ben hep seni düşünürüm    

Halk şiiri geleneğiyle şiir yazan Abdurrahim Karakoç, aynı zamanda Divan şiirinin 

kendine has mazmunlar dünyasını çok iyi bilir. Bu mazmunlardan yola çıkan Karakoç, 

bunları Halk şiirinin somut evreninde yeniden inşa eder.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama

Aşk değince ötesini arama 

Her nesnenin bir bitimi var ama

Aşka hudut çizilmiyor Mihriban

Kıtasında, platonik aşkı dile getiren Fuzuli ile aynı tonu yakalayan Karakoç, “tabip-

ilaç” kelimeleriyle aşkın kendisi için devası olmayan bir hastalık olduğunu belirtir. Nitekim 

Fuzuli’nin; “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib./Kılma derman kim ilacım zehr-i 

dermanındadır” beytinin; Karakoç’taki karşılığı; “Tabiplerde ilaç yoktur yarama/ Aşk 

değince ötesini arama” şeklindedir. “Abdurrahim Karakoç’un şiirinde hem geleneğin izleri 

hem de gelenekten bağımsız olmayan modern şiirin tezâhürleri vardır. Abdurrahim 

Karakoç şiiri her hâliyle geleneğe bağlı, ama onun yeni bir anlayışla kendi içinde 

yenilenmiş ve yorumlanmış şeklidir. Abdurrahim Karakoç; Yunus geleneğinden geldiği, 

Mekke-Medine nûru, Türkistan mayası ve Anadolu rûhu taşıdığı, insanın yüreğine hitâp 

ettiği, halkın anladığı duru ve güzel bir Türkçe kullandığı, çok güçlü bir şâir olduğu, 

insanlar tarafından; şekil ve tarzı, üslûp, ifâde, edâ, mânâ ve tasvirleri îtibâriyle sıra dışı 

bulunduğu için çok sevilmiştir.” (11)  
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Şiir, aşkın fıtrî yanını dile getirirken, yaşanmış bir gerçekliği edebî sanatların 

oluşturduğu anlam katmanları arasından okuyucuya hissettirir. Bu sanatlar bazen telmih, 

bazen teşbih bazen de teşhis ve mübalağa şeklinde karşımıza çıkar. Mesela; “Önce naz 

sonra söz ve sonra hile/Sevilen seveni düşürür dile/Seneler asırlar değişse bile/Eski töre 

bozulmuyor Mihriban” kıtasında Kuran-ı Kerim’de adı geçen “Yusuf ile Züleyha” 

hikâyesine bir telmih vardır. Yine; son kıtada; “Tarife sığmıyor aşkın anlamı/Ancak çeken 

bilir bu derdi gamı/Bir kördüğüm baştan sona tamamı/Çözemedim çözülmüyor Mihriban” 

kıtasında “kördüğüm-çözemedim” kelimeleriyle Hz. Peygamber’le Hz. Aişe arasındaki 

sevginin kördüğüm şeklinde tecelli ettirilişine bir telmih vardır. Bülbül ve gül mazmunu 

“Kerem ile Aslı” hikâyesine gönderme yapan; “Boşa bağlanmış bülbül gülüne/Kar koysan 

köz olur aşkın külüne” mısralarında, çoğul anlamlar içerisinde kullanılmıştır. “Abdurrahim 

Karakoç hemen hemen bütün şiirlerinde, ahengi, şiiri ören kelimelerdeki aliterasyon ve 

asonanslarda arar.” (12)

Ah Aşk!

Karakoç “Mihriban” şiirine konu olan aşkı yaşamış bir insandır. Aşık olmuş, aşık 

olduğu maşukla mektuplaşmış, zaman zaman da bu aşkın çilelerine de göğüs germiştir. 

Sadık Yalzısuçanlar’ın “Aşk nedir?” sorusuna verdiği cevap, onun bu mevzudaki 

düşüncelerinin ne kadar halis ve vakarlı olduğunu gösterir. “Aşk bir duygudur. Yürekten 

bir duygu. Aşk göze de hitap eder. Bazıları, ilahi aşka gideceksin, derler. Beşeri aşkı 

tatmadan nerden gideceksin? Hangi köprüden geçeceksin? Beşeri aşkın güzeli güzeldir. 

Ama duyacaksın o duyguyu. Tabii edep ölçüleri içinde bu. Aşk bir defa gelir ama pir gelir. 

Benim aşktan anladığım budur. Aşk maddi bir şey olmadığı için de anlatmakla belki acizlik 

çekerim. Zaten Mihriban şiirinin bir adı da aşk, parantez içinde. Aşka hudut çizilmiyor. Aşk 

kâğıda yazılmıyor. Yazılmıyor. Yazdığımız zahiri şeydir. Hududunu nereye kadar 

çizeceksin aşkın. Onu da çizemiyoruz. Bir kördüğüm baştan sona tamamı. Çözemedim, 

çözülmüyor Mihriban. Bu düğüm çözülmemiştir henüz. Ama insanlarda mevcuttur bu.  

Aşk, dünya yaratılalıdan beri var. Kıyamete kadar da var olacaktır.” (13)

“Hasret nedir yarına sor, düne sor

İnanmazsan dönder-aktar gene sor

Sensiz geçen geceleri bana sor

Saatleri yıl olmadan tükenmez.” 

Mısraları, bu aşkın hasret kokan başka bir terennümüdür.

Sevdiği kadına mektup yazan Karakoç, en son mektubuna “Unutursun Mihriban” 

şiirini ekleyerek bu aşkın vicdanî ve insanî boyutunu terennüm etmiştir. “Sevda tahtına 

göz koyan her aşık” gibi Abdurrahim Karakoç’ta , “mâna şerbetini şiir kadehiyle sevgiliye 

sunar.” (14)
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MİHRİBAN(UNUTURSUN) 

“Unutmak kolay mı? ” deme, 

Unutursun Mihriban’ım. 

Oğlun, kızın olsun hele 

Unutursun Mihriban’ım. 

Zaman erir kelep kelep.. 

Meyve dalında kalmaz hep. 

Unutturur birçok sebep, 

Unutursun Mihriban’ım. 

Yıllar sinene yaslanır; 

Hâtıraların paslanır. 

Bu deli gönlün uslanır... 

Unutursun Mihriban’ım. 

Süt emerdin gündüz-gece 

Unuttun ya, büyüyünce... 

Ha işte tıpkı öylece 

Unutursun Mihriban’ım. 

Gün geçer, azalır sevgi; 

Değişir herşeyin rengi 

Bugün değil, yarın belki 

Unutursun Mihriban’ım. 

Düzen böyle bu gemide; 

Eskiler yiter yenide. 

Beni değil, sen seni de 

Unutursun Mihriban’ım.”

NOT:

1- MİHRİBAN Zekeriya Bozdağ tarafından ilk defa bestelendi, ikincisini ise Musa 

Eroğlu yorumladı.

2- 13 Ocak 2001’ de Niğde Akmedrese Kültür Kitapevinde kendisi ağırlamış, sohbet 

öncesi katılımcılara takdimini yapmış, daha sonrada şiir kitaplarını imzalatmıştım. 

Kitaplarını “dualarla” temennisini yazarak imzalamıştı. Bizde kendisine aynı duayla 

karşılık veriyoruz. “Allah seni sevdiklerinle beraber eylesin.”

  Sabırla “aşk” gösterip dinlediğiniz için, teşekkür ederim
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HÜLÂSASI 

Filiz ALTIOK DURAK

İşte hülâsası;

Her açıldığında,

Yanlara düşen iki kanat.

Dinmeyen bir sızı,

Bitmeyen hasret…

Üç günlük ömrümü

Dertle eyleyip

Yalan söylemişse de

Bana kader,

Assam diyorum duvara

Derdi, kederi…

Nerden baksan,

Beş metrelik bezdir

Hayatın ederi…
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Bizim şiirimiz edebi türler içinde köklü bir geçmişe sahiptir diyebiliriz. 

Unutulmaz şairler şiirleriyle tanınmış ve kendilerini halka sevdirmesini bilmişlerdir. 

Fakat şiirde kıstas bellidir. Bunun türleri var; kimi serbest kimi kafiyeli yazar. Bizim 

şiirimiz divan şiirinin kökleri üzerinde durmuş diğer yandan da batı normlarına tabi 

tutulmuştur. 

