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ZAMAN VE MESAFE
Deniz kıyısında güneşin batışını seyrediyoruz. 

Bu gidişten üzgün olmalı. Yüzü daha da kızarıyor. 
Ufuktan bir kayışı var, yavaş yavaş ve denizin adeta 
kalbine iniyor, derken mesafe düşüncesi imdada yetişti. 
Kaç ışık yılı uzaktaki güneş şu küçücük denizin içine 
nasıl sığar bu mümkün mü?

Öyleyse güneş denizin kalbine akmadı, biz onu 
öyle gördük. Duyularımız bizi yanıltıyor, onun verdiği 
sonuçta bazı noktalar, mantığa, ölçüye, biçiye uymuyor. 
Olayları nasıl algılıyorsak, gerçeğin de öyle olduğunu 
zannediyoruz.

Güneşin doğuşu, bir deniz ufkunda nasıl olur derseniz onu en az bir defa 
yaşamak ve görmek gerekir. Çünkü gözümüz güneşi, denizin derinliklerinden 
fışkıran bir lav gibi görüyor, yavaş yavaş ufkun üzerine çıkarak kendini gösteriyor. 
Batarken, ayağı tökezleyen bir insanın kapaklanması gibi batıyor. Doğarken bir kır at 
üstünde çok uzaklardan al al serpuşları rüzgârlanan bir yiğit gibi görünüyor. Batarken 
hüzün ve utanç gibi, doğarken bir müjde gibi dünyamızı aydınlatıyor.

Kâinatın sonsuzluğu ve mesafeler. Onu gözleyen insan ve gözler. Mesafeler 
böyle de; bütün oluşları bir sır gibi sarıp sarmalayan zaman için ne denilebilir?

Zaman çok boyutlu, her akla, her hayale türlü şekillerde görünen bir intiba 
mı? Yani bu düşünceyi bize duyularımız mı ilham ediyor? Eğer duyularımız ilham 
ediyorsa, bizi yine aldatmasınlar, ne dersiniz? Yoksa biz elimizle dokunduğumuz ve 
onun içine sığdırdığımız işler, eşya ve hareketlerle mi algılıyoruz? Yani zamanın bize 
yansıyan yüzü şu görünen ve görünmeyen âlem midir? Tabiat varlıkları, diğer 
yaratıklar ve mavera.

Bak işte mavera(öteler) işin içine girince zaman bambaşka bir veçheye (yüze) 
kavuşuyor. Belki de dönüşüyor.

Demek ki gerçek sandığımız birçok şey duyularımızın bizi yanıltmasından 
ibaret olabilir, onlara yüzde yüz gerçek gözü ile bakamayız. Gördüm denizin kalbine 
sindi diyorsunuz, ama deniz ile ufuk ve güneş mesafesi gerçeğin nerede olabileceğini 
az çok hissettiriyor. Kaçımız bunun farkındayız? Bütün bunları düşünmeye değer 
buluyorum.

Üstat  Prof. Dr. Orhan Okay  ile Nur Özmel Akın’ın yaptığı bu güzel söyleşiyi  
sunmaktan mutlu olduğumu söylemeliyim.

Ayrıca, Karacaoğlan, İsmail Özmel, Erdal Noyan, Hızır İrfan Önder, Salim 
Gülbahçe, Mehmet Baş, Ali Rıza Kaşıkçı, Süleyman  Bektaş, Serpil Kaya, İlkay 
Coşkun, Elif Merve Şahin, Nicat Heşimzade’nin şiirlerini,  İsmail Özmel, M. Nihat 
Malkoç, Ömer Aydoğan, İsa Kayacan, Kibar Ayaydın, Ahmet Vehbi Ecer, Murat 
Soyak, Süleyman Koloğlu’nun yazılarını da ilgiyle okuyacağınıza inanıyorum.

Çanakkale Zaferinin 99. yıl dönümünü iki yazı ve bir şiirle andık.
Daha zengin sayılarda buluşmak dileği ile hoşça kalın, sağlıcakla kalın
                                                                                           İSMAİL ÖZMEL

Sevgili Akpınar Okuyucuları,
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Sayın Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Türk Edebiyatı’nın temel yapı 

taşlarından biri olan Tanpınar’ı sizin değerli anlatımınızla Akpınar okuyucusuna 

ulaştırmak imkânı verdiniz. Tanpınar’ı Orhan Okay’dan öğrenme ayrıcalığını 

sağladınız. İzninizle hemen sorulara geçmek istiyorum.

1- Sizin için Tanpınar kimdir? 

Benim için dediğinize göre tamamen bana göre bir Tanpınar portresi çizeyim. 

Tanpınar genellikle önemi belki varlığı bile geç fark edilen, fark edildikten sonra da 

bugüne kadar hiçbir aydının hatta ciddi bir okur-yazarın ilgisiz kalmadığı bir şahsiyet. 

Fakülteden hocam olduğu halde benim de geç anladığım bir insan oldu. Meselâ daha 

lise son sınıfında iken rahmetli hocam Behice Kaplan o sırada yeni çıkmış olan 

Huzur’a dikkatimi çektiği halde onu bile okuyuşum ancak daha sonraki yıllardadır. 

Abdullah Efendi’nin Rüyaları’nı da çok geç okuduğumu, ilk okuyuşumda pek de 

zevk almadığımı itiraf edeyim. Yalnız yine lise sıralarında “Ne İçindeyim Zamanın” ve 

“Bursa’da Zaman” şiirleri ile fakültedeyken takip ettiğim Aile dergisinde birkaç şiirini 

ve bazı hikâyelerini severek okuduğumu belirteyim. “Mavi Maviydi Gökyüzü”, “Bir 

Gün İcadiye’de” şiirleri, “Acıbadem’deki Köşk”, “Rüyalar” hikâyesi. Özellikle bu 

sonuncu hikâyeye tutulmuştum. Konusunun bir tarafıyla aynı kategoriye girebilecek 

Peyami Safa’nın Matmazel Noraliya’nın Koltuğu romanını, Enis Behiç’in Varidat-ı 

Süleyman Çelebi’sini okuduğum yıllardı. Bu yetersiz birikimimle bir iki yıl sonra bir 

gün Tanpınar’ı fakültedeki kürsüsünde hocam olarak karşımda buldum. Şairliğini, 

hikâye ve roman yazarlığını adeta unutmuştum da sadece hoca olarak mı 

görmüştüm, neydi. Doğrusu bildiğimiz hocalardan farklıydı. Bunu birkaç yazımda 

anlattım. Öğrencisiyle ilgisi pek yoktu. Hatta o günkü konusu olan dersle de. Ama 

anlattıkları çekiciydi ve güzel anlatıyordu. Hayran, dinlerdik. Ben öğrenciliğimde 

daha çok Mehmet Kaplan’ın izinden gittim. Tanpınar’a bu yarım ilgim ölümünden 

sonra da yıllarca devam etti. Nihayet birçoklarının da dikkatini çektiği gibi, 

Prof. Dr. Orhan Okay İle 
Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Mülakat

Nur Özmel AKIN
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ölümünden on küsur yıl sonra Selahattin Hilav’la Hilmi Yavuz arasında başlayan 

siyasi/doktriner bir münakaşa onu önce fikirleriyle gündeme getirdi; daha sonra da 

romancılığı, hikâye yazarlığı, denemeciliği ve şairliğiyle belki hiçbir yazarımıza nasip 

olmayan bir ilgi alanı gittikçe genişledi. Neredeyse hemen her akademisyenin onun 

hakkında bir kitap, hiç değilse birkaç yazı yazması veya tebliğ vermesi zaruret oldu. 

Bütün bunlardan sonra özetin özeti bir Tanpınar portresi çizersek: Disiplinli, 

programlı ideal bir üniversite öğretim üyesi değil, fakat zevkle dinlenilecek bir 

hocaydı. Üslûbu, medeniyet ve kültür tarihiyle ilişkileri, zengin yorumlarıyla 

benzerleriyle hiç ilgisi olmayan ve aşılamayan bir edebiyat tarihi yazarıydı. Az 

sayıdaki hikâyeleriyle insan psikolojisinin marazî, bazan Froydiyen, bazan 

parapsikolojik/metapsişik derinliklerini kurcalayan bir hikâyeci. Her biri 

toplumumuzun çok önemli tarihî zaman kesitlerinde geçen, aşkla beraber kültür ve 

medeniyet meselelerine açılan, aynı zamanda ele aldığı tarihî dönemin sosyal 

eleştirilerini yapan komplike romanlarıyla da romancılığımızın önde gelen 

isimlerinden biri. Şiirleriyle hocası Yahya Kemal gibi büyük bir dikkat ve itina ile 

kelimeleri seçen fakat daha çok Haşim tesirinde başlayıp giderek bir rüya atmosferi 

arayan, kendisinin de şair olarak bilinmesini isteyen Tanpınar’ın, başta denemeleri 

olmak üzere hemen her eserinde kendi şiirinin nizamı hakimdir. Bunu söylerken 

Türkiye’de Tanpınar gündemini daha çok romanlarındaki fikrî temaların ve diğer 

yazılarındaki fikirlerin işgal ettiğini de belirtmek gerekir.

    

2- Tanpınar’ın Türk edebiyatına katkıları neler olmuştur?

Katkıyla, çağdaşlarına ve kendisinden sonraki edebiyatçılara etkilerini değil 

de edebiyatımıza getirdiklerini düşünelim. Demin bahsettiğim edebiyat 

tarihçiliğinde önce teknik ve üslûp bakımından, objektif bilgilere dayansa da 

iktibaslara ve dipnotlarına boğulmadan ikna edici yorumlara açılması yeniliktir. 

Benzerleri gibi biyografi, eser özetleri ve tema incelemesi yerine şahsiyetlere ve 

eserlere estetik zevk açısından yaklaşması, kuru akademik bir dile mukabil sanatkârca 

bir üslûp kullanması da ona ait özelliklerdendir. Divan şiirine yaklaşmasında ise bir 

“şerh-i mütun” uzmanıyla değil, güzel sanatların hemen her dalıyla ilişki kuran bir 

estetle karşılaşırız. Deneme kategorisine girecek eserleri arasında Beş Şehir, yine 

emsalleri arasında orijinalliğiyle halen de başka bir örneği olmayan bir eserdir. Tarihi, 

mimarîsi, esnafı, zenaatkârları, bazan teker teker insanlarıyla, kendi ifadesiyle 

“hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen 
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iştiyak”ın dile getirildiği, tam bir Tanpınar felsefesi kitabıdır. Romanları psikolojik 

tahlillerden başlayarak yazarı gibi bir kültür birikimine ve hayat görüşüne sahip 

kahramanların iç çatışmalarını anlatır. Hiçbir romancımız toplumumuzun bir 

medeniyet problemi olarak doğu-batı müziğini, mimarîsini, resmini, heykelini onun 

kadar işlemiş değildir.       

3- Bir Hülya Adamının Romanı: Ahmet Hamdi Tanpınar,  isimli kitabınızda 

(Dergâh Yayınları, İstanbul, Temmuz 2010), “Kendine Rastlayan Adam” ifadesi 

geçiyor (s. 67) Tanpınar,  kendine ne zaman ve nasıl rastlamıştır?

  Bu ifadeyi Antalya Mektubu’nda geçen bir cümlesinden almıştım. İşte 

Tanpınar budur dedim. Çünkü o hemen bütün hayatı boyunca hep kendisine 

rastlayan, daima kendi içine kıvrılan ve kendisiyle didişen bir insandı. Günlüklerinde 

bu durum daha iyi fark ediliyor. Günlüklerinden hareket edilerek roman ve 

hikâyelerine hatta diğer yazılarına dönersek gerek bizzat kendisi gerekse başkaları 

hakkındaki gözlemlerinde, değer yargılarında bir iç hesaplaşma aradığı görülüyor. 