Şiirde bir geçmişimiz olduğuna göre iyi, temiz, duru ve güzel bir Türkçeyle sanat 

açısından yüksek seviyede şiirlerin olması gerekir. Her ne kadar Türk şiiri tartışılsa 

da bu anlamda ülkemizde dünden bugüne iyi şairler yetişmiştir. Fakat şiir her ne 

kadar tarif edilemese de şairlerin işinin çok zor olduğunu belirtmeliyiz. Çünkü kendi 

mecrasında ilerlemek isteyen şairler alışılmışın dışında farklı ve etkili olmak 

mecburiyetindedirler.  Aksi takdirde yazılan şiirler diğer şiirlerin birer kopyası 

durumunda kalabilecektir. Bundan dolayı da şiirimizde topluluklar oluşmuş ve ekoller 

ortaya çıkmıştır.

Bir şair kolay yetişmiyor. Abdurrahim Karakoç son dönem Türk şiirinin zirve 

şairlerinden birisidir. Karakoç’un diğer şairlerden farkı hiçbir topluluk içinde 

bulunmadan, bir ekolü benimsemeden Halk Şiiri tarzını geliştirerek güçlendirmesini 

bilmiş ve halkı için nitelikli şiirler yazmıştır. 

Karakoç, Halk şiiri geleneğinde özgün olmuş, konu çeşitliliği kadar zengin 

kafiye ve kelime dağarcığı yakalamış, yeni imajları yerinde kullanmıştır. Kardeşi 

Bahaettin Karakoç’da Onun şairliği için; “Şiirlerinde her biçimi deneyen, genelde 

hecede yoğunlaşan Karakoç, çağdaşlarının hiç birisine benzemez; iç bükey, dış 

bükey ve düzlem aynaların hepsinde de O, ancak yalnız kendisine benzer. Her şey 

taptazedir Abdurrahim’de: imajlar taze, kelimeler taze, üslup taze… Dil olabildiğince 

kıvrak”, demektedir.

Şiirini yazarken de ilk yazdığı şiirleri deneme mahiyetinde gördüğünden 

yakmıştır. 

Karakoç ilk gençlik şiirleri için, güzelleri de vardı içinde ama beğenmediğim 

şiirlerdi. O şiirlerimle okuyucunun karşısına çıksam şimdiki Abdurrahim Karakoç 

olamazdım demiştir. Karakoç’un ilk şiirleri yayınlandığında okuyucu tarafından 

büyük kabul görmüştür. Kemal Fedai Coşkuner’in İzmir’de yayınladığı Fedai Dergisi 

ile Karakoç adını duyurmuş ve Hasan’a Mektuplar”la ilgili olarak kendi ifadesinde, 

“Hasan, İslam inancıyla mayalanmış, Türklük asaletiyle yoğrulmuş, ilim ocağında 

pişmiş bir gariban yiğidi temsil eder. Benim Hasan’ım asker olarak doğar, asker 

yaşar, askerce ölür. Mektuplarımı bu asker Hasan’dan başka kime yazabilirdim? 

Hasan’ın asker olmasının sebebi açıktır; talebe de olsa, memur da olsa, işçi de olsa 

muhakkak askerliğini yapacaktır. Nasıl olsa Hasan asker olacak. Dolayısıyla Hasan’ı 

bir, bir sınıfın, bir gurubun adamı değil, topyekûn Türk milletinin sembol bir adamı 

olarak tanıyacağız” demiştir.

3-   HASAN’A MEKTUPLAR’IN ŞAİRİ

Osman AYTEKİN
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Karakoç’la yapılan bir söyleşide de, “Hasan’a Mektuplar, 27 Mayıs’la beraber çıktı. 

Ben yazıyordum, fakat öyle an geldi ki 27 Mayıs darbesi oldu. Birine yazmalıyım, mesaj 

göndermeli, Türkiye’ye gitmeli o mesaj, ama o günün şartlarında suç unsuru taşımamalı. 

Adını Hasan koydum. Bunu da ilk mektupta belirttim, “Mektup yazdım Hasan’a, ha 

Hasan’a, ha sana”. Ki herkese yazmış oldum, bir. İkincisi de benim şiirlerde köy çok 

geçer. Köy, Türkiye’dir.

Göz değdi köyümün güzellerine

Elif yâd ellere göçtü be Hasan

Sevgi size ömür dört kulaç önce

Ecel çorbasını içti be Hasan

Adalet felç oldu yürür değnekle

Neşe ne halt etsin soğan-ekmekle

Gönül delirdi de yol beklemekle

İsyan bayrağını açtı be Hasan

Bunlar o günün şartlarını şiirle karikatürize etmekte. O şiirlerde köy dedim, köy 

demeseydim, Türkiye olsaydı, beni içeri atarlardı” demiştir.

Karakoç’un halk nezdinde tutulmasının bir nedeni de bazılarının şiirde anlatma 

sorunun olmasına karşılık Onda bu sorunun olmamasıdır. Halkın dertlerine ortak olması 

ve halkın mücadelesini sanatıyla icra etmesidir. Nitekim Osman Yüksel Serdengeçti’de 

Tanımadığı Karakoç’u karşısında ilk gördüğünde Onu şöyle tanımlamıştır: “Türkiye’nin 

çilesini çekenlerden, bir fikir sahibi olanlardan olduğun işaretini aldım. Çehrenle beraber 

şiirlerin aklıma geldi.”O çileli insan kabına sığmayan civanmert bir dava adamıdır. O 

olaylara üçüncü göz ile bakar baktırır, beşinci mevsimi yaşar ve yaşatır, bunları yaparken 

de düzen dışı davranır.

Karakoç Hasan’a Mektuplar’ın ilk dörtlüğünde şöyle seslenir:

Çok oku, çok düşün, çok şeyler anla, 

Aha bu mektubu alınca Hasan. 

Manalar iplikten incedir amma, 

Kelimeler biraz kalınca Hasan.

Bu şiirin muhatabı ne kodaman ne de elit takımıdır. Türk Milletinin sembolü olarak 

gördüğü gariban yiğit insanlardır. Hemen hemen birçok şiirinde Karakoç saf, temiz ve 

mert insanların dertleriyle dertlenir, millet nezdinde meselelerini dile getirir. Bu şiirleri 

uyarıcı bir mahiyet taşır. Bu nedenle de:
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“Mektup yazdım Hasan’a 

Ha Hasan’a, ha sana” demiştir. 

Karakoç hepimizin içinden geçenleri bir güzel lisan-ı hal ile ifade ettiğinden 

hepimize seslenmiş düşünce ve duygularımızın savunucusu olmuştur.

Halkın ötekileştirilmesine razı olmadığından hicvedici şiirlerinde dili keskindir:

Dünyada ne kurnaz, ne manyak biter,

Ne adi eksilir, ne alçak biter,

Yorulma boş yere toprak bozuksa,

İlim irfan eksen dangalak biter.

Karakoç Türk şiirinde iyi bir usta, usta olduğu kadar da zeki, kıvrak bir şairdir. 

Şiirlerindeki espri, hiciv, ironi ve incelikler, hayalden çok acıda olsa, gerçeklerin oluşu, 

halkın derdiyle hal olması ve herkesin anlayabileceği dilde, yaşayan bir Türkçe 

kullanması kuşkusuz Onu çağımızın en büyük şairi yapmıştır. 

Karakoç’un çok sevilmesinin nedeni hakikati haykırmaktan geri durmaması; her 

dönemde yiğitçe bir duruş ve bakış içinde olması ve en önemlisi de bu memlekette 

çevrilen gizli kapaklı dolapları görerek, sezerek şiirlerine konu edinmesidir.

Karakoç hep ezilenlerin, mazlumların yanında olup; millî, dini şiirler yazan islamla 

mezcedilmiş bir halk şairiydi. Halkın dertlerini dert edinir, ezilen, haksızlıklara uğrayan 

çaresiz halkın yüreğine serinlik verir. Şiirlerinde halka yol göstermiş, ümit aşılamış ve 

yüreklere cesaret vermiştir. Bu bakımdan da Anadolu insanın sesi ve yüreği olmuştur. 

Buna rağmen yine de gereğinin yapamadığını görüp yanar, kahrolurdu. Bu kahroluş 

şiirlerinde bile incelik vardır:

Açılmış çığırdan dosta gidemem 

Ayaklarım ize sığmaz ölürüm. 

Yaşarım, duyarım, tarif edemem 

Düşüncem var söze sığmaz, ölürüm.

Karakoç yeterince anlaşılabildi mi bundan pek emin değilim. Karakoç’u 

anlayabilmek için Onun kişiliğine bakılmalı ve sanatı mercek altına alınmalıdır. Milli ve 

İslami bir duruşu olan bu karayağız insanı devletin görmediği açıktır. 