Şiirlerinde, kendi ifadesiyle zaten ben vardır. “Romanlarımda benimle beraber 

başkalarının peşindeyim” dediği zaman bile o başkaları yine biraz kendisidir. 

Bahsettiğim Antalya Mektubu’nda bu ilk rastlamanın üç yaşında iken Ergani 

Madeni’nde vuku bulduğunu söylüyor. Oradaki ifadeler, sıcak ve buğulu bir camdan 

dışarıya bakış, lezzetli bir hayranlık duygusu hep Tanpınar’ı ifşa eden anahtar 

kelimelerdir. Böylece objesi de süjesi de kendisi olan bir insanı tanırız. Onun, Batı 

romanındaki psikolojik tahlillerin zenginliğinin kilise itiraflarından kaynaklandığını 

ileri sürmesi de aynı düşüncenin ürünüdür. Bütün bunları Yunus’un “benden içeri 

olan ben”i gibi fakat ondan farklı bir ben mistisizmi olarak adlandırabiliriz.   

4- Kitabınızda Tanpınar’ın milletvekilliği yıllarında “Sokak politikası, 

kahvehane politikası yapıyorum kardeşim ve bundan nefret ediyorum. Benim işim 

değil bu.” (s. 265) dediğini naklediyorsunuz.  Hülya adamının politikacılığını 

anlatır mısınız?

 Gerçekten bu onun işi değildi. Kendisi hakkında, daha doğrusu politikacılığı 

hakkında en isabetli ve doğru teşhisi budur. Bir aydının siyasi görüşleri olabileceğini 

hatta bu görüşlerini destekleyen bir partiye mensup olabileceğini kabul ediyorum. 

Ama partizanlık ve kendi ifadesiyle kahvehane politikası Tanpınar için çok uzaktır. 

Milletvekilliğinin hiçbir hizmet fonksiyonu olmadığı o yıllarda Meclise girebilmek 
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için yüzsuyu dökmesinin, bunu ödemek için yazdığı birkaç seviyesiz yazının, hele 27 

Mayıs’tan sonraki birkaç yazısının samimiyetine de inanmak istemiyorum. Elleri ve 

dilleri bağlı olarak bir ihtilâl mahkemesi karşısına çıkarılmış insanları siyasi fikir ve 

davranışlarından dolayı idam edilmelerini bile yeterli görmeyen bir ifade tarzı 

bildiğimiz hülya adamı, şair, romancı Tanpınar karakteri ile hiç de uyumlu değil. 

“Benim işim değil bu”. Değilse onu zorlayan neydi? Kitabımda bu konuyu epey 

ayrıntılarıyla işlemeye çalıştımsa da kendimi tatmin edici bir cevap bulmakta güçlük 

çekiyorum. Politikaya girme konusundaki daha ilk mektubunda milletvekili olursa 

daha geniş vakit bulacağını, daha rahat çalışacağını ifade ettiği, hocalığı bile 

istemeyerek yaptığı dikkate alınırsa bir yerden devamlı ve iyi bir geliri olsun, böylece 

para sıkıntısı çekmeden hayatını sürdürerek eserlerini verebilsin istiyordu. Ama 

başka bir açıdan bunun bir faturası da vardı. Benim işim değil demesine rağmen 

yazdığı o yazılar her halde bu borcun ödenmesi olmalı.    

5- Sizce Tanpınar “Huzur”da edebî olarak neyi ortaya koymak istemişti? 

“Huzur”un Türk romanındaki yeri nedir? 

 Bana göre Huzur Tanpınar’ın en güzel romanıdır ve edebiyatımızın da zirve 

romanlarından biridir. Fert olarak insanın, Türk insanının, Türk aydınının, 

toplumumuzun yenileşmesi, Batılılaşması meselelerinin teşrih masasına yatırıldığı 

komplike bir roman. Edebiyatımıza roman tekniği, yapısı açısından getirdikleriyle 

muhtevasındaki problemleri (tez dememeye dikkat ediyorum) birbirinden ayrı 

tutmak doğru değil. Pek çok tenkitçi farklı açılardan bakarak romanın farklı temel 

fikirlere dayandığını, hatta aynı okuyucu/tenkitçi her okuyuşunda başka bir 

özelliğine dikkatini topladığını ifade ediyor. Böylece bir taraftan en güzel aşk hikâyesi 

iken semtleri, tarihi, mimarîsi ve mevsimleriyle bir İstanbul romanı olur. İnsanın 

kaderi, trajedisi, medeniyetimizin yükseliş ve çöküşü, toplumumuzdaki değer 

çatışmaları nihayet insanın aradığı huzurun kendi içinde bulunduğu da romanın 

bütününde kaybolmayan temalar. Bunun dışında yeni bir anlatım tekniği 

geliştirmesi, bir ‘ben’ romanı olmadığı halde olayların ve tahlillerin Mümtaz’ın bakış 

açısından yansıtılması da bir başka özelliğidir. Eserin ayrıldığı bölümler ve bu 

bölümlerin muhtevaları bakımından da bir senfoniyi yahut bir Mevlevi ayininin 

formunu ve temalarını yansıttığı söylenmiştir. Kısacası Huzur hakkında çeşitli 

açılardan ileri sürülen değer yargılarının farklılığı onun anlaşılamadığını veya 

bulanıklığını değil, sınırlı ve basit bir teze dayanmadığını, okuyucunun her 

okuyuşunda zengin ve farklı bir dünyaya açıldığını gösterir.             
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6- Tanpınar’ı  “Beş Şehir” i yazmaya iten temel sebep neydi? Tanpınar, “Beş 

Şehir” ile Türk Edebiyatına neyi miras bıraktı? 

 Beş Şehir de Huzur gibi Tanpınar’ın eserleri arasında en çok dikkati çekmiş ve 

hakkında en çok yazılmış olanlarından. Tanpınar’ı böyle bir çalışmaya iten 

sebeplerden birini kendisi kitabının öncekinden farklı olan ikinci basımının baş 

tarafında ifade eder: “Hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile 

yeniye beslenen iştiyak”. Böylece, sadece bir şehir monografileri olmaktan çıkıp 

geçmişin büyük değerleriyle geleceğe uzanan, tarihî macerayı, kültür kaynaklarını 

kurcalayan, ümitleri ifade eden bir eser olur. Anlattığı beş şehrin her birinde bu 

geçmişin nostaljisi ile yenileşmenin heyecanı, birbirinden kopmadan, birincisi 

ikinciyi güçlendirerek sürekli bir akış hali hissedilir. Ben Beş Şehir’de Tanpınar’ın, bu 

şehirleri bir takım özellikleri dolayısıyla birbirinden farklı fakat medeniyet tarihimizin 

bütününde birbirini tamamlayan karakterleriyle göstermek istediğini düşündüm. 

Böylece Ankara’da Roma İmparatorluğu’ndan Selçuklu ve Osmanlı’ya, Erzurum’da 

yakın tarihimizden günümüze, Konya’da Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Bursa’da 

Osmanlı’dan aktüel tarihe, İstanbul’da ise Bizans’tan Osmanlı’ya, sürekliliğini 

kaybetmeden ve birbirinden kopmadan bir bir zaman bütünlüğü (süreç) içinde 

devamlı bir zihnî gidiş-gelişle, çağrışımlarla bütün bu medeniyetlerin, sanat 

eserlerinin, yaşama tarzlarının ve bizzat insanların mukayeseli bir panoramasını 

vermiştir. Ondan önce de bazı şehir monografileri yazılmışsa da onlar bir tarih ve 

coğrafya bilgisi çerçevesinde kalmıştır. Tanpınar’da tarih bilgisi değil tarih kültürü, 

sanat tarihi değerlendirmelerinden çok sanatkâr sezgisi, toplum yapısında sosyolojik 

gözlemler yerine insanî değerler ve insan ilişkileri ön plandadır. Burada ayrıntılarına 

girmeme imkân olmayan daha başka özellikleri dolayısıyla Beş Şehir edebiyatımızda 

edebî şehir monografilerinin de ilki olmuştur.           

Hocam çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
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Koşma
Karacaoğlan

Üryan geldim gene üryan giderim 

Ölmemeğe elde fermanım mı var 

Azrail gelmiş de can talep eyler 

Benim can vermeğe dermanım mı var 

Dirilirler dirilirler gelirler 

Huzur-ı mahşerde divan dururlar 

Harâmî var diye korku verirler 

Benim ipek yüklü kervanım mı var 

Er isen erliğin meydana getir 

Kadir Mevlâm noksanımı sen yetir 

Bana derler gam yükünü sen götür 

Benim yük götürür dermanım mı var 

Karac'oğlan der ki ismim öğerler 

Ağu oldu bildiğimiz şekerler 

Güzel sever diye isnad ederler 

Benim Hak'tan özge sevdiğim mi var
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Güzelim Şarkılar
İsmail ÖZMEL

Bir ut nağmesi bizi, götürür uzaklara

Asırlarca bu sesler okşamış gönlümüzü.

Her mısra bir hatıra, her bestesi bir iksir

Sanat dehamız sinmiş güzelim şarkılara.

Musiki Meclisi
İsmail ÖZMEL

Bu musiki meclisinde toplanmış cümle ruhlar

Hangi gönle ulaştı da yeşermedi tohumlar?

Ölümsüz bestelerle, ölümsüz ruhu tanı

Bu iklimdir, bu lisandır mutlu eden insanı.
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Gül Olacaksın
Erdal NOYAN

Güvenilir kuytun kaldı mı dünya 

Bir örümcek kadar olsun merhametin yok

Biraz kızıl ve tümden kara zulüm

Yıkıyor ocağımızı 

Ceylan talihsizliğini yudumluyor Bosna

İnsan olmasaydım keşke 

Görmeseydim, duymasaydım, 

bilmeseydim 

Cehennem kaçkını bir ateş 

Yakıyor toprağımızı 

Altında yeşeriyoruz şimdi Bosna'nın

Yalnızlık çekilebilir mi filme

Ölümü dirime katık etmeden

Ve Saraybosna

Kıyımların ruhsuz şahitlerini kınamadan

Son nefesini verir mi

Şimdiden sonra içtiğimiz su kirlenir 

Başaklar sakınır orağımızdan 

Tereddütle kayda geçer 

Adımızı tarih

Su kadar insanız, bu kadar silâh 

Tankerler dolusu paraya gömülmüşüz 

Kul olmamış, pul olmuşuz 

Yapayalnız bıraktık seni Bosna 

Mağdur kızlarını sustur 

Habercilerini geri çağır Tuzla 

Ben batmış Doğu 

Ses veremem

Mankurt çoğaltıyorum içimde 

Utanamıyorum bile

Yetiş:

Medeniyet denilince aklıma düşen 

şehirde

Yatanın Sahibi

Muştucular gönder bize Bosna'dan

Küçüktür, azdır

Ama bir ateş cehennemini

Söndürmeye namzettir

Hey hilâle yakışan millet

Hey Bosna

Fetih Suresi’ne mürekkep kanınla

Saadet Asrı’ndan gelen irfanınla

Güçlü sensin

Gerçek sen

Ah yüreğimde bin bir diken kanatan 

Gül olacaksın

Gül olacaksın.
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Hazan Vakti
Hızır İrfan ÖNDER

Sararıp duruyor yapraklar

Çok acıdır türkümün nağmesi

Yanarım hüzne âşinâ olmasam!.. 

Daldan düşen her yaprağın 

Hüznü kalbime dokunur

Düşlerim kanar!.. 