Milliyetçi kesimin üzerinde etkisi olan bu dava adamını peki Milliyetçiler anlayabildi 

mi? Onu sadece hamasi düşüncelerle şiir yazan bir şair olarak mı gördüler? Şiirlerinin 

sadece mesaj verdiğini mi düşündüler?

Karakoç Milliyetçi camianın içinden çıksa da topluma mal olabilecek şiirler yazması 

nedeniyle her kesimin dikkatini çekmiştir. Fakat sağ kesim her ne kadar bu şaire ilgi duysa 

da Bahaettin Karakoç’un da ifade ettiği gibi bu kesim sol kadar okumaz. Sol kesim de bu 

şairi görmesine karşılık hep es geçmiştir. Görmezden gelmiştir. Bunun nedeni elbette 

şairin düşünceleri kadar etkili manalarla bürülü mısralarının keskinliğidir. Bu nedenle de 
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ister sağdan olsun ister soldan olsun Allah rızası dışına çıkan her kesim ondan nasibini 

almıştır. Bu usta şair hayata veda ettiğinde özellikle sol kesim basın Onun vefatını 

“Mihriban Şairi öldü” veya “Mihriban Yetim Kaldı” başlığıyla vererek dava adamlığı 

yönünü atladılar.

“Abdurrahim Karakoç, kültür köklerimize bağlılık konusunda on üzerinden on 

alacak bir şairimizdir” diyen Yavuz Bülent Bakiler, Karakoç için Tevfik Fikret ve Nazım 

Hikmet yanında yüzbin defa bizim şairimizdir” demekte ve malum kesimin Ona 

yaklaşımını; “bazı kimselere göre gerici bir şairdir. İlerici bir şair sayılabilmesi için, önce 

İslamiyeti reddetmesi arkasından Türklüğü yeren, Türk tarihini Tevfik Fikret gibi yerden 

yere vuran beyanlarda bulunması gerekmektedir. Hâlbuki Abdurrahim Karakoç, Türklüğe 

de İslamiyet’e de aşkı derecesinde bağlı ve sevdalı bir şairimizdir”

Karakoç, yoluna baş koyduğu davasına atfen kaleme aldığı şiirlerinin yanı sıra aşk, 

gurbet, memleket gibi konuları subjektif ve objektif olarak da ele almıştır. Aşkların 

yozlaştığı, kara sevdaların ihtirastan öte gitmediği, gurbetin küreselleştiği ve memleketi 

sevmenin adeta materyalist bir anlayışa doğru bir zihniyet kayması yaşandığı çağımızda 

O bütün bu değerlere sadık kalarak bir Anadolu güzelliği içinde müthiş bir sezgi ve 

kavrayışla sanat değeri yüksek nitelikli şiirler yazdı. Birçok alanda zihni kaymalara karşın 

aşkı da, sevdayı da gurbeti de memleket sevgisini de yüreğinde hissederek güzel ve 

anlamlı mısralar bıraktı. 

Karakoç’un şiirlerini sadece bir dönem ele almak ve değerlendirmek yerine bir 

bütün olarak ele alınmalıdır. O’nun 1970’lerde yazdığı şiirlerinde Milliyetçi bir duruşu 

olduğu görülecektir. O yıllarda ülkemizde anarşi ve terör vardır. Türkiye, örtülü bir savaşla 

karşı karşıyadır. Bu nedenle de içinde bulunduğu aksiyoner hareket içinde bir kesimi 

harekete geçirmesine karşılık Onun davası Hak davasıdır; Nizam-ı Âlem davasıdır. O, 

tek düşmanı olarak küfür ordusunu görüp hedef almıştır. Allah yolunun yolcusu idi.

O’nun milli duruşunda maneviyat vardır:

Soysuzlar taş atar mukaddesata

Karşı durmazsak bizdedir hata, diyen şair:

Alnımız ak yüzümüz ak

İslam olan olmaz korkak

Batıla batıl Hak’ka hak

Diyeceğiz suç olsa da, demiştir. Bazı şiirlerinde de aynı tema vardır. Ünlü  “Vur 

Emri” şiirinde de:

Bu dine, bu ırka ve toprağa

Sataşmak isterse herhangi gâvur

-Vur ALLAH aşkına vur!” diye cesurca coşkulu mısraları yazmıştır.
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Karakoç şiirlerinde her ne kadar içinde bulunduğu dönemi ele alsa, irdelese ve 

hicvetse de kendi çağının ötesinde de gezinmiştir.

“Davası olmayanın sevdası olmaz” diyen Karakoç gerçek bir dava adamı olarak 

yaşadı. Dava Felsefesinde:

Ben Milletim uğruna adamışım kendimi 

Bir doğrunun imanı, bin eğriyi düzeltir. 

Zulüm Azrail olsa, hep Hakk'ı tutacağım 

Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.  

Diyen şair kalıcı şiirler yazdı. Şiirlerinde kendi insanını; Türk – İslam âleminin 

kaygılarını çekti ve dile getirdi. Mehmet Akif, Necip Fazıl, Osman Yüksel gibi, şiirleri 

dillerden düşmedi ve düşmeyecek de, Şiirleri bestelendi dillerde türkü oldu. Bir 

Dadaloğlu, Nefi, Seyrani gibi taşlamalar da bulundu. Karacaoğlan veya Erzurumlu 

Emrah gibi aşk şiirleri yazdı ama bu şair hep farklı oldu, özgün oldu. Bu şairlerin hiç birine 

benzemedi, hep kendi oldu. Farklılığını sadece mısralarında göstermedi yaşantısında da 

kendisini tanıyanlara da tanımayanlara da kabul ettirdi. Hak bildiği davada Hakk’a 

yürüdü.

Karakoç gibi bir şair daha gelir mi bilinmez. Bunu zaman gösterecek. Ancak 

Karakoç’un yerinin doldurulamayacağı kesindir diyebiliriz.

Allah’ın rahmeti üzerine olsun.

CEMRE
İlkay COŞKUN

kuş sesleri 
cıvıl cıvıl

günün ilk çamaşırları
balkonlarda asılı

baharın ilk güneşi
dolar penceremden

sevdam ağız tadımda
baharımda sen

yatağımda uyuklayıp 
şekerlerim ben

yola koyuluruz 
ekmeğe/ aşa..
yeniden
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TÜRK DÜNYASININ BAHAR BAYRAMI 

SULTAN NEVRUZ

Tamilla Abbashanlı-ALİYEVA*

“ Elimize, obamıza yaz geldi. Uzaklarda bir katar turna göründü, yakınlarda bir 

topa sıgırçın. Göklerin sevdalanan, yerin kubarlanan çağında leylek geldi, bülbül 

geldi. Çovgunlu havalar onları didergin saldı, Vatandan uzak düştüler, uçup-uçup 

uzak ülkelere geddiler., hararet aradılar. “Vatan” deyende dudakları çatladı, bu ağrıya-

acıya sabır edemediler, havalanıp Vatana sarı uçtular. Yaz geldi elimize-obamıza. 

Bulaklardan süt aktı, yürekler oyun-oyun oynadı. Gömgök halıya bürünmüş yer-yurt 

dil açıb konuşmak ister. Yollara düzülen kızlar ellerinde göyce-göyce semeni götürür, 

yeri-yurdu yeşile bürümek isterler:

      Semeni al beni

      Her yazda yada sal beni. 

  Semeni, sakla beni,

       Yılda göyerde rem seni.

   

Nevruzun gelişi bundan güzel nasıl ifade etmek olar?! Azerbaycan’ın ünlü 

folklorcusu Prof.Dr.K.V.Nerimanoğlu  “Elimizden, obamızdan” adlı kitabında Sultan 

Nevruzun dünyamıza gelişini böyle gösterir.Nevruzun M.Ö.Y111 yy.”dan günümüze 

kadar çetin kış şartlarının sona erip tabiatın uyandığı, kar, buz ve donların eriyip aktığı, 

nehirlerin coşup taştığı, ağaçların yeşerdiği, gece ile gündüzün eşit olduğu ve 

insanların kalbinde güzel duyguların canlandığı baharın müjdecisi olan 21 Mart 

gününde Doğudan Batıya, Güneyden Kuzeye bütün Türk Dünyası tarafından büyük 

bir coşkuyla kutlanmaktadır. Azerbaycan’da basılan Ansiklopedide Nevruz hakkında 

böyle yazılır: “Nevruz Eski Doğu ananelerinin devamıdır”. Çok güman ki, İkiçay 

arasında da Baharın gelişi ile bağlı törenler geçirilirdi. Buna örnek olarak Dimuzi ile 

bağlı törenleri göstermek olar. Efsaneden belli olur ki, Dimuzi öldürüldükten sonra 

onun ablası Dimuzinin 12 ay yerin altında kalmasına razı olmuyor. Dimuzi 6 ay yerin 

altında, 6 ay yerin üstünde olur. O martın 21 de yer yüzüne kalkıyor, bu da Martın 21-

ne denk geliyor. O günü insanlar Yeni Gün deye Bayram ediyorlar. Çünkü Dimuzinin 
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gelişi ile  Doğa uyanır, insanlar tarlalara çıkıyor, buğday ekiyorlar.  Bazı kaynaklarda 

Nevruzun tarihi Hun”lara kadar gedip çıkıyor. Çin kaynaklarında okuyoruz ki, Hun”lar 

Milattan yüzlerce yıl önceleri 21 Mart günü hazır yemeklerle kıra çıkmışlar,  Bahar 

şenlikleri yapmışlar. Bu şenlikler bu gün Nevruzda keçi irilen Bahar şenliklerine çok 

benziyor. Nevruza Ergene kon Bayramı da derler. Bu da Yeni Gün –Nevruz anlamına 

geliyor. Göktürkler Tatarlarla savaşta yenildiler. Onlar bir dişi keyiğin ardınca geddiler. 