Süreğen bir keder var yüreğimde

Arta kalan 

Ömrümün güz günleri!..

Ürkek bir manolyadan farkım yok

Dokunsan

Bahtım kararır!..

Hazan vaktidir şimdi

Boynu büküktür ümitlerimin

Gecenin koynunda büyür yalnızlığım!..

Ey gözlerimdeki

Hazan yağmurları

Dinmeyin hiç!..
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Çanakkale’de
Salim GÜLBAHÇE

Nice şehitleri basmış bağrına

Kabristan kazıldı Çanakkale de

Kanımız sel olmuş onun uğruna

Tarihler yazıldı Çanakkale de

 

Yedi düvel göz dikmişti yurduma

Seyid’e güç yetmez değil orduma

Kaçarken de  bakmadılar ardına

Ordular bozuldu Çanakkale de

 

Değildik sayıca düşmanın dengi

İman gücü vardı kazandık cengi

Birden Conkbayırın değişti rengi

Mucize sezildi Çanakkale de

 

Şanlı Nusret mayınları sakladı

Her köşeyi didik didik yokladı

İhtilaflar dokundukça patladı

Huzmeler süzüldü Çanakkale de

 

Sinmemiş yılmamış göğüs germişiz

İki yüz elli bin şehit vermişiz

Golyat gemisini suya sermişiz

Düşmanlar ezildi Çanakkale de

 

Destanlar yazdırdı Atamız bize

Düşmanı boğazda getirdi dize

Gülbahçe’de tozdur bu kutsal ize

Hudutlar çizildi Çanakkale de
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Bozkır Bakışlı Gözlerinde
Mehmet BAŞ

Alfabenin hangi harfiyle yazıldı alnımda ki bu yazı

Sor hele kağıtlara küsen  bu mürekkebi

Bu kitapsız cenderede kanayan el kimin 

Hangi putun gazabı düşmüş  ağarmış saçlarıma

Padişah fermanı değil bu bir ilacın küpürü

Kanserli bakışları hangi fotokopiyle çoğalttın

Denklemler çözmediğim için mi kovdun cebirden

Haritalar çizmediğim için mi sığdıramadın coğrafyana

 

Tüm sayıların bire döndüğünü unuttuğumuz gün

İki kere ikinin dört etmesi gibi saçmaydı herşey

Köylerin şehirlere zorla gebe bırakıldığı zamanlarda

Kıyısı olmayan bir deniz gibi çırpınıp dururken

 

Kişneyen bir at gibi hissetmekteyim işte kendimi

Yaralandığı için yol ortasında tüfekle vurulan bir at gibi

Herşey dahil kampanyalı bir ölümün provasında 

El testeresiyle katledilmiş bir çınar gibi ölürken 

 

Suyunun sarhoş ettiği pınarlardan kaynayıp geliyorum

Aşkından şartlı tahliyelerle azat et beni ne olur

İlk gördükleri yerde iki kolumdan tutup asacaklar beni

Deniz görmemiş çocukların bozkır bakışlı gözlerinde
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Vuslat Mektubu
Ali Rıza KAŞIKÇI

Mektubuma başlarken selam, kelâm ederim,

Daha kalem tutmadan gözlerim pınar oldu.

Yârim gittin gideli, her gün hasret güderim,

Dilimde yara yokken sözlerim kanar oldu.

Tükenmedi bir türlü gönlümde sen telâşı,

Bende hep sen telâşı, sende hep ten telâşı…

Sevda denen meydanda kazandıkça savaşı,

Çaresizlik kılıcı bağrımı sınar oldu.

Ekmek ufağı bekler, cam önünde aç kuşlar,

Benim de her günüm yâr, cam önünde aç başlar.

Yeşertmedi içimi, gözümden düşen yaşlar,

Yüreğim beş bin yıllık kurumuş çınar oldu.

Açmasın istemem yâr, goncalar da güller de,

Çalmasın kapımı yâr, dostlarım da eller de;

Hep serap görürüm yâr, aklım kayıp çöllerde,

Kalp gözüm köreldikçe, idrakim bunar oldu.

Güvercin ayağına bağlamışım canımı,

Mektup diye koyarım, sökerek sol yanımı,

Sarhoş gönül çıldırdı, sebil etti kanımı;

Her gelene geçene, testiyle sunar oldu.

Vuslat mektubu yine özlemle bitiyor yâr,

Can tutuştu ucundan dumanlar tütüyor yâr,

Şu sevda tezgâhında servetim bitiyor yâr,

Cümle âlem Rıza’yı, sebepsiz kınar oldu
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Çağrışım
Süleyman BEKTAŞ

Günün al camında eski gün

Uyanır eski türkülerle

Hadi sen de uyan canım

Saçlarına bir iki tarak vur

Günlük giysini geçir üstüne

Çiçekleri sulayacaksın unutma

Güneşi doldur bakır ibriğe

Soframızı kur sonra

Denizi vur bir fileye

Gökyüzünü soy

Getir masaya koy bir güzel

Bir güzel renklendir her yanı

Gözlerinde eski günlerin tanı
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Güz Sancısı
Serpil KAYA

Ne kadar alırsa o kadar mı veriyor hayat?

Her kederde bir gülüş, her hüzünde bir tebessüm mü var?

İç içe harman yapsak, yorgan misali sarar mı heyhat!

Koşup açtığın radyoda, içli bir keman nidasında

İçtiğin sigaranın dumanında

Keyfe keder yudumlarda

Bu kadar mı örülü bu hayat 

Bir martının çığlığında

Bir bebeğin ağlamasında

Bir kelebek çırpışında

Bu kadar mı gizli şefkat?

Gizli bir umutta

Bir akşam vakti kapıda

Ansızın yüreğinde hattâ...

Tozlu bir kitap arası

Saklı kalmış gülkurusu

Yüreğini sarmalamış

Sevgilinin Güz Sancısı.
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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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İz
Elif Merve ŞAHİN

Bir dağın tepesinde

Bir ip uzanır boylu boyunca

İpin bir ucu sende

Bir ucu boynumda

Aşk koşarken dörtnala

Boynumda ipin izi

Keskin bir aşk kokusu havada

Son sözlerim mi olur acaba

Beni ne olur bırakma
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Payız  Gecesı 

Nicat HƏŞİMZADƏ

(Azerbaycan’dan)
Payız: güz, sonbahar

Ben  bir payız gecesinde doguldum, 

yıldızlar kayb oldu , bulutlar ağladı,

ve  gökler  göz yaşları  akıtdı.

Ben bir payız gecesinde doguldum, 

Bulutlar azgınlık yaparak Ayı dövdüler. 

en yakın sırdaşım Ay oldu, çünkü,

ikimiz de aynı  günde  doğduk,

aynı  günde  ağladık. 

Ben deli bir payız rüzgarıyım,

serseri gibi sokaklarda  gezerim.

yurdum, yuvam , meskenim yok,

sevgi dolu gönüllerde gezerim.

Ya  arkadaş, biliyor musun? 

ben  dünyaya  gelirken  hiç  ağlamadım,

yumuşacık  yerimden  vurub  aglattılar beni,

İşte  o  gün  Ay ve ben, ikimiz de agladık.

işde o  günden   kaderime  boyun  eydim. 
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Bizimle aynı yılları paylaşıyorlar. Giyim kuşamda, hayat tarzında önemli bir 

farklılığımız yok. Ama konuları ifade tarzlarında, güzellik ve sanat anlayışlarında, 

farklılıkları, belli takıntıları var. Sabit noktaları, değişmez değer hükümleri, 

prensipleri var. Ondan bir dikiş saptıramıyorsunuz. Buna karşı bizimkilerin, böyle 

olmazsa olmazları ne kadar az. Çağdaşlık adına üzerine kalem çekmememiz gereken, 

çekemeyeceğimiz kurallarımız nelerdir, hiç düşündünüz mü?

 Tenkit deyince söz bırakmıyor, hatta bazı zevk ve alışkanlıklarından 

vazgeçmeyenleri bağnazlıkla suçlamaya çalışıyoruz. Hatta çağdışı kalmışsın diye 

dalga geçmeyi ihmal etmiyoruz. Bu ithamlarda ne dereceye kadar haklıyız hiç 

düşündük mü?

 Kültürün unsurları kişiliğimizi kuruyor. O kadar ki, bireyle başlayan seviye, 

bütün bir milleti kucaklıyor. Bireyin güzel gördüğünü çoğunlukla toplum da görüyor. 

Bireyi rahatsız eden bir söz, bir hareket toplumu da rahatsız ediyor. Giyim kuşam, 

olaylar karşısındaki tepki veya tepkisizlik, geniş anlamda zevklerdeki ortaklıklar, bu 

yapı hakkında bize yeterli bir fikir veriyor.

 Milli menfaatler söz konusu olduğunda asla taviz vermiyor. İsterseniz kırk 

dereden su getiriniz. Çok yönlü deliller ve teminatlar olmadıkça, milleti ilgilendiren 

konularda, Nuh diyor, peygamber demiyorsa o şahsa, özel bir önem vermemiz 

gerektiğini, bir şahsiyetle karşı karşıya olduğumuzu anlıyor, saygı duyuyor muyuz? 

 İsterseniz yukarıdaki paragrafı bir daha okuyunuz.. Onu açıkça veya sinsi bir 

ifadeyle çağdışı mı sayıyoruz veya öyle değerlendirenlere susarak katılıyor muyuz? 

Yoksa onları beğendiğinizi, ülke çıkarlarının şakaya gelmeyeceğini, bütün bu 

meselelerin ciddi bir sorumluluk gerektirdiğini, böyle davranarak konunun hakkını 

verdiğini söylemek ferasetini gösteriyor muyuz? 

 Bu bir kişilik imtihanıdır ve küresel rüzgârların çeviremediği bir doğru 

istikameti işaret eder. Bu şahsiyetin kıymetini biliyorsanız mesele yok. Çünkü milli 

menfaatler ancak sabitkadem (verdiği karardan ve sözden dönmeyen) insanlarla 

korunabilir.

Yaratıcı Kültür

İsmail ÖZMEL
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Bağnaz, uzlaşmaz insan ile kılı kırk yaran, karşılıklı dengeleri düşünen ve 

verdiği ile aldığı arasında objektif değerlendirmeler yapan, ona göre çözümler üreten 

insan arasındaki farkı görmemek mümkün değildir. Konusunu iyi bilen, moda tabiri 

ile dersine iyi çalışmış, hakların kaybına (zayiine) imkân vermeyen, millet lehine ne 

kopardım diye düşünen insanları diğerleri ile karıştırmamak gerekir. Kişilik sahibi, 

memleketi ve milleti için her fedakârlığı yapmaya hazır bir ruhun, elbette olmazsa 

olmazları olacaktır, olmalıdır.

 Yaratıcı kültürün temellerinde, çok kuvvetli ve zaman içinde sağlamlıkları 

kanıtlanmış, bir takım dayanak noktalarının olması gerektiğini şimdi daha iyi 

anlıyoruz. Tıpkı temel betonu şartınca atılmış bina gibi, üzerine ne yaparsan yap, 

kayba imkân vermeyen temel değerler ve temel kültür, yeni dönemlerin unutturmak 

istediği mi desem, yoksa önem vermediği bu temeller, kişiliğin kazanılmasında birinci 

derecede önemli unsurlardır. Bu birikimler ve temel değerler olmazsa, bu kaygan 

ortamda zemini yerinde ve sağlam tutabilmek, zenginliklerin her birinin bir yere 

savrulmasını önlemek hakikaten zor bir iş haline gelebilir.

 Rüzgârlar onu atıp savurmadan, dengi sıkı bağlamak, tecrübenin emridir. 