Dağları keçip düze geldiler. Bura güzel bir yer idi. Burada 400 sene kaldılar. 

Çoğaldılar, bura yerleşmediler.  Ama geçmeye yol bulamadılar. Bir kurdun ardınca 

deşikten çıktılar. Bu da eski takvimle Martın 9-u (Yeni takvimle Martın 21 idi) O güne 

Yeni Gün Nevruz dediler. Ellerine Kurt Başlı bayrak aldılar,  bayram ettiler. (Erken 

sarp, çıplak, yalçın; kon ise geçit demektir. Yalçın kayadan geçit).

    Azerbaycan’da Nevruz hakkında  denilen rivayetler  Zerdüştlükten önceki 

dönemlere rastlayır. Mes. Rivayetlerin birinde denilir ki, İran ve Turan evlatı, Keykavus 

oğlu Siyavuş Efrasiyabın ülkesine Hatıra olarak Buhara Hisarını yaptırır. Az geçmiyor 

ki, düşmenler onları bir-birine düşman ediyorlar. Efrasiyab Siyavuşu öldürerek 

Buhara Hisarından attırır. Zerdüştçüler Siyavuş’un cesedini Hisarın Doğu kapısında 

defin ediyorlar. Bu olaydan sonra halk Siyavuş için “Ateşperest ağıtı” adında pek çok 

mersiye yazmışlar. O mersiyelerde Siyavuş’un defin edildiği gün Nevruz 

adlandırılmış, her yıl Bayram gibi kutlanmıştır. Başka bir rivayet de eskilere dayanır. 

Oğuz oğlu kış yiyeceğini mağaraya toplar. Bir defa kış uzun sürer, yiyecek biter. Oğuz 

oğlu yemek aramak için dışarı çıkar, bir şey bulamaz, sakalı buz bağlar, geri döner. 

Karşısına bir kurt çıkar. Oğuz oğlundan ne aradığını sorar. O da durumu anlatır. Kurt 

der: -Bak karşıda bir koyun sürüsü,  bir kucak sümbül, bir cehre, bir el değirmeni 

bekliyor. Git al. Amma koyunlardan yiye bildiğin kadar kes ye, yününü eğir, elbise toku. 

Kalanlarını artır,  kuzuları el üstünde tut, büyüt. Sümbülün yarısını ye, yarısını yer sep, 

artır. Oğuz oğlu öyle de yapıyor. Ve Oğuz oğlu kurtla rastlaştığı gününü-Büyük Çillenin 

30-u gününü Bayram deye kutlar. Buna Nevruz –yeni Gün derler.  Nevruzu “Avesta” 

ile de bağlıyorlar. Örneğin; Ata-baba ruhları  insanlara mutluluk getirdi iyine, bol 

mahsul getirdiğine göre insanlar onları her zaman yad etmiş,  yılın müeyyen gününde  

(mart ayının 1 den 10 kimi eski takvimle)  ata-baba  ruhlarının hatırlanma günü 

geçirmişler.  Nevruzda ölenlerin ruhunu yad etmek ondan kalmış. Ve ya Nevruza 

mevsim Bayramı da diyorlar. Esas işi mal darlık ve ekincilik olan Türkler baharın 

gelmesini sabırsızlıkla gözlemişler. Onlar Doğanın oyanımsını,  İyi kuvvetlerin Kötü 

kuvvetler üzerinde galebesi gibi bakmışlar. Ona göre de bu olayı sevinçle kutlamışlar. 

Halk bu bayrama Nevruz – yani Yeni Gün ismini vermişler. Azerbaycan’ın ünlü bilim 

adamı  M. Arif yazıyor:  “Nevruz insanların hayata iyimser    bakmasının, Doğanın 

sevinmesinin bayramıdır.  Şimdiye kadar bu bayram öz küvetli etkisini saklamış 

sosyal hayatla baglı bir bayramdır”.
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    X1 asrın en ünlü Arap tarihçisi Ebu Reyhan El Biruni   “Eski Halklardan 

kalmış yadigârlar”, “Kanuni Mesudi”, “Et Tefhim” adlı eserlerinde Nevruzdan 

konuşmuştur. El Biruninin eserinden konuşmadan önce deyek ki, eski insanlar 

Doğanın uyanmasını Tanrı kudretinde görürdüler. İnsanlar Baharın ilk gününe Nevruz 

–Yeni Gün dediler. El Biruni yazıyor: “Tanrı sükûnette olan göğün katlarını bu günde 

hareket ettirdi, yıldızlar hareket etti, güneş doğdu. Böylece, mevsimler, aylar, günler 

belli oldu. El Biruni Nevruzda yere su çilemek hakkında efsane konuşur: “Süleyman 

Peygamber yüzünü kayıp ediyor, hâkimiyet elinden çıkıyor. 40 günden sonra 

yüzüğünü bulup ona verirler. Hâkimiyet berpa olunur, hükümdarlar onun huzuruna 

gelirler. O zaman Farslar demişler:- Nevruz amed- Yeni Gün geldi. Süleyman 

Peygamber rüzgâra der: -Beni götür. Bu zaman kırlangıç Peygambere der:- Buradan 

geçme, içinde yumurta olan yuvam var. Süleyman P. Geçmez. Bu zaman kırlangıç 

ona bir çeğirtke budu verir, karşısına su çiler. O zamandan insanlar Nevruzda bir-

birine hediye verir, yere su serperler.  Biruni yazar ki, Cemşid Nevruzda arklar 

çekdirer, bayram günü insanlar yıkanır, üstlerin su çilerler.  Biruni Nevruzun Hz. 

Muhammet Peygamber için de kutsal olduğunu böyle söyler: “Bir gün Nevruz Günü 

Peygambere içinde helva olan kâse verirler. Peygamber helvanı yiyor, kabı kırarak 

etrafında kılara paylar ve der: Keşke bizde her gün Nevruz olsaydı.  Abbasiler Halifesi 

El Memun Nevruz hakkında soranda  Ali İbn Musa Er Rid ona böyle cevap vermiştir: 

“O güne melekler de secde ediyorlar, çünkü  o günde doğmuşlar. Bu güne 

Peyğemberler de sitayiş ederler, çünkü o  gün güneş doğup. Hükümdarlar secde 

ediyorlar, çünkü zamanın ilk günüdür”. Dediğimiz efsanelerin çoğusu “Avesta”dan 

geliyor. 

      Yine X1 asrın Fars asıllı ünlü bilim ve devlet adamı Selçuklu Döneminde 

Devlet işlerinde üst düzeyde olan Nizam-ül Mülk “Siyaset name “ adlı eserinde 

Nevruzdan söz eder, onun Yılbaşı olduğunu söyler. Ona göre Nevruz Türkler 

arasında çok yayğındır. X1 asrın diğer ünlü bilim adamı Mahmut Kaşğari  Divan-ı 

Lügat-t Türk”ünde Türklerde Yılbaşının Nevruz olduğunu söyler. Yazar burada 

“Beyrem” sözünden konuşur.  Bu söz bu gün işletdiyimiz Bayram sözünün aynısıdır, 

Türkçe bir kelime.  M.Kaşğari “Bayram Yeri” denilen bir ifade işledir. Her hangı bir 

çiçeklerle süslenip ışıklarla donatıldığı zaman buraya “Bayram yeri” de denilir. 

Bayram Halk arasında gülme, sevinç, neşe demektir. Burada 12 hayvanlık Türk 

Takviminden de danışmak lazımdır. Maalesef, Türklerin yarattığı bu takvim bu gün 

Çinlerin adına çıkılmaktadır. Takvimin başlangıcı 21 Martdır. Ömer Hayyamın 

başlangıcını yaptığı  bir çık bilim adamı  Melik Şahın talimatıyla  bir araya geldiler. 

Bugünkü Güneş Takvimine yakın bir takvim yaratdılar. Melik Şahın Celal-üd-Devle 

Ebu I-Feth Melik Şahın Celal-üd Devle lakapına bağlı olarak takvime  Meliki ve ya 

Takvimi-Melik Şah  da denildi.  Bu takvimin başlangıcı 21 Marttır. Nevruz sadece bu 
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takvimle de kalmadı. Selçuklu Döneminde saraylarda Nevruz adlı bir Bayramın 

kutlandığı bilinse de bu hakda kaynaklarda bilgi yoktur.  Bu bayram Selçuklara 

Hunlardan ve Uygurlardan gelmiş,  Selçukların yoluyla o biri Türk De vilayetlerine 

geçmiştir.  Nevruz şenlikleri Uzun Hasanın adıyla da bağlıdır.  Hasan Padişah 

Kanunları olarak bilinen Ak koyunlu Kanunlarında 21 Mart takvim başı hesap 

edilmiştir.  O gün ilk vergi toplama günü kimi de kayıt olunmuştur. Nevruz Ak koyunlu 

Türkmenleri arasında çok yaygın olmuştur.  Bu gün de Nevruz geleneğinin en fazla 

muhafıza edildiği yer Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi, Azerbaycan ve Güney 

Kafkaslardır.  Çünkü o zamanlar buralar Ak koyunlu toprakları idi.  Bir başka fikir. 

Mesela, Kayı boyuna mensup Karakeçililer 21 Mart Günü Ertüğrul Gazinin türbesi 

etrafında toplanır, bayram edip, at yarışları, güreşler geçirirler.  Bugünkü Nevruz 

geleneğinde bunlar var.  Bu bayrama Yörük Bayramı da delerdi. Niye bu bayram 

Ertüğrul Gazinin türbesi yanında geçirilir?  Ona göre bu bayramın bir adı da “Ölüler 

Bayramı”dır. Bu gün Güney Doğu, Doğu Anadolu ve Azerbaycan’da  Nevruz”a “Ölüler 

Bayramı” da derler. Bu barede Prof.Dr.V.Velyevin ve başka bilim  adamlarının 

kitabında var. Bunun “Avesta”dan geldiğini yazıyorlar.  Nevruzla bağlı Türk 

edebiyatına  Sultan Navruz ifadesi girmiştir. Hatta kardelen çiçeğine Sultan Navruz 

çiçeği de derler. Bu ad takvimi Celali olarak adlandırılan  Melik şahın bir sultan olarak 

Nevruza verdiği  önemden dolayı da  Sultan Nevruz ve ya  nevruz-u Sultani şeklinde 

de ola bilir (Bunları  Prof. Dr. R. Gencin “Türk tarihinde ve kültüründe Nevruz” 

makalesinden almışız. Bak.”Türk Dünyası” dergisi, Nevruz Özel sayı, 1997, s. 

sah.1)21 Marta kadar 4 Çarşamba var ve bunların isimleri var: toprak, rüzgar, su  , 

ateş. Nevruza hazırlık önceden başlanır, evler boyanır, temizlenir, tamir olunur, bağ-

bağca temizlenir, ağaçların kol-budağı kesilir, yeni elbiseler alınır. Evde her şey 

yıkanır. Mezarlar temizlenir, ziyaret olunur. Osmanlı döneminde bunlar olmuştur.  

Nevruza 3 gün kala sarayda bazı hazırlıklar yapılır, 2 gün kala başka işler yapılır, 21 

mart günü Osmanlı Padişahının katıldığı  saraydaki kutlamalar  olur. Padişah halkın 

içerirsine gediyor, onlarla beraber Nevruzunu kutluyor. 21 Mart günü Padişahın – yani 

Sultanın Nevruz tebriklerini kabul ettiği gündür. Nevruzu Sultan sözü buradan da gele 

bilir, yani sultana mahsus, sultanın katılmasıyla kutlanan ve ya  sultan tarafından 

kutlanan Nevruz Bayramı. 

      Bu gün Nevruz Uygurlarda, Orta Asya Türklerinde, Türkiye Türklerinde, 

Irak, İran, Suriye Türklerinde, Balkan Türklerinde Nevruz kutlanır.  Afganistan ve 

Hindistan’a Nevruz Babürlüler zamanında girmiştir. Moldova”daki Hiristian 

Gagavuzlar bu bayramı kutluyorlar.  Hristian Çuvaşlarda da Nevruz geleneği var.  

Şamanist Saka yani Yakut Türklerinde de var.  M.Ö. Hunlarda olan bu gelenek İslam 

Dönemde Türklerde devam etmiştir.  Onlar bu bayramı milli geleneklerine uygun ve 

inançlarıyla devam etmişler. Mesela, Alevi, Bektaşi kesimde bu bayram Hz.Ali’nin 
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Hz.Fatmayla evlendiği gün gibi kabul edilir.  Ve ya  Hz.Ali’nin   Halife olduğu gün... 

Hâlbuki Hz.Ali Martın 21-de değil, temmuz ayında halife olmuştur.  Sünni kesim bunu 

Hz. Yunusla, Nuh Peygamberle bağlıyor. Güya 21 mart günü Nuh Peygamberin 

gemisi karaya oturmuştur. Ve ya Hz. Yunus balık tarafında karaya çıkartılmış.  Yani 

insanlar kendi gönülleri ve kendi kafaları ile Nevruzu nasıl görmek istemişlerse, ona 

göre bir başlangıç yapıp bunu İslam döneme aktarmışlar. Türkiye’de –özellikle, Orta 

Batı Anadolu’da Hıdrellez Şenlikleri var. Bu bayram Nevruza çok benziyor. İnsanlar 

yemek alıp kırlara çıkıyorlar, yumurta boyatırlar, çeşitli oyunlar oyna yırlar.  Sadece 

onu demek lazımdır ki, Nevruz M.Ö.3 Yüzyıllıktan beri Mete Han zamanından 

Türklerde var olan bir bayramdır. 1200 yıldır ki,  Türk grupları ile hiçbir bağlantısı 

olmayan Şamanist Saha Türkleri bu bayramı geçirirler. Bu bayramın Hunlardan 

başladığını, sonra ise Hunların evladı olarak adlandırılan Türklerde de yaşadığını 

söylesek hiç de yanlışlık etmeğiz. 

        Ve sonda: Güzel Anadolu’muzun, bütün Türk Dünyamızın Nevruz 

Bayramı kutlu olsun. 2012 yılı Türk Dünyasına huzur, sağlık, bolluk-bereket, iyi günler 

getrisin. Kapılarımızı mutlu haberler dövsün. İnsanların yüzünden sevin, tebessüm 

eksik olmasın. Bu sene eski Türk Takvimine göre Ejderha yılıdır. Bu sene insanlar 

hassas, sağlıklı, kuvvetli ve faal olacaklar. Yürekleri açık olacak,  dedi-kodu 

yapmayacaklar. İnsanlar hangi işe başlasalar, uğur kazanacaklar. Keder az, uğur 

fazla olacak. Unutmayalım ki, Ejderha hayatın ve yükselişin simgesidir. Ejderha bu 

sene insanlara dört nimet getirecektir: zenginlik; hayırhahlık, ahengdarlık ve uzun 

ömür.

     
* Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Öğretim Üyesi
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ

Ömer AYDOĞAN

Nevruz, güneşin koç burcuna girdiği gün olup, Rumî takvime göre Mart’ın 

dokuzuna rastlayan, Celâlî takvimine göre de yılbaşı olarak kabul edilen, kışın bitip 

ilkbaharın başladığı yeni günün adıdır.

Nevruz, bir başka ifadeyle “yeni gün”, tabiatın kıştan kurtuluşunun bolluk ve 

berekete kavuşmasının sembolüdür. Türk dünyası için de bir kurtuluş günü olarak 

algılanır ve “Ergenekon” veya “Bozkurt Destan”ları ile bağlantılı olarak değerlendirilir. 

Türk dünyasının bir kısmında da “Ergenekon Bayramı” olarak karşımıza çıkar.