Yaratıcı kültürün temelinde yüzyılların tecrübesi ve yarınların hayali vardır.
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Uzakları yakın eden bir hissiyatın tercümanıdır Çanakkale… Vatan sevgisinin 

şahsî duygulara galebe çaldığı müstesna bir dönemin adıdır. Henüz bıyıkları bile 

terlemeyen delikanlıların bütün dünya nimetlerini ellerinin tersiyle itip vatan 

savunmasına, şahadete koştukları olağanüstü bir ruh halinin yansımasıdır. Bunu 

barış zamanlarında anlamak zordur.

Çanakkale Zaferi kahramanların şahlanışıdır. Bu zafer Mustafa Kemal’in de 

adının duyulmasına vesile olmuştur. O, Türk’ün ateşle imtihan edildiği bir dönemde 

cesaretiyle ve ileri görüşlülüğüyle ordumuza büyük güç vermiştir. O, Anafartalar’da 

kahramanca savaşarak zaferde büyük pay sahibi olmuştur. Bütün dikkatler üzerinde 

toplanmıştır.

Gelecekte Atatürk olacak olan Mustafa Kemal bu savaşta adeta bir efsane miti 

haline gelmiştir. Türk edebiyatının ünlü yazarlarından Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

“Atatürk” adlı eserinde bu büyük kahramanın Çanakkale’deki rolüyle ilgili olarak 

şunları söyler: “Bu genç kumandan, yanında bir avuç süngülü askerle, yerden, 

gökten, denizden gelen sürekli bir gülle, kurşun ve şarapnel sağanağının ortasında 

durmadan ileriye doğru atılıyor kollarıyla, kızgın boyunlarından yakalayıp denize 

yuvarlayacakmış gibi sıra sıra topların üstüne saldırıyor. Bu insan, ateşte yanmıyordu. 

Vücuduna kurşun işlemiyordu ve zırhlıların (savaş gemilerinin) attığı gülleler başının 

üstünden munisleşmiş, yırtıcı kuşlar gibi geçip gidiyordu”

Çanakkale, sömürgecilerin korkaklıklarına sahne olmuştur. Bu savaşta 

İngilizler kendileri savaşmamış, sömürgelerini savaştırmıştır. Anzaklar bu coğrafyada 

sömürge olmanın ağır bedelini canlarıyla ödemişlerdir. Zira “ANZAC”(Australian and 

New Zealander Army Corps ) kelimelerinin ilk harflerinden doğmuş bir kavramdır. 

‘Avustralya-Yeni Zelanda Ordu Birlikleri’ anlamına gelir. İnsan içinden ‘Çanakkale 

nere, Avustralya nere’ diyesi geliyor. Fakat İngilizlerin canları tatlı olduğu için bu 

harpte Anzakları kalkan olarak kullanmışlardır.

Savaş aslında en son başvurulması gereken bir yoldur. Fakat savaş, yurdunuzu 

paylaşmak için kollarını sıvayanlara karşı lüzumlu ve onurlu bir direniştir. Savaşın da 

Çanakkale Ölümüne Şahlanıştır

M. Nihat  MALKOÇ
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bir ahlakı vardır aslında… Savaş ahlakı da olur mu demeyin, olur elbette… Bizim 

milletimiz her zaman savaş ahlakını ön planda tutmuştur. Askerlerimiz hiçbir zaman 

çocuklara ve kadınlara dokunmamıştır. Aman dileyen ve teslim olan yaralıları tedavi 

etmişlerdir. Bu insanî tavır ve davranışlarımızla düşmanların bile övgüsüne mazhar 

olmuşuz. Bu duruma şahit olan Avustralya Genel Valisi Lord Casey’in anlattığı şu 

hadise dikkate değerdir:

“Bir gün Türklerle çok şiddetli bir çarpışmaya girdik, adeta göğüs göğüse idik. 

Her iki taraf da çok can kaybı vermişti. Aramıza biraz mesafe koymak için 

siperlerimize dönmek istedik; büyük bir bölümümüz yerlerimizi almıştık. Bir İngiliz 

teğmen iki siper arasında, nerden atıldığı belli olmayan bir top mermisi ile bacağını 

kaybetti ve orada yığılıp kaldı. Feryat ediyordu, bizim siperlerden kimse kalkıp onu 

oradan almaya cesaret edemedi. Bekliyorduk… Bu arada Türk siperinden bir asker 

mevziinden ayağa kalktı; elindeki tüfeğini siperin  önüne koydu. Uzun boylu, bıyıklı, 

bu yiğit asker, ağır adımlarla yaralı subaya yürüdü. Durumu kavradım. Bizim 

siperlerdeki askerlere kesinlikle ateş etmemelerini söyledim, Türk askeri yaralı subayı 

kucağına alarak bizim siperlerin önüne getirdi ve yere yavaşça bıraktı... Türk askeri 

arkasına dönerek, yine ağır adımlarla mevzinin önüne koyduğu tüfeğini alarak 

siperine girdi. ‘Ya Rabbi bu ne cesaret, bu ne asalet, bu ne ruh gücü’ demekten 

kendimi alıkoyamadım. Biz çok kahraman bir milletle savaştık.”

Bizim atalarımız, Çanakkale’de insanlığını kaybedip adeta vahşileşenlere 

karşı şefkat ve merhametin en güzel örneklerini göstermişlerdir. Tüm dünya savaşın 

da bir ahlakı olabileceğine onlar sayesinde şahit olmuştur. Bu tutum imandan 

kaynaklanan bir ruh genişliğiydi. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Bu ülke 

onların kanlarıyla bugünkü hürriyetini elde etmiştir. Çanakkale Zaferi’nin 99. yılında 

bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, hepsine şükranlarımızı da sunmayı 

mühim bir vazife addediyoruz. 
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Şartlar ne kadar kötü olursa olsun önemli olan içinde bulunduğumuz şartlara 

göğüs gererek galip geleceğimize inanmaktır. Çanakkale savaşında da millet ve devlet 

olarak çok ağır şartlar içerisinde bulunuyorduk. Buna rağmen Türk milleti içerisinde 

bulunduğu ortamı kendisine bir engel olarak görmüyor, aksine bu şartların 

kendilerini daha da motive ettiğini düşünüyordu. Böylece sahip oldukları millî ruhu 

capcanlı tutabiliyorlardı. 

 Milletleri ayakta tutan sahip oldukları millî ruhtur. Nasıl ki ruhsuz bedenin 

cansız bir cesetten farkı yoksa ruhsuz bir milletin de yaşayan ölüden farkı yoktur. 

Onun için bu millî ruh her zaman canlı tutulmak zorundadır. Bundan dolayıdır ki 

tarihimizde iz bırakmış olayları unutmamamız gerekir. Bu olaylardan biri de 18 Mart 

1915’te kazandığımız Çanakkale Deniz Zaferidir. Her yıl 18 Mart’ta kutlanan 

Çanakkale Zaferinde bu gün de ihtiyaç duyduğumuz ibret dolu olaylar yaşanmıştır.

 Bu olaylardan biri de 14 Mayıs 1915’te Bomba Sırtı’nda yaşanmıştır. Bu olayı 

Mustafa Kemal Atatürk şöyle anlatıyor:

 “ Biz kişisel kahramanlık sahneleriyle ilgilenmiyoruz. Yalnız size Bomba Sırtı 

olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz metre, 

yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına tamamiyle 

düşüyor. İkincidekiler onun yerine geçiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir 

soğukkanlılık ve inanış içinde biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakika içinde 

öleceğini biliyor, küçücük bir korku belirtisi bile göstermiyor. Sarsılmak yok! Okumayı 

bilenler ellerinde Kuranı Kerim, cennete girmeğe hazırlanıyorlar. Bilmeyenler 

Kelime-i Şehadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk Askerindeki ruh kuvvetini gösteren 

hayret olunacak ve kutlanacak bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale 

Muharebelerini kazandıran işte bu yüksek ruhtur.”

 Türk milletinin sahip olduğu millî ruhu gösteren bir başka olayı da Liman 

Von Sanders’in tespitlerinden aktaralım:

 “ Çanakkale’de 5. Ordu komutanı olan Alman General Liman Von Sanders, 

bir teftiş sırasında Mehmetçiğe soruyor:

 -İyi savaşıyor musunuz?”

 -Evet, kumandanım!”

 -Niçin savaşıyorsunuz?”

Çanakkale’deki Millî Ruh

Ömer AYDOĞAN
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 -Allah rızası için…”

 Bütün Mehmetçiklerden hep bu cevabı alan Alman general, şu yorumu 

yapar:

- Savaşta silahlar önemlidir, komutanlar önemlidir; ama daha önemli olan 

maneviyattır, ruhtur! Evlatları Allah rızası için çarpışan bir millet ebediyen var olur!..”

 Evet, bizim dedelerimiz bu vatan yolunda Allah rızası için kanlarını sebil, 

canlarını feda ettiler. Müslüman olmadan önceki “Türk Cihan Hâkimiyeti 

Mefkûresini” İslamiyet’le şereflendikten sonra “cihat” düşüncesiyle birleştirdi ve 

Allah’ın kitabını bütün dünyaya yayma yolunda kendini bu hizmete adadı. Tabiri 

caizse asırlarca İslam’ın kılıçdarlığını yaptı. Yüce Allah da hiç şüphesiz her zaman 

Türk milletinin yanında oldu.  Bileklerine güç, yüreklerine cesaret verdi. Cephelerde 

bu güçle çarpışan Türk askerinin önünde kim durabilirdi ki? Gerçekte de öyle oldu ve 

savaşın hemen ardından Churchill, “Anlamıyor musunuz? Biz Çanakkale’de 

Türklerle değil, Allah ile savaştık!.. Tabiî ki yenildik…” diyordu. 

 Âkif de Çanakkale Şehitlerine ithaf ettiği şiirinde Allah’ın yardımını şöyle dile 

getiriyordu:

 Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!

 Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

 Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i…

 Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

 Bu büyük zafer, Mehmetçiğin imanı, azmi, vatan sevgisi, sahip olduğu millî 

ruh ile komutanlarının üstün sevk ve idaresi sayesinde, hepsinden de önemlisi 

Allah’ın yardımıyla kazanılmıştır. Bu gerçeği, Çanakkale’nin mümtaz ve müstesna 

şairi Âkif ne güzel ifade ediyor:

 Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz!

 Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz!

 Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa…

 Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa…

 Değil mi cephemizin sinesinde iman bir,

 Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir…

 Değil mi ortada birdir vuran yürek, yılmaz

 Cihan yıkılsa, emin ol bu cephe sarsılmaz!

 Ecdadımızın sahip olduğu bu millî ruha bugünlerde o kadar çok ihtiyacımız 

var ki! Millî bir ruh sahibi kişiler olarak yetiştirilmek ve bu ruhu canlı tutabilmek 

ümidiyle Çanakkale Zaferi’nin 99. yılını en içten dileklerimle kutluyor, şehitlerimizi 

rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.



AKPINAR26 Sayı: 50   Mart - Nisan 2014

Bayram münasebetiyle 1967 yılından bu yana fakülte ve ev arkadaşım olan can kardeşim 

Diş hekimi Afşar Arısoy  ve yine meslektaşımız olan sevgili eşi Meral Arısoy’un davetlisi olarak 

Niğde bağlarında ki evlerine  konuk olduk.

Yine aynı çatı altında ikiz evde oturmakta olan enişteleri Akpınar dergisi sahibi yazar şair 

İsmail Özmel ve ailesi ile birlikte beş harika gün geçirdik. Dostluk kardeşlik Candaşlık ve 

güzelliklerin sürüp gittiği bu beş günde İsmail ağabey ile sık sık Türk edebiyatı, şiiri ve yayın 

meseleleri üzerinde konuşmalar yaparak üstadın güzel düşüncelerinden bolca faydalandık.

Bu arada 1968 yılında yurtta bir sene aynı  odada kaldığımız, bize tüm yönleriyle tam bir 

ağabeylik yapan ve ölçülü saygılı karakterini örnek aldığımız uzun yıllar genel müdürlükler yapan 

bağ komşuları Faruk Arısoy ağabey ile de sıkça birlikte olduk. O centilmenliği  bakımlılığı hala yerli 

yerinde durmakta. Tabii gönül dostu eğitimci Ali Şıker ağabeyi de unutmayarak ziyaretine gittik 

anlattığı eski hatıralarımıza bol bol güldük  

Her şey doyumsuz tat ve lezzeteydi.

İnsanın böyle güzel kadim dostlarının olması ne güzel şey. Duam Allah'ın herkese böyle 

güzellikler nasip etmesidir. 

Niğde'ye en son yedi sene önce gelmiştik. Bu yıllar içinde Niğde hayli büyük kent olmuş. 

Üniversitenin rolü büyük olmalı ancak tüm diğer kentlerimizde olduğu gibi apartmanlaşma almış 

yürümüş ,dıştan bakınca tüm şehirler birbirinin aynı gibi görünüyor. Kabul etmek gerekir ki 

apartman hayatının toplu ısınma gibi alttan ve üstten ısı kaybının azaltılması gibi bazı avantajları 

da var. Ancak apartmanların yerleşimi için açılan geniş caddeler insan-komşu-mahallelilik ilişkisini 

azaltıyor. Caddeler ne kadar geniş açılmışsa saydığım bu ilişkiler o kadar azalmış oluyor. Apartman 

ayrıca insan – toprak buluşmasını da minimuma indirgiyor. Zaten cep telefonu bilgisayar 

müptelasına tutulmuş çocuklara ve gençlere topraksız zemini yöneticiler, biz kendi ellerimizle 

hazırlamış oluyoruz.

Yüksek yapılaşmayı şık bulmuyorum. Hele hele dış cepheleri birbirinin neredeyse aynısı 

olan, sıvanıp boyanıvermiş apartmanlar saçı sakalı birbirine girmiş insanlar gibi görünüyor. Eski 

evlerde dış cephelerde yaratılan usta-kalfa  becerisi yeniden kazandırılmalıdır. Buna mimar odaları 

da dahil bir çözüm bulmalıdır.

Şehrim olan Denizli'de iki dönem belediye meclis üyeliği yaptığım için biliyorum ki  tüm 

bu işler belediye başkanında bitmektedir. O nasıl ve ne bakışta ise İmar plancıları da onun  görüş 

doğrultusunda plan hazırlarlar  sonunda belediye meclisinde ufak tefek bir iki önemsiz değişiklikle 

planlar tasdik edilir, uygulama başlatılır.

Ancak Niğde’yi tertemiz ve çok bakımlı buldum. Başkanı nezdinde tüm belediyeyi 

kutlarım.

Arısoyların bağ evleri olan Müftü sokağa kadar, sokak başına kadar apartmanlar gelmiş 

dayanmış. Şimdilik buradaki bağlar korunmuş ama tehdit altında gözüküyor. Yarın birileri para 

tamahıyla Belediye Başkanını politikacıları apartmanlaştırma için sıkıştıracaklar gibi görünüyor. 

Dilerim Belediye başkanları bu mevcut bağ bahçe nizamını bozdurmasa da ''Yine Yeşillendi Niğde 

Bağları'' türküsü de ilelebet canlılığını korur.

Dönüş yolunda eşimle  Reşat Nuri'nin Otoray yolculuğundaki Niğde hikayesini anmayı da 

ihmal etmedik.

Niğde Bağları

Süleyman KOLOĞLU
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Bellek Şehirlere Yolculuk

İstanbul, Bursa, Konya, Ankara gibi şehirler, Türk-İslâm Medeniyeti içerisinde 

çok katmanlı anlam öbeklerini üzerinde taşıyan ve bir medeniyetin bütün 

maneviyatıyla yoğrulmuş “bellek” şehirlerdir. “İstanbul, Bursa, Konya gibi köklü 

kültüre sahip şehirlerin mekân olarak seçildiği romanda şehir kültürüyle yetişmiş 

insanların kimlik ve kişilik meseleleri yine entelektüel düzeyde irdelenir.”(1)  

Miyasoğlu roman kurgusunu mazi ve istikbâl için çok zengin anlamlara sahip olan bu 

şehirler üzerinde geliştirir. Roman okuyucuyu yormadan, onun zihnini işleye işleye 

ilerler. Okuyucuya düşünme aralıkları/solukları bıraktığı bölümleri roman 

kahramanlarının birbiriyle yaptığı diyaloglarla ortaya koyar. Bunu yaparken 

Miyasoğlu’nun etkisinde kaldığı, zihin haritasını işleyen edebiyat ve düşünce 

adamlarını da görmüş oluyoruz. Romanda belirgin bir biçimde Tanpınar vurgusu 

olduğuna daha önce temas etmiştik. “Beş Şehir”in bir bakıma roman versiyonu 

diyebileceğimiz “Yollar ve İzler”, okuyucu da roman kahramanları diliyle bir tarih 

bilinci oluşturmayı da amaçlar. “Beş Şehir”in bir bakıma roman versiyonu 

diyebileceğimiz “Yollar ve İzler”, okuyucuda roman kahramanları diliyle bir tarih-

şehir bilinci oluşturmayı amaçlar. “Şehir olgusu ilk defa Tanpınar’ın ‘Huzur’ 

romanında bir mekân malzemesi olmaktan çıkmış, toplumsal dokunun içinde 

yaşayan bir varlığa dönüşmüştür. Mesela Mümtaz sevdiği kadın olan Nuran’la 

İstanbul’u özdeşleştirir ve Nuran’a şunu sorar: Birbirimiz mi, yoksa Boğaz’ı mı 

seviyoruz?’ Dolayısıyla Mümtaz, ne İstanbul’u, ne Boğaz’ı, ne eski musikiyi, ne de 

sevdiği kadını birbirinden ayırmağa imkân bulamazdı.”(2)  Bursa, Konya, İstanbul 

Tanpınar’ın estet lisanıyla “Yollar ve İzler”in dokusuna girer. Bursa, Konya, İstanbul 

Tanpınar’ın estet lisanıyla romanın dokusuna girer. Tarih Karşısında “aydın-

münevver” tavrıyla Miyasoğlu bu şehirlerin ne anlama geldiğini, belleklerinde saklı 

olan birikimlerin yaşadığımız zamana nasıl taşınacağını “Yollar ve İzlerde” 

Rüyadan Hakikate Uzanan Mazi Yolculuğu
“Yollar ve İzler” Romanı Üzerine (48.sayıdan Devam)

          -II-

Kibar AYAYDIN
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sorunsallaştırır. “Romanda manevi iklimimizin oluşmasında büyük payı bulunan 

İstanbul, Bursa, Bilecik ve Konya mekân olarak kullanılmış. Değişik sebeplerden 

dolayı doğup büyüdükleri yerlerden uzaklarda yaşayan insanların inanç ve tarih 

hissiyatları, bu tarihî ve manevi mekânlardan istifade edilerek etkileyici bir şekilde 

işlenmiştir. İnsan bu romanı okuyunca geçmiş günleri nasıl da özlemle anıyor. 

Miyasoğlu’nun romanlarını ve diğer çalışmalarını topyekün değerlendirirsek, onun 

geçmişi yaşatmak gayretinde değil de, bugün niçin o zamanlar gibi muhteşem 

olmadığımıza hayıflandığını müşahede ederiz.” (3)

 Romanda “Konya”nın ayrı bir yeri/önemi vardır. Engin’in annesi Lütfiye 

Hanım’ın sürekli olarak “Meram Bağları”nı zikretmesi, doğduğu yere olan gönül 

bağı, rüyalarında sürekli olarak Konya’yı görmesi, romanın şehir olarak Konya’ya 

dikkat çekmek istediğini söyleyebiliriz. Romanın genel atmosferiyle de uygun olan 

bu şehir, birbirini bütünleyen anlam sarmallarıyla çevrilmiştir. Konya, şehir olarak Hz. 

Mevlâna ile çok zengin bir inanç ve sevgi halesine bürünmüştür. Dolayısıyla Mevlâna 

Hazretleri bu şehrin anlam katmanlarına çok önemli katkılar yapmış bir gönül ve 

sevgi erenidir. Sevgi ve hoşgörünün simgesi olan Hz. Mevlâna bu misyonuna uygun 

bir biçimde romanın genel atmosferinde yer almıştır. Roman sevgi ve hoşgörü 

iklimine atıf yapan bir düşünce sistematiğine sahiptir. Bu aynı zamanda romanın 

tematik yapısına uygun düşer. Miyasoğlu, özellikle romandaki kurguyu; olayların 

geçtiği mekânların, tarihî ve dinî muhtevasıyla uyumlu hale getirir. O,“Okuyucuların 

kabullerini okşayarak sempati kazanmayı değil, onun fark etmediği doğruları 

söylemeyi daha önemli bulur.” (4)

  Seyahat esnasında Lütfiye Hanım’ın dünürü Tarık Bey’in, uzun süredir 

konuşmadığı yeğeni ile barışması, edilen duaların mutlaka kabul edileceği yönündeki 

inanç, Aysel’in ikiz çocuğa hamile kalması, Tarık Bey’in oğluyla aralarının düzelmesi 

gibi hususlar romanın sonuna doğru, özellikle Hz. Mevlâna türbesi ziyaretinden 

sonra ortaya çıkar. “Son kez Mevlâna türbesini ziyaretle yola koyuldular… Ana yola 

çıktıklarında Aysel, babasına fark ettirmeden Engin’in vitese uzanan eline dokundu. 

Aynaya doğru kafasını kaldıran Engin, eşinin parmaklarıyla ikiz işareti yaptığını ve 

sonra elini karnına götürdüğünü gördü. Demek annesinin bu duası da kabul 

olmuştu. Anladığını belirten bir yüzle baktı. Aysel babasıyla kendisindeki değişimde, 

lütfiye Hanımın giderayak herkese getirdiği mistik duyarlıktan mutlu olmuştu.” (5) 

 Yollarda İz Sürerken

“Yollar ve İzler”de olay örgüsü Engin’in annesi, Aysel’in kaynanası Lütfiye 
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Hanım etrafında kurgulanır. Lütfiye Hanım güngörmüş abdestinde namazında 

dindar bir Anadolu kadınıdır. Kocası ölmüş oğullarının yanında hayatını 

sürdürmektedir. Oğlu Engin doktordur, gelini Aysel ise üniversiteyi yarıda bırakmış 

kaynanasına bakan, çocuğu olmamış bir kadındır. Doktor Engin İstanbul’da bir 

poliklinikte çalışmaktadır. Ağabeyi Kemal’de İstanbul’da ticaretle uğraşmaktadır. 

Anneleri Lütfiye Hanım’ın rüyalarında sürekli memleketi Konya’yı özellikle de 

“Meram Bağları”nı görmesi aileyi Konya’ya doğru bir yolculuğa çıkarır. Romanın asıl 

macerası bu yolculukla başlar Lütfiye Hanım’ın sürekli aynı rüyaları görmesi ısrarla 

çocuklarına beni memleketime götürün telkinleri romandaki dinamik unsurlardır. 