Ergenekon destanına göre, Tatar hanı Sevinç Han, Kırgız hanını ve başka 

hanları yanına alarak Göktürklere saldırır. Savaşı Göktürkler kazanırlarsa da hile ile 

bu savaşı düşmanları kazanır ve Göktürkleri kılıçtan geçirirler. Yalnız Göktürk hakanı 

İlhan’ın o yıl evlendirdiği Kıyan adlı küçük oğlu ve Nüküz (değişik kaynaklarda 

“Nohuz” ya da “Tokuz”) isimli bir yeğeni vardır. Bunlar eşleriyle birlikte kurtulmayı 

başararak at, davar ve devenin bol olduğu bir yere gelirler. Sürüleri önlerine katıp karla 

kaplı, sarp bir geçide ulaşırlar. Tehlikeyi göze alarak geçide girip ilerleyince karşılarına 

cennet gibi bir vadi çıkar. Her türlü av hayvanının bulunduğu bu verimli vadiye 

“Ergenekon” adını verirler. “Ergene” sarp, “kon” ise geçit demektir. İki aile, hayvanların 

etlerini yer, sütlerini içer, derilerini giyerler. Çocuklarını birbirleriyle evlendirerek 

çoğalmaya başlarlar. Aradan dört yüz yıl geçer. Artık bu vadiye sığamayacaklarını 

anlayınca atalarından duydukları geçidi ararlar, fakat bulamazlar. Bir demirci, vadiyi 

kuşatan dağlardan birinde demir madeni olduğunu, onu eriterek bir yol 

açabileceklerini söyler. Bunun üzerine dağın en geniş yerine bir kat odun, bir kat 

kömür yığarlar. Yetmiş deriden körük yapıp, yetmiş yere yerleştirirler ve yaktıkları 

ateşi körüklemeye başlarlar. Demir erir ve yüklü devenin geçebileceği genişlikte bir 

yol açılır. Bu yolu kullanarak dışarı çıkıp Tatarlar’dan öçlerini alırlar. O sırada 

Göktürklerin hükümdarı Börteçene’dir. Börteçene, Moğolcada “Bozkurt” anlamına 

gelir.

Göktürkler, Ergenekon’dan Nevruz günü, yani 21 Mart günü çıkmışlardır. O 

günü hiç unutmazlar ve her 21 Mart günü bir demir parçasını kızdırarak, önce Hakan, 

sonra beyler örste döverek kutlama törenleri yaparlar. Türk büyükleri de Altaylardan 

Viyana’ya uzanan tarihi seyirleri içinde her 21 Mart günü ateş yakıp, bir parça demiri 
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kızdırarak örste dövmüşler, bu geleneği hiçbir zaman unutmamışlardır. Bugün de 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi Türk 

Cumhuriyetlerinde ve diğer Türk topluluklarında “Türk Hürriyet ve Diriliş Günü” veya 

“Ergenekon Bayramı” olarak kutlanmaktadır. 

Anadolu’da Nevruz, Selçuklular döneminden başlayarak Osmanlı’dan 

günümüze kadar canlı geleneklerle kutlana gelmiştir. Selçuklu hükümdarı Melikşah 

döneminde “Nevruz” yılbaşı sayılarak bir takvim hazırlanmıştır. Bu takvime “Takvim-i 

Melikî”, “Takvim-i Sultanî”, “Takvim-i Celalî” adları verilmiştir.

Osmanlı Padişahlarınca “Nevruz”a özel önem verilmiştir. Şairlerce “gazel” ve 

“kaside” şeklinde yazılan ve “Nevruziye” adı verilen şiirler padişahlara ve devlet 

adamlarına sunulur, şairler “Nevruziye” şiiri karşılığında ödüllendirilirmiş. Nevruz 

günlerinde müneccimbaşı, yeni takvimi padişaha sunar, o anda aldığı bahşişe de 

“Nevruziye Bahşişi” denilirmiş. “Nevruziye” denen çeşitli baharatlardan yapılmış 

macunlar, padişah ailelerine ve büyüklere sunulur, ziyaretler düzenlenirmiş.

17. yüzyılda yaşamış olan Evliya Çelebi, “Seyahatname”sinde Erzurum’un 

soğuğunu anlattığı ve fıkra özelliği gösteren bir metinde “Bir kere de kedinin biri bir 

damdan diğer dama sıçrarken boşlukta donup kalmış… Sekiz ay sonra Nevruz’da 

donu çözülüp miyavlayarak yere düşmüş. Ünlü sözdür.”(1) diyerek Nevruz’dan 

bahseder. Seyahatname’nin birçok yerinde de Nevruz kutlamaları ve gelenekleriyle 

ilgili bilgilere yer verir.

Anadolu’da “Nevruz-i Sultan”, “Sultan Nevruz”, “Navrız”, “Mart Dokuzu” gibi 

adlarla anılan “Nevruz”, Türk milleti tarafından inanılan dinî ve menkıbevî sebeplerle 

de kutsal olarak kabul edilip bayram olarak kutlanmaktadır. “Nevruz”a İslamî hüviyet 

kazandıran bu rivayetlere göre 21 Mart tarihi; Allah’ın yeryüzünü gece ve gündüzün 

eşit olduğunda yarattığı gün, Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gün, insanlığın atası Hz. 

Âdem’in çamurunun yoğrulduğu gün, Cennet’ten sürgün edilen ve yaptıklarına 

pişman olan Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın Tanrı tarafından affedilip Arafat Dağı’nda 

buluşturuldukları gün, Hz. Nuh’un gemisinin Ağrı Dağı’na konup Hz. Nuh’un karaya 

ayak bastığı gün, Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan bezirgânlarca 

kurtarıldığı gün, Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu gün, Hz. Musa’nın 

Kızıldeniz’i yardığı gün, Hz. Ali’nin doğduğu gün ve Hz. Ali ile Hz. Fatma’nın evlendiği 

gündür. Nevruz Türk halk kültüründe bu sebeplerle de kutsanmış ve bayram olarak 

binlerce yıldan beri kutlanıla gelmiştir.

Dünyanın her yerinde insanlığın ortak duygu ve düşüncelerinin bir ifadesi 

olarak törenler düzenlenir ve bu törenlerde büyük ateşler yakılır. Türkler arasında da 

çok yaygın olan bu geleneğe Türkün ayak bastığı her yerde rastlamak mümkündür. 

Türklerde bu ateş yakma geleneği asla “ateşe tapma” değil, sadece ateşe saygıdır.

 Nevruz’un en önemli öğesinden olan “ateş” ve “ocak” kültü eski Türk tarihinde 
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olduğu gibi Anadolu’da da önemli bir yere sahiptir. Çünkü ateş, en temiz şeydir. Eski 

Türk inanışlarından olan Şamanizm’e göre ateş her şeyi temizler ve kötü ruhları kovar. 

Nitekim VI. yüzyılda Batı Göktürk hakanına gelen Bizans elçileri, Göktürk sınırında 

ateş üzerinden geçirilip temizlendikten sonra ülkeye alınmış ve ardından hakanın 

huzuruna çıkarılmışlardır. Çingiz(Cengiz) Han zamanında gelen elçiler de “ateş 

üzerinden atlatıldıktan” sonra saraya alınıyorlardı.(2) 

Bu inancın izlerine Müslüman Türklerde de rastlıyoruz. Başkurtlar ve 

Kazaklar yağlı bir paçavrayı tutuşturup hastanın çevresinde “alas, alas” diye 

dolaştırırlar. Buna Anadolu’da “alazlama” denir. Alazlama Anadolu’daki “tütsü” ile ne 

kadar da örtüşüyor, tütsüde de amaç kötü ruhlardan korunmak değil midir? 

Ergenekon’dan çıkışta yakılan ateş, Anadolu’muzun düğün geleneklerinde “sinsin” 

oyunu olarak, gelin olacak kızlarımızın, asker ocağına gidecek erkek evlatlarımızın, 

şükrün bir ifadesi olarak Allah’a sunulan kurbanlık koçların kınalarında karşımıza 

çıkıyor. Velhasıl hayatımızın her safhasında Ergenekon’un izlerini bulmak 

mümkündür.      

 “Nevruz” yani “Ergenekon Bayramı” Ziya Gökalp’ın;

 “Börteçene kurdun adı,

 Ergenekon yurdun adı;

 Dört yüz sene durdun, hadi,

 Çık ey yüz bin mızrağımız!” mısralarıyla meşhur olan “Ergenekon 

Destanı”nda ve aynı destandan ilham alarak yazdığı manzum “Alageyik” masalında 

hayat bulmuştur.

Âkif’in dörtlükleri içerisinde yer alan ve adını “Nevruz” koyduğu çocuğa ettiği 

nasihatte de Ergenekon Destanının izlerini bulmak mümkündür. Âkif, “Nevruz”a şöyle 

sesleniyor:

 “İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz?