Yazar okuyucuyu ailenin ileride yapılacak Konya yolculuğu için psikolojik olarak 

hazır hale getirir. Bunu yaparken mekân ve çevre faktörlerini göz ardı etmez, özellikle 

de bunları roman kahramanları vasıtasıyla dile getirir. “Kahvaltı boyunca Lütfiye 

Hanım bir garip suskunluk içindeydi. Meram Bağları’ndan başlayan hatıralarıyla ilk 

gençlik yıllarına, çocuklarıyla, ölen kocası ve genç yaşta kaybettiği küçük kızıyla 

geçen hayatının Konya’daki bölümünü yeniden yaşıyordu. Ardından Kemal’in 

askerliğini bitirdikten sonra evlenişi ve kaynana oluşu. Sonra ilk torunu Ömer’in 

doğumu… Balbal Hoca’nın sohbetleriyle Hacıveyiszâde’nin vaazlarına yetişmek 

telaşındaki Ramazan günlerinin unutulmaz hatıraları. İftarlar, sahurlar ve 

muhabbetler… (Yollar ve İzler, s.19) Roman dokuz ara başlığa bölümlenmiştir. Bunlar 

sırasıyla;  “Meram Bağları, Hülyalı Saatler, Aile Toplantısı, Pazartesi Sohbetleri, Akraba 

Özlemleri, Mineli Çalar Saat, Rüya Yorumları, Mevlâna’nın Huzurunda, Son Arzu.” 

Romanın bütün bölümlerinde dönemin kendine has atmosferi oluşturulmaya 

çalışılmıştır. 

 “Meram Bağları” bölümünde olayların akışı Lütfiye Hanım’ın gelini Aysel’in 

bakışıyla aktarılır. Aysel’in kaynanası hakkındaki düşünceleri, onunla ilgili kaygıları 

dile getirilir. Bu bölümde Aysel’le Lüttfiye Hanım arasında gelin-kaynana gerginliği 

dikkati çeker. Bunu her ikisinin konuşmalarından ve birbirlerine olan tavırlarından 

anlamak mümkündür. Engin, annesinin Konya’ya gitmek istemesi karşısında 

kaygılıdır. “Üç yıl öncesini hatırlayan Engin’in içi bir başka oldu, kendi kendisine 

söylenmeye başladı: ‘Babam yaşasaydı annem böyle yalnız kalmayacak, sıkılıp 

dertlenmeyecekti. Konya’da, eski evimizde birbirlerini sürüklerlerdi. Bu kadın şimdi 

orada tek başına ne yapacak? Bakalım Kemal ağabeyim ne diyecek bu 

sürprize…”(Yollar ve İzler, s.13) 
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“Akraba Özlemleri” bölümünde Lütfiye Hanım’ın dünürleri Tarık Bey’le 

Nermin Hanım’ın, aile içi ilişkileri anlatılır. Özellikle Tarık Bey’in, oğlu Rasim’le 

aralarının pek iyi olmaması; Nermin Hanım’ın baba-oğul arasındaki soğuk rüzgârları 

dindirmeye yönelik çabaları Konya gezisi bağlamında oldukça başarılı bir biçimde 

anlatılır. Rasim bir şirkette hukuk müşaviri olarak çalışmaktadır. Üniversite 

yıllarından arkadaşı Kenan’la bir iş ortaklığı kurmak üzeredir. Kenan zengindir, 

ortağını çıkarmış, hissesini devredecek yeni bir ortak aramaktadır. Rasim’le Kemal 

birbirlerini iyi tanıyan insanlardır. Kenan’la aralarındaki dostluğa zarar gelir 

düşüncesiyle, onun ortaklık teklifine karşı karasızdır. Bu meseleyi anne ve babasına 

danışır, onlarla istişare eder. Rasim’in ortaklığı hususunda annesinin “istihâreye” 

yatmasını istemesi, Rasim’in inançlara değer verdiğini gösterir. Annenin, baba ile oğul 

arasında arayı bulan tavrı, oğlunu korurken baba otoritesini belirginleştiren bir 

şekilde karşımıza çıkar. Tarık Bey oğlunu dinlemiş onunla konuşarak düşüncelerine 

destek vermiştir. 

Bu bölümde aile içindeki sevgi saygı ve güven ortamının önemi işlenmiş, 

konuşarak birçok meselenin halledilebileceği vurgulanmıştır. Tarık Bey kültürlü bir 

insandır. Tarih ve edebiyattan anlar. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı tarihini iyi 

okumuştur. “Mineli Çalar Saat” bölümünde Bursa, Tarık Bey tarafından evsaflı bir 

biçimde anlatılır. Yolculuğun ilk durağı Bursa’dır. Burada Tarık Bey’in uzun süredir 

görüşmedikleri ve kırgın oldukları yeğeni Selman Bey vardır. Tarık Bey eşi Nermin 

Hanım’ında gayretiyle yeğeniyle barışır. “Amca-yeğen, sanki asırlar sonra 

buluşmuşlar gibi sevinçliydiler. Baba mesleği manifaturacılığı sürdüren Selman Bey, 

amcasının telefonundan hemen sonra arabasına atlamış, İskender Kebap Salonu’na 

gelmişti. Ne kadar memnun olduğu gülümseyen yüzünden ve ses tonundan 

anlaşılıyordu.” (Yollar ve İzler, s.105) Tarık Bey, yeğeni Selman’ın daveti üzerine 

dünürleriyle birlikte onlara gider. Selman ve karısı Servinaz bu durumdan oldukça 

memnundur. Tarık Bey yaptığı hatanın farkında vararak, yeğeniyle aralarını düzeltir. 

Selman, babasının, amcası Tarık Bey’e bir vasiyet şeklinde bıraktığı “mineli saati” verir. 

Saat burada mazi ve istikbal arasındaki sürekliliğe bir işarettir. Tarık Bey’in geçmiş 

özlemlerini bu saat dindirmiştir. Lütfiye Hanım’ın yolculuk esnasında “Meram 

Bağları”nı zikretmesi, rüyalarında sürekli Konya’yı sayıklaması onun ruhsal yönden 

bazı şeylere hazırlamaktadır. Lütfiye Hanım gördüğü rüyalarla bu yolculuğun 

dönüşü olmayan bir yolculuk olduğunu çoktan hissetmiştir. Onun içinde arabada 

fazla konuşmaz. 
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Rüyalara Yolculuk

 “Rüya Yorumları”nda Tarık Bey’in Osmanlı tarihiyle ilgili geniş bilgisi ortaya 

çıkar. Arabanın içindekilere bildiği ve gördüğü mekânları anlatır. Osmanlının 

kuruluşunu rüyalar ve aşklar çerçevesinde yorumlar. “Bilecik’in fethiyle Osmanlı’nın 

devlet olma vasfını kazandığını, bu fetihten sonra Osman Gazi’ye Selçuklu 

Sultanı’nın tuğ, sancak ve kös gönderdiğini, bundan sonra Kayı Beyliği’nin Osmanlı 

Devleti haline geldiğini söyledi. Bu arada, devletin mayasında nasıl bir evliya harcının 

yer aldığını da anlatmadan edemedi. Osman Gazi’nin Şeyh Edebâli Dergâhı’nda 

gördüğü rüya ve o rüyanın yorumu ile şeyhin kızıyla evlenişi güzel bir hikâyeyeydi, 

anlatmadan geçemedi. Ardından Nilüfer Hatun’la Orhan Gazi’nin düğünlerini ve 

Abdurrahman Gazi’ye âşık olan tekfur kızının Aydos kalesinin kapılarını Türklere 

nasıl açtığını hikâye etti. Anlatılanları çocukluğundan beri dinlediği aşk hikâyelerine 

benzeten Aysel, babası fark etmeden Engin’in vites değiştiren eline dokundu. O da 

ardına dönüp gülümsedi Aysel’e –Osmanlı’nın tarihinde rüyaların ve aşkların çok 

mühim bir yeri vardır, diye devam etti Tarık Bey, o rüya bu topraklarda görüldü ve aşk 

bu toprakların hasretidir. Buraları gezmeyen, görmeyen bilmez…”(Yollar ve İzler, 

s.123) Tarık Bey’in anlattığı ve üzerinde durduğu rüya kavramı ile Lütfiye Hanım’ın 

sürekli gördüğü rüyalar arasında da mistik bir bağ kurulabilir. Hatta Mustafa 

Miyasoğlu romancı  kimliğiyle, şair kimliğini rüya kavramı etrafında 

sentezleyebiliriz. Miyasoğlu’nun annesi için yazdığı şiirin adı “Rüya Çağrısı”dır. 

Romanda Lütfiye Hanım’ın sık sık rüya görmesi ve gördüklerinin bir bir gerçekleşiyor 

olması kurgu ile gerçeğin güçlü bir terkibidir. Her ne kadar “Yollar ve İzler” kurgusal 

olsa bile romanda Miyasoğlu’nun kendi aile hayatından da izler görebiliriz.  Lütfiye 

Hanım’ın rüyasıyla başlayan yolculuk, Selçuklu-Osmanlı tarihine yapılan tarihi bir 

yolculuktur. Tarihi mekânlara ve şehirlere yapılan yolculuk Tanpınar’dan, Evliya 

Çelebi’den, Hz. Mevlâna’dan ve André Gide’den verilen örneklerle 

zenginleştirilmiştir. “Eskişehir Ovası’na dalıp giden Engin, Osmanlı’dan Selçukluya 

geçişi hatırlatan Kayınpederi ile dolaşmanın hoş bir şey olduğunu düşünüyordu. 

Okumak için İstanbul’a geldiği günleri hatırladı. O zaman da Selçuklu havasından 

Osmanlı havasının yoğun olduğu İstanbul’a ısınması zaman almıştı. Konya, ne de 

olsa Selçuklu’nun başkentiydi ve Osmanlı’dan çok Selçuklu’ya ait eserler vardı. 

Tanpınar’ın dediği, ‘bir başkent her zaman başkenttir…’ Konya bu havayı hala taşıyor 

ve orada doğup büyüyen Engin de bunu ancak İstanbul’a geldikten sonra fark 

ediyordu. Bir şeyin önemini anlayabilmek için, aynı değerde başka bir şeyi görmüş 
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olmak gerekti. Tarık Bey’in dikkatini çektiği Osmanlı-Selçuklu beraberliğini, 

Alâeddin Camii ile Kurşunlu Cami’yi karşılaştırırken fark etti. Mimar Sinan Yapısı 

olan Kurşunlu, tipik bir Osmanlı eseriydi. Süleymaniye’yi yapan mimarın üslûbu 

açıkça görünüyordu. Alâddin Camii’nde ise Orta Asya’dan gelen ustaların, 

mimarların üslûbu görülüyordu. Birinde büyük ve kuşatıcı bir kubbe, diğerinde ise, 

birbirine bitişik pek çok kubbe dizisi…” (Yollar ve İzler, s.137-138)

“Mevlâna’nın Huzurunda” adlı bölüm Lütfiye Hanım’ın arabada vefatıyla 

sona erer. Romanın “Son Arzu”  isimli  bölümü ise Lütfiye Hanım’ın selâsı etrafında 

Konya’nın manevi çehresi etrafında şekillenir. Tarık Bey’in muhayyilesinde Konya 

yeniden inşa edilir. “Önce bir selâ verildi, sonra da Tarık Beyi başka bir dünyaya 

götüren ezan okundu. Ezan süresince hep Mevlâna dönemini gözlerinde 

canlandırmaya çalışan, bunun için de gözlerini kapatıp başını yere eğen Tarık Bey, 

Şems-i Tebrîzi’nin geldiği günlerdeki Konya sokaklarını düşünüyordu. Burada 

Seyyid Burhaneddin’den feyz almış, pek çok müderris arasında hatırı sayılan bir genç 

âlim olan Mevlâna’nın Şems-i Tebrîzi ile karşılatığı ânı hayal ediyordu. Sadreddin 

Konevî ile öteki Âhi dervişlerinin şaşkınlıkları arasında cezbeye gelen Mevlâna ve 

dostlarının topluluğu tam bir irfan meclisiydi… Şems-i Tebrîzi’den sonra 

Hüsameddin Çelebi ve Selâhaddin Zerkûbi ile halvet eden ve velâyeti malum olan 

Hazret-i Pîr, yüzyıllardır inanları aydınlatmaktaydı. Burası ne garip bir beldeydi ki, 

Muhiddin Arabî buraya geliyor ve üvey oğlu Sadreddin Konevî’yi yetiştirerek sanki 

kendinden sonra gelecek Şems-i Tebrîzi’nin kerâmetlerine Konya’yı hazırlıyordu. 

Onun az bir muhitle münâsebet kurmasına rağmen, Mevlâna hem eski şahsiyeti ve 

müderrisliği ile hem de şiirlerinin coşkun üslubundaki tesirle, yaşadığı günlerde bile 

şöhreti çok geniş kitlelerle ulaşıyordu. Muhiddin Arabî’nin yadırganan telâkkileri 

onda çok sevimli ifâdelerle kabul görüyordu. Konya Selçuklu ile değil, belki de 

Mevlâna ile büyük bir önem kazanmış, bir başkent olmanın bütün özellikleri yanında, 

bir gönül medeniyetine sözcülük yaparak da kültürümüzde vazgeçilmez bir yere 

sahip olmuştu.” (Yollar ve İzler, s.170-171)

Tarık Bey, hanımı, damadı, kızı ile son kez Hz.Mevlâna türbesini ziyaret 

ettikten sonra İstanbul’a dönmek üzere yola revan olurlar. Tarık Bey’in; “Bursa 

Osmanlı, Konya Selçuklu sözü doğruymuş… Biz Osmanlı’dan Selçuklu’ya gelmiştik, 

şimdi de Selçuklu’dan Osmanlı’ya gidiyoruz… Ver elini İstanbul” (Yollar ve İzler, 

s.178) sözleriyle romanın kültürel dokusu dile getirilir. “Yollar ve İzler” arabanın 

torpido gözüne konulmuş olan Tarık bey’e hediye edilmiş mineli saatin çalmasıyla 

son bulur. 
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Roman hâkim bakış açısıyla yazılmıştır. Roman Türk aile yapısının temel 

dinamiklerini, değer yargılarını ortaya koyması bakımından da önemli ayrıntılar 

içermektedir. Ferdiyetçi ve egoist insan anlayışına karşı, cemiyetçi ve hoşgörülü insan 

anlayışını ortaya çıkaran “Yollar ve İzler”  ferdî planda muhasebe yapmaya zorlayan 

bir muhtevaya sahiptir. Özellikle Müslüman kimliğini taşıyıp da bağlı bulunduğu 

inanç sistemiyle bağdaşmayan davranışlar sergileyen muhafazakâr insanlara da 

hoşgörülü ince eleştiriler yapılmıştır. Miyasoğlu, yaşadığı dönemin zihniyetini de bu 

romanıyla ortaya koymuştur. “Bir sanat eseri, yaşanan ve ortaya konan zamanın 

zihniyetinden izler taşır; çevresini eleştirir veya değerlendirir. İçinden çıktığı 

toplumdan etkilendiği gibi onu da etkiler. Böylece yerelden evrensele uzanır ve 

çağına tanıklık eder. Bu etkileşimden hiçbir iz taşımayan bir romanın toplumuyla 

sağlıklı bir ilişkisi olamaz.”  (6)

Sonuç itibariyle “Yollar ve İzler romanı bir dönem romanı olduğu kadar, ele 

aldığı insanî ilişkiler bakımından da manevî değerlere gönderme yapan, bunu 

yaparken de mazi ve istikbâl karşısında muhafazakâr ve mütedeyyin insanı belli bir 

“sorumluluk şuuruyla konumlandıran bir romandır.  Miyasoğlu, “Kendi insanımızı 

görünür kılmayı roman yazma gerekçelerinin başına koydu. Tanzimat’tan beri gelen 

bizi birbirimize yabancılaştırıcı batıcılığa karşı yerliliği savundu.”(7)  Miyasoğlu, diğer 

romanlarında ele aldığı pek çok meseleyi “vazife” şuuruyla, romanın hikâyesi 

içerisinde anlatmaya çalışmıştır. “Yollar ve İzler” Anadolu insanının romanıdır. 

Akraba ilişkilerinden, tarih bilincine, sosyal problemlerden, kadın haklarına kadar 

pek çok mesele roman kahramanları vasıtasıyla dile getirilmiştir.

1 - A.Vahap Akbaş; Düşünceyi Uyandırmak, Konak Yayınları, İstanbul 2006, s.159/160.

2-Şaban Sağlık; “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Şehir”, Hece Dergisi-Medeniyet, Edebiyat ve Kültür 

Bağlamında Şehirlerin Dili, Sayı:150/151/152, Haziran/Temmuz/Ağustos 2009, s.315.

3 -Mehmed Niyazi; Yollar ve İzler”, 4 Ekim 2004, Zaman, s.15.

4 - Mustafa Miyasoğlu; “Ben Nasıl ‘Ben’ Oldum?” Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı.57, Eylül 2013, s.72.

5 - Mustafa Miyasoğlu; Yollar ve İzler, Ufuk Kitapları, İstanbul 2002, s.180.

6 -Mustafa Miyasoğlu; Hece Dergisi, Türk Romanı Özel Sayısı, Sayı:65766/67, Mayıs-Haziran-Temmuz 2002, 

s.736.

7 -Ebubekir Eroğlu; Mustafa Miyasoğlu’ya Dair”, Berceste Dergisi, Sayı: 135, Eylül 2013, s.23.
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Bir toplumda birlik ve dirliğin, bütünleşmenin, dayanışmanın  el-ele 

tutuşmanın, yakınlaşmanın …sağlanmasını temin eden en önemli  unsurlardan birisi  

doğru tarih Bilgisi, tarih kültürü  ve  tarihi liderlere  saygıya dayanır. Onlar toplumun 

ortak değerleridir. Tanrımıza şükürler olsun ki  Türk Milli tarihimiz  çocuklarımıza 

örnek olarak gösterebileceğimiz  tarihi, milli ve dini  lider ve kahramanlarla doludur.

         Zaman zaman toplumumuzda tarihi lider ve milli kahramanlarımızdan 

tarihi şartları göz önünde tutmadan, bu günün değer ve şartlarına göre 

değerlendirme yapma gayretiyle gözden düşürme eylemi içinde bulunanlar bilimsel 

yanlışlıklar içindedirler. Böylesi hücumlara uğrayanlardan ikisini hatırlatmak 

istiyorum: Fatih Sultan Mehmet Han ve  Gazi Mustafa Kemal Paşa.

          İstanbul fatihi Sultan Mehmet Han’ın yaşadığı dünya şartları içinde çağ 

açan, çağ kapatan büyük bir kahraman ve devlet adamı olduğu bütün dünyaca  tasdik 

edildiği halde  çıkarttığı  bir kanun dolayısıyla  gözden tümüyle düşürülmek 

istenmesi yanlıştır. Bu yanlışlığa düşenler konulara tarihi açıdan, sonuçlar açısından 

ele alamadıklarındandır. Elbette peygamber gibi hatadan korunmuş değildir. Ama O, 

gençlerimize öğretmemiz gereken karizmatik bir liderdir. Fatih Sultan Mehmet Han 

da, Gazi Mustafa Kemal Paşa da Anadolu topraklarında yaşayan asil halkını seven, 

onları kucaklayan ve vatanlarını seven, halklarının hür, müreffeh ve adaletli bir 

yönetime kavuşmalarını sağlamak için didinen karizmatik liderlerdir. Ayrıca 

unutmayalım ki: FATİH SULTAN MEHMET HAN DA, GAZİ MUSTAFA KEMAL 

PAŞA DA, HER İKİSİNİN BAŞINDA BULUNDUĞU TÜRK ORDUSU DA DİNİMİZİN 

PEYGAMBERİ HZ.MUHAMMED (SAS) TARAFINDAN KUTSANMIŞLARDIR. Zira 

Peygamberimiz  (SAS)  (gerekli görülürse bir başka yazımızda ele alabileceğimiz) bir 

hadis-i şeriflerinde “İstanbul’u fetheden komutanı ve fetheden orduyu övmüştür”. 

Dünya tarihinde İstanbul’u Müslüman olmayanlardan kurtaran iki fatih ve bir ordu 

vardır. Bunlar : Fatih Sultan Mehmet Han ile Gazi Mustafa Kemal Paşa  ve onların  

emri altında bulunan Büyük Türk ordusudur. Bu hadis-i Şerifin başta büyük 

hadisçilerden Buhari ve diğerleri tarafından rivayet edilen ”s a h i h =doğru”  

hadislerden olduğu bilinmektedir(1).

 Sütunumuz izin vermeyeceği için örnekleri bırakarak sonuç olarak şunları 

hatırlatmak istiyorum:

 1)Biz Müslüman Türkler olarak ölülerimizi ve hele hele şehit ve gazilerimizi 

değersiz ve yok sayamayız. Bu atalarımızdan bizi geçen “atalar kültü” diye 

Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Hürmet 
Dini  ve Milli Duyarlılık Ölçüsüdür.

Ahmet Vehbi  ECER
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adlandırılan bir geleneğin devamıdır.

2) Şehit ve gazilerimizin, atalarımızın anılması  toplumun birliğinin ve 

milletine ve kendisine güveninin sağlanmasını sağlar. İlahiyat Profesörlerinden 

Mehmet Ali Daryal bir makalesinde şöyle bir hatıra nakleder: 

 “…Rahmetli şair Yahya Kemal Beyatlı ispanya kralı ile bir yemekte iken Kralın: 

“siz ne kadarsınız “   diye sorması üzerine o günkü nüfusumuzun kat kat fazlasını 

söyleyince :”Ama siz bu kadar değilsiniz” diyecek olur ki Yahya Kemal merhum 

cevaben “Biz ölülerimizle beraber sayılırız” der.

 3)Şehitler ve gaziler Kuran-ı Kerimde ve Hadis-i Şeriflerde övülür. Sadece 

karizmatik lider, kahraman ve devlet adamalarını değil, Müslümanlar atalarının 

ölülerini de önemli tutmuşlardır, onları önemli ve mübarek saymışlardır. Zira İslam,  

Allah, Peygamber, Kuran, vatan, millet, memleket, bayrak, sancak için… Ölenlere 

ŞEHiD demiştir. Gazi  terimi de Peygamberimiz zamanında kullanılan ve övgüyle  

anılan bir terimdir.(Bak:Tevbe IX,52…)  Millet olarak dinimize uygun bir kültürle 

yetişmelerini sağlamak için çocuklarımızın ad koyarken kulağına ezan ve kamet, 

severken ve uyurken  “-Ya şehit ol ,ya gazi “ diye maniler okuruz. Açıkçası kutsal 

dinimizde ve toplumumuzda şehitlik ve gazilik önemsenmiş takdis ve tebcil 

edilmiştir. Bütün bu inanç ve töreleri görmezden gelerek Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ü ve arkadaşlarını bilimsel olmayan ve aşağılayan tenkitler yapmak  ne kadar 

uygun değilse O’nu  hâşâ  peygamberleştirmek de uygun değildir; Milletimizin 

karizmatik milli kahramanıdır.