 Ne büyük söyle, ne çok söyle, yiğit işte gerek.

 Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme;

  Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.” 

Peki, Ergenekon destanının özünün en güzel ifadesini bulduğu İstiklâl 

Marşı’ndan bahsetmeden geçmek olur mu? Âkif, İstiklâl Marşı’nda;

 “Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım,

 Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım!” 

derken, Ergenekon’dan çıkışı ve bu çıkışı simgeleyen yaktığımız o kurtuluş 

ateşini ocaklarımızda, yüreklerimizde yakmak istiyordu. Millî Mücadele de Türk 

milletinin Ergenekon’dan çıkışının ta kendisidir.  Âkif, gücünü Ergenekon’dan alan bu 

ateşi milyonlarca insanın yüreklerinde yakmayı başarmıştır. Nitekim İstiklâl Marşının 

da 21 Mart’ın tersten okunuşu olan 12 Mart’ta kabul edilişi bir tesadüf olmasa gerek!.. 
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Yüzyıllardır kutladığımız Nevruz, Cumhuriyetin ilk yıllarında da resmî olarak 

kutlanmıştır. Bizzat Atatürk’ün talimatıyla Türk’e kendi benliğini, kişiliğini ve hüviyetini 

kazandırmak düşüncesiyle kutlandığı bilinmektedir. Atatürk, milletin ve devletin içinde 

bulunduğu buhranlı günlerin ancak ve ancak öze dönüşle mümkün olacağını, bunun 

da kendi kültürel değerlerimize, örfümüze, âdetlerimize, gelenek ve göreneklerimize 

dönmekle mümkün olacağı düşüncesindeydi. Nitekim 1921 yılının 21 Mart gününde 

Ankara’nın belirli yerlerinde halk toplanmış ve bu törenlere devletin üst yöneticileri de 

katılarak Nevruz- Ergenekon Bayramını kutlamışlardır. Sakarya Zaferi’nin ardından 

1922 yılında Nevruz’un bütün okullarda bir önceki yılda olduğu gibi coşkuyla 

kutlanması için talimat vermiştir.(3) 

Her ne hikmetse Cumhuriyetin ilk yıllarında kutlanan Nevruz Bayramı 

ekonomik yetersizlikten midir, yoksa unutulduğundan mıdır ya da unutturulmak 

istemesinden midir bilinmez, uzun yıllar kutlanmamıştır. Çok şükür Kültür 

Bakanlığı’nın katkıları ile geç de olsa bu bayram yeniden sahiplenilerek kutlanmaya 

başlanmıştır. Böylece bizler, geç de olsa Nevruzun kendi öz bayramımız olduğunun 

farkına varabildik. Tabi Nevruz’un Türk kültüründeki yerinin yeniden ortaya 

çıkarılmasında üniversitelerimizin düzenlemiş olduğu Nevruz sempozyumlarının ve 

kutlamalarının da önemli bir payı vardır. 

Zoru başarmak, kötülüklerden kurtuluştur “Nevruz”. “Hasta Adam” diye tarif 

edilen devletin bütün gücüyle ayağa kalkıp dirilişi, zorluklara göğüs gererek 

bağımsızlığına kavuşmasıdır “Nevruz.” Ergenekon’dan demir dağları eriterek dirilen 

atalarımızın ruhlarıyla yanan ateştir “Nevruz”. Bu ateş hiç sönmeden binlerce yıl yandı 

ve gelecekte de kıvılcımlarından binlerce gönlü tutuşturarak milyonlarca ruhu 

ısıtmaya devam edecektir. Nevruz toyunuz kutlu olsun. Nevruz gülleri geleceğe 

umutlar taşısın.

Kaynakça:

(1) Prof. Dr. Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK Yay. Ankara 2000, s.68; Prof. Dr. 

Bahaeddin Öğel, Türk Mitolojisi II, Ankara, 2010, s. 522.

(2) Alptekin, Ali Berat, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Nevruz, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 

Mart 2007, C: XCIII, Sayı: 663, s. 224.

(3)Şengül, Abdullah, Türk Kültüründe Nevruz ve Anadolu’da Nevruz Kutlamaları, Türk Dünyası Dil ve 
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Selçuk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu
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2012 yılı İLESAM şeref ödülleri

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, Prof. Dr.Mujgan CUNBUR, 

Şair-Yazar İsmail ÖZMEL’e verildi.

Refik ERDEN

İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) alanında ülkemize ve 
insanlığa hizmet etmiş ve seçkin eserleriyle katkıda bulunmuş bilim ve edebiyat 
adamlarını teşvik etmek amacıyla her yıl ödüller vermektedir. İLESAM 2012 ödüllerine 
lâyık görülen isimler belli oldu. Bu ödüller içinde yer alan İLESAM ŞEREF ÖDÜLÜ 
kategorisinde üç isim ödüle layık görüldü.

Ülkemize ve insanlığa nitelikli eser ve çalışmalarıyla hizmet etmiş, ilim ve 
edebiyat alanında 50. yılını doldurmuş (ilk yazılarının basıldığı tarih esas alınır) olan 
kişilerin isimleri: PROF. DR. SAİM SAKAOĞLU, DR. MÜJGAN CUNBUR, ŞAİR-YAZAR 
İSMAİL ÖZMEL.

Eserleri ile ilim, edebiyat, kültür ve sanat dünyamıza çok değerli katkılarda 
bulunan bu şahsiyetlerin hayatları ve eserleri hakkında kısaca bilgi verelim:

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
(d. 1939 Konya) Emekli Profesör. 

Akademisyen, halkbilimci, yazar
1939 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul 

Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 
mezun oldu. Ayrıca Çapa Yüksek Öğretmen 
Okulu’nu da bitirdi. İlk görev yeri Tokat Gazi 
Osman Paşa Lisesi’dir. Atatürk Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak girdi. 
1977 yılında asistan doktor, 1978 yılında doçent 
doktor unvanlarını aldı. 1988 yılında Konya 
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne profesör 
olarak atandı. 1988–1994 yılları arasında iki dönem Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dekanlığı yaptı. 20 Mart 2006 tarihinde emekli oldu.

Eserleri: Gümüşhane Masalları / Metin Toplama ve Tahlil, 1973, (2. bs. 
Gümüşhane ve Bayburt Masalları, 2002); Halk Şiirinde Atatürk, 1974 (Turgut Günay ile); 
101 Anadolu Efsanesi, 1976, 1989 ve 2003; (İlk 71 efsane 1978’de Japoncaya 
çevrilmiştir.); 4. Türk Çocuklarına Masallar, 1977; Sarı Çiçek / Sivaslı Âşık Kul Gazi, 1980; 
Anadolu – Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, 1980; 
Kıbrıs Türk Masalları, 1983 ve 1986; Azerbaycan Âşıkları ve El Şairleri I, 1985 (Ali Berat 
Alptekin ve Esma Şimşek ile) Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri II, 1986 (Alptekin ve 
Şimşek ile); Dadaloğlu, 1986 ve 1993; Ercişli Emrah, 1987; Senin Aşkınla / Kadirlili Âşık 
Halil Karabulut, 1987; Bayburtlu Zihnî, 1988; Dadaloğlu Bibliyografyası, 1990 (Alptekin 
ile); Bayburtlu Zihnî Bibliyografyası, 1990 (Alptekin ile); Atatürk, Gençlik ve Kültür, 1990; 
Türkmen Halk Masalları, 1991 (Metin Ergun ile); Folklor Bibliyografyaları Bibliyografyası 
Üzerine Bir Deneme, 1991; Azerbaycan Tapmacaları / Bilmeceleri, 1992 (Alptekin ve 
Şimşek ile); Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca, 1992; Hikâye-i Garîbe, 1992 (Ahmet Sevgi 
ile); Âşıkların Diliyle Cumhuriyet, 1998 (Zekeriya Karadavut ile); Dede Korkut Kitabı / 
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İncelemeler-Derlemeler-Aktarmalar, 2 C. 1998; 80. Doğum Yılında Şair Ahmet Tufan 
Şentürk, 1999, 2002; Masal Araştırmaları, 1999 ve 2003; Meddah Behçet Mahir’in Bütün 
Hikâyeleri II, 1999 (Alptekin, Sakaoğlu ve Şimşek ile); Azerbaycan Âşıkları ve Halk 
Şairleri Antolojisi I (16-18. Yüzyıl), (Alptekin ve Şimşek ile) 

Prof. Dr. Müjgan CUNBUR
12 Ocak 1926’da İstanbul’da doğdu. İlköğrenimine 

1933’te Ankara Dumlupınar İlkokulunda, Mehmet Âkif’in 
İstiklâl Marşı’nı yazdığı odada başladı ve aynı okuldan 
mezun oldu. İstanbul’da başladığı orta tahsilini, Ankara’da 
bitirdi. 1945’te Ankara Kız Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek 
tahsilini Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nde 1948’de tamamladı. 1952’de 
edebiyat doktoru unvanını aldı. Ayrıca 1947-1948 
yıllarında, Yüksek öğrenimi sırasında, Adnan Ötüken’in 
D.T.C. Fakültesi’nde açtığı Kütüphanecilik Kursu’na devam 
etti. 1952’de girdiği imtihanı kazanarak, Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi’nde çalışmaya başladı. 
1955’te Millî Kütüphane’ye nakledildi. Millî Kütüphane’de 
çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 1965 yılında Millî Kütüphane Genel Müdürü oldu. 
1976’da Kültür Bakanlığı müşavirliğine tayin edildi. 

Yazı hayatına 1948’de başladı. Makaleleri çok sayıda dergi ve bazı gazetelerde 
neşredildi. Türk Ansiklopedisi’nde kütüphanelerle ilgili maddeleri yayımlandı. Az sayıda 
şiir yazdı. Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı Bin Temel Eser ve Yayın 
Komisyonlarında üye olarak görev yaptı.

Türk Kütüphaneciler Derneği, Türk Dil Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü, Türk Kadınları Kültür Derneği, Millî Kütüphaneye Yardım Derneği, Kadının 
Sosyal Hayatını Araştırma Derneği, Türk Folklor Araştırmaları Kurumu gibi derneklerde 
üyelik yaptı. Eskişehir Yunus Emre Kültür Vakfı, Bolu Köroğlu Kültür Vakfı, Cenan Vakfı 
mütevelli heyetlerinde kurucu üyedir. 1965-1978 arasında UNESCO Türkiye Millî 
Komisyonu’nda Millî Kütüphane temsilcisi olarak bulundu ve 1970-1978 arası iki dönem 
yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Kitaplarından ‘Karacaoğlan-Hayatı ve Şiirleri’ Tarsus Belediye Başkanlığı’nın 5 
altın ödülünü kazandı. ‘Atatürk ve Millî Kültür’Sakarya Valiliğince, başarılı öğrencilere 
ödül olarak verilmek üzere, 2006’da yeniden iki kere basıldı.

1986’da Türkiye Millî Kültür Vakfı’nın Türk Kültürü’ne Üstün Hizmet armağanını, 
İLESAM’ın Türk Kültürü’ne Üstün Hizmet Ödülünü, Türk Folklor Araştırmaları 
Kurumu’nun İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülünü aldı. 2006’da İstanbul 
Belediyesi Kültür Dairesince, Divan edebiyatına hizmetlerinden dolayı ödül verildi. 2007 
yılında Millî Kütüphane Büyük Okuma Salonuna ‘Dr. Müjgân Cunbur Okuma Salonu’ adı 
verildi.

Müjgân Cunbur’un Kitapları: Türk Kadın Yazarlar Bibliyografyası, 1928-1955. 
Fuzûlî Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi, Yunus Emre’de Namaz, Yunus Emre’nin 
Gönlü, Milletimizi Ayakta Tutan Kıymet Hükümleri. Başakların Sesi: Türk Halk Şairleri 
Hayat ve Eserleri. Türk Kadınının Şiiri. (N. Duranoğlu- Saryal ile birlikte). Selçuklu Tarihi, 
Alparslan ve Malazgirt Bibliyografyası (İ. Binark ve N. Sefercioğlu ile birlikte). Ölümünün 
20. Yılında Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudî Arsal, Atatürk ve Millî Kültür, Karacaoğlan-Hayatı 
ve Şiirleri. Ali Kuşçu Bibliyografyası. Millî Mücadele’de Türk Kadını (İ. Enginün ve C. 
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Özdemir’le ortak) Anadolu’nun Bütünleşmesinde Ahmed Yesevî’nin Yeri, Türk Kadını 
İçin, Fuzûlî Divanı .(Prof. Kenan Akyüz, Süheyl Beken, Doç.Dr. Sedit Yüksel’le birlikte). 
Ziya Gökalp, Yeni Hayat ve Doğru Yol, Gelibolulu Mustafa Âlî,Hattatların ve Kitap 
Sanatçılarının Destanları (Menâkıbu’l-Hünerveran’dan uyarlama) Millî Kütüphane 
Yazmalar Kataloğu (D. Kaya ve N. Ünver ile birlikte) Türkiye Basmaları Toplu Katalogu 
Arap Harfli Türkçe Eserler (1729-1928) (D. Kaya ve N. Ünver ile ortak) Türk Dil Kurumu 
Kütüphanesi Yazma Eserler (D. Kaya, N. Ünver ve H. Yılmaz ile ortak) İbnü’l-Emin 
Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, 
Kenan Rifai, Seyyid Ahmet er-Rifai, (Hazırlayan; Prof. Mustafa Tahralı, Sadeleştiren M. 
Cunbur, 2008)

Şair ve Yazar İsmail ÖZMEL
18 Aralık 1933'de Niğde'de doğdu. Niğde 

Ortaokulu (1949), dört yıla yakın İstanbul’daki lise 
öğrencilik yılları (1949- 23.6.1953), sonra Niğde 
Lisesi (1955), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
(1959) mezunu. Bir süre öğretmenlik yaptı 
(1962–1967)

Genelde serbest avukat olarak çalıştı. İsmail 
Terzioğlu, İsmail Bekiroğlu ve Mızrap takma adları ile 
de yazan İsmail Özmel, İLESAM, Türkiye Yazarlar 
Birliği ve YAZSANBİR (Yazarlar ve Sanatçılar Birliği) 
üyesidir.

İlk şiiri 1952 yılında “Türk Sanatı” dergisinde ve Elazığ Uluova (23/24-
Haziran/1953) gazetesinde yer aldı. Birçok dergi ve gazetede yazıları ve şiirleri 
yayımlandı. 07 Kasım 2012'de Niğde üniversitesi ile yazarlar ve sanatçılar birliği birlikte 
"Yazı hayatının 50.yılında İsmail ÖZMEL" konulu paneli düzenlemişlerdir.

Yayın hayatına Ocak-Şubat 2006’da başlayan Akpınar isimli, iki ayda bir 
yayımlanan, kültür, sanat ve edebiyat dergisinin imtiyaz sahibidir. Akpınar dergisi 43. 
sayıya ulaşmıştır.

 YAYINLANMIŞ ESERLERİ:  ŞİİR: Bir Daha Yaşamak (1969), Zaman Kuşun 
Kanadında (1984), Çağır Da Geleyim Güzel İstanbul (1986), Her Mevsim Bahar(1995), 
Türkçenin Rüzgârında (2004), Bütün Şiirleri (2006).

BİYOGRAFİ: Adana Halk Şairi Sadık Çavuş (1996), Dünden Bugüne Niğdeli 
Şair ve Yazarlar (1. Cilt: 1990, 2. Cilt: 2001) ), Niğdeli Şair ve Yazarlar. Üç cilt birada, 
(İlaveli ikinci baskı). Tekten matbaası.2009-Niğde

DENEME – İNCELEME: 55 Soruda Düşünen İnsan(Roza Yayınevi, 
2012),Özdeyişler (1970), Türk Musikisi ve Kültürümüz (1988) Dil ve Edebiyat Yazıları 
(1997), Kültür ve Tarih Sohbetleri (1999), Sihirli Zaman, Salkımsöğüt Yayınları, 2006-
Ankara. Bindallı Yazılar, Salkımsöğüt Yayınları, 2007- Ankara, Türk Musikisi ve 
Kültürümüz, Salkımsöğüt Yayınları (2. Baskı–2007- Ankara, Denemeler-Yorumlar. 
Salkımsöğüt yayınları.2010-Konya, Dil ve Edebiyat Yazıları, (2. Baskı), Salkımsöğüt 
Yayınları. 2011- Konya, Kültür ve Tarih Sohbetleri,(2. Baskı), Salkımsöğüt Yayınları. 
2011-Konya

Niğde İl yıllıklarında görev aldı. 1967,1973 ve 2006 yıllarında yayınlanan Niğde 
Yıllıklarında, Sosyal Hayat ve Kültür bölümlerini yazdı. Düğün adetleri, yemekler, 
tekerlemeler, deyimler ve atasözleri, Niğdeli şair ve yazarlar, manilerimiz ve türkülerimiz 
ve benzeri konuları yazdı. 