4)Yazıyı uzatmamak için İlâhiyatçı emekli Albay Sami Kocaoğlu’nun  “Apaçık 

Kuran Meali” başlıklı Kuran çevirisinin önsözünde geçen şu cümlesiyle sonlandırmak 

istiyorum:

  “… 1920 lerde, henüz düşman çizmeleriyle kirlenmemiş, Ankara’dan üç kişi, 

üç isim ortaya çıktı: Mustafa Kemal, Mustafa Fevzi, Mustafa İsmet! Muhammed 

Mustafa (SAS)nın adaşları 8-9 yıl savaşlarla hırpalanan, budanan, yorgun düşen ve 

hattâ ayakta duracak gücü-takati kalmayan bu aziz ve asil milleti yeniden derleyip 

toparlayacak, ayağa kaldıracak; düşmanların tümünü Anavatan’dan kovacak; 

ekonomik, mali, kültürel, siyasal bağımsızlığın kazanılmasında öncülük, önderlik 

edeceklerdi. Türkiye Cumhuriyeti  Devleti bunun  ispatıdır….”

Son olarak ifade edelim ki hiçbir kimse tenkitten müstağni değildir. Ancak ilmi, 

insaflı, akli , ahlaki ve toplum için yararlı tenkitler yapalım. Tenkitlerimiz hakkaniyete, 

ahlaka uygun olsun.

*Yrd.Doç.Dr.

1) Fetih hadis için bak: Ali Yardım:  “Türk’ün Şeref Madalyası Fetih Hadisi”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, 

Temmuz.1979, sayı: 3, 62-75
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«Durmayalım" şiirinde bir ayete işaret ediliyor: "İnsan için ancak çalıştığının 

karşılığı vardır." Öyleyse kavlî duanın devamında fiilî dua şart oluyor. 

   Mehmet Âkif'in şiirlerinde ele alınan konular, yaşanan sorunlar aradan yıllar 

geçmesine rağmen devam ediyor. Yoksulluk, kimsesizlik, İslam dünyasının 

dağınıklığı, insanlığın perişan halleri, yaşanan yenilgiler ve çözüm önerileri. 

    Evet, "hayatı, şiirinden büyük adam". Derdi şiir değil, insana ulaşmak. 

Hakikate dair işaretler sunmak. Doğudan yükselen bir ışık... 

    Mehmet Âkif -maalesef- birkaç şiiri ile anılıp üstü örtülen bir şahsiyet. 

Halbuki örnekliği üzerinde önemle durmak gerekiyor. Duruş sahibi, izzetli… 

  Şehre vardık. Uzak toprak, nerede kuşlar? Bankalar karşıladı bizi. Yağmur 

birden durdu.

                                                                *

  Eğitimin önemi, gerekliliği sadece okulda mı anlatılır? İnsanın olduğu yerde 

eğitim-öğretim konuları elbette dile getirilecektir. 

   Derdimiz insana ulaşmak ise vasıtaların, mekânların çeşitliliği şart oluyor. 

Camiideki şair Mehmet Âkif, yaptığı konuşmalar ile kurtuluşu anlatmıştı. Burada 

önemle olan muhataplara ulaşmak ve konunun önemini bildirmek. Onlar rahatsız 

olacakmış, olsun. Onlar iğdiş edilmiş beyinleri ile hayra vesile olacak her güzel 

hareketten rahatsız olurlar. Yıllardır aba altında sopa göstermek suretiyle derin milleti 

yok saymaya çalıştılar. Işığı taşıma, yayma cehdinde olan insanımıza hep engeller 

çıkardılar. Zavallı köhnemiş zihniyet...

   Millet ile buluşmayan fikir sönecektir. Muhataplar nerede ise -uygun şartlar 

sağlandığı sürece- elbet anlatılacak. 

                                                                *

   Akmedrese çatısı altında hoş bir seda... Safahat Okumaları devam ediyor. 

Mehmet Âkif'in dile getirdiği sorunlar, sıkıntılar bugün de devam ediyor. Sanki 

günümüzü anlatıyor. Çağına kulak veren, duyarlı bir yürek. Şiirci değil, öykücü değil; 

derdi olan inanmış bir şahsiyet Mehmet Âkif. Bugün masabaşı şiir yazanlar, neden 

okunmadıklarını bir düşünsünler. Hayattan, insandan, hakikatten kopuk bir 

edebiyat-sanat ortamı var. Hayatın içinde şair, cephede şair ve Safahat'ta insan 

sesleri... Fatih Cami, Hasta, Küfe, Mahalle Kahvesi... Hayat esere yansıyor. Toplumun 

halleri, insanın halleri bir gerçeklik içinde anlatılıyor.*

  Dünyanın özeti: "İşte geldik gidiyoruz...

                                                                *

Günlerin Getirdiği

Murat SOYAK
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İletişim araçlarının bunca hızına, gelişmişliğine, yaygınlığına rağmen 

günümüzde insanların bir araya gelmesi ne kadar da zor. "İnsanın zehrini insan 

alırmış" lakin "Yakınlıktan ötürü uçup gitmiş yakınlık". Yanık mektuplar devri 

kapandı. Bankalar çoğaldı. Kuşlar şehirden göçtü. Şimdi hız çağındayız. Tüketim 

çağındayız. Kaybettiğimiz bir şey var!

                                                                *

   Âşık Veysel söylemiş: "Bir ulu ağaçtan bir yaprak düşse / O anda acısın duyar 

iniler". Dert adamı söyletir derler: "Dağlar çiçek açar, Veysel dert açar»

                                                                *

   "Safahat Okumaları" kapsamında "Süleymâniye Kürsüsünde" şiirini okuyup 

değerlendirme, yorumlama çalışması yaptık. Bu şiirde işlenen düşünceler ve çözüm 

önerileri üzerine müstakil bir yazı yazılabilir. İşlenen meseleler güncelliğini koruyor. 

1912 yılında yazılan bu şiirin ümmete, insanlığa söyledikleri çok önemli. Aradan 

geçen bir asra rağmen yaşanan sorunların çözümü noktasında sıkıntılar, zorluklar 

devam ediyor. Geçmiş diye bir şey yok aslında. Dün, bugünün içinde bir şekilde 

devam ediyor. Daha geniş bilgi "Süleymâniye Kürsüsünde".

                                                                *

   Bizi var eyleyen değerlerin toplamı, toprağı vatan kılan mutabakat metni, 

millet sözleşmesi: İstiklâl Marşı. Yaşadığı çağı doğru okuyan, noksanları gören, 

yapılması gerekenleri maddî ve manevî cephesiyle duyuran mütefekkir-şair Mehmet 

Âkif'i rahmetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun !

                                                                *

  Mustafa Miyasoğlu son devir edebiyatımızda şiir, roman, deneme, inceleme, 

tiyatro,  biyografi türünde kıymetli eserler vermiş bir şahsiyet. Şiir ile başladığı edebî 

yürüyüşünü edebiyatın çeşitli türlerinde verdiği eserler ile bir ömür sürdürmüştür. 

   Kelimenin tam anlamıyla bir kültür adamı. Velut, çalışkan bir kalem. Bu 

yönüyle Ahmet Mithat Efendi’yi ve Necip Fazıl’ı hatırlatan bir tavrı var. Zira edebiyat, 

kültür-sanat çalışmalarında Hakkın rızasını ve halkın yararını gözeten bir dikkati, 

yönelişi görmekteyiz. Edebiyatın, sanatın imkânları ile hakikati duyurmanın, 

anlatmanın çabasında olmuştur. 

   Yitik zamanı vurgulayan bir “Rüya Çağrısı”. Eserlerinde kaybettiğimiz o 

kadim iyilikleri, güzellikleri anlatır. Bu sesleniş “Bir Gülü Andıkça” yüreğimizde 

karşılık bulur. 

    Edebiyat-sanat dünyamızda yeri olan ama yıllardır gözlerden uzak tutulan 

edebî şahsiyetlere dair hazırlamış olduğu biyografi türündeki çalışmalar da 

önemlidir. 

    Hakikat davasının çileli bir emekçisi. Hayatı, eserleri buna şahit. Son 

dönemde yazılarını ilgiyle takip ediyordum. Ele aldığı olayı, konuyu bir şekilde 

edebiyat, kültür ve sanat meselesine bağlardı. Bu yönüyle ufuk açıcı yorumlar yapıp 

kıymetli şahsiyetlere ve eserlere işaret ederdi. Bir şiirinde “Sen bir rüyayı en doyulmaz 

yerinde bölen / Bana şiirlerle sevgilerle acılarla gelen...” demişti. 
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    Yeni bir gün en çok da umuda işarettir. Sınırlı dünya hayatını sonsuzluğa 

adanmış umutlar, gayretler ışıklandırır.

                                                                *

    Yeryüzü yenileniyor. Toprak, eski toprak değil. Tabiatta devinim, değişim 

devam ediyor. Yaşanan bu hal alışkanlıklar, adetler içinde belki görünmüyor. 

Muhammed İkbal'in bir sözünü hatırlıyorum: "Yaşamak, günlerin büyüsünü kırmak 

ile kaimdir." Evet, gözümüzü-gönlümüzü bağlayan o büyü... 

    İnsan, kuşatılmışlığı aşmak suretiyle yürüyüşünü sürdürebilir. Yoksa çağın 

zehirli ağları arasında kaybolacak. Umut, gayret ve sabır ile yolda olmak güzel. 

Sönmez hakikat ışığı...

                                                                *

   Bayburt... Sene 1995-96. Demirözü İlköğretim Okulunda görev yaptığım 

yıllar. Şimdi o dönem birlikte çalıştığımız güzel insanları hatırlıyorum. Sonra Çoruh 

nehri kıyısında bir çay bahçesinde yaptığımız sohbetler... Bu vesile ile Bayburt 

günlerinde birlikte çalıştığım dostları selamlıyorum. 

    O yıllarda yazdığım bir şiirimi kitaplığı düzenlerken bir kitabın arasında 

buldum. Üstad Sezai Karakoç'u anlatmaya çalıştığım şiir:

Horasan erenlerinden bir eren

Varlığı diriliş vaktine ayarlı

Ve şehrin kirli hayatına karşı

Medine hasretiyle yanıp tutuşan

Göğsünde bir kurşun gibi aşkı

                                                                *

  İstanbul günleri... Geçmiş zamanı yâd ettim. Değişim kaçınılmaz ama hüzün 

kuşları uçuşuyor. Gelenler, gidenler, kalanlar... Bir kez daha aşk ile ah İstanbul !..

  Sarı sıcak altında karıncalar yürüyüşünü sürdürüyor. Arılar kendi âleminde 

şen. Çocuklar oyuna koşuyor. İslâm coğrafyası kan ağlıyor ! 

                                                                *

Ben İstanbul’a doymadım 

Doysun kara toprak desem 

Asfalt, beton, metal 

Şehirde toprak nerede?

                                                                *

   Beyazıt Sahaflar Çarşısına uğradım. Hayal kırıklığı yaşadım. Zira canım 

kitaplar çekilmiş oradan. Sararmış kitap kapaklarının, tozlu kitap sayfalarının yerinde 

yeller esiyor. Vitrinleri, rafları test ve yemek kitapları doldurmuş. İnsan düşünmeden 

edemiyor. Kitap hayattan çekiliyor mu yoksa? Bir zamana erdik ki yıkımlar, yangınlar 

çoğalıyor. Altımızdaki toprak kayıyor. Bu gidiş nereye?

                                                                *

  Sezai Karakoç'un 'Yağmur Duası' isimli şiirinden bir mısra: "İnsandan insana 

şükür ki fark var.»
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                                                                *

   Yeni edebiyatımızın müstesna şairlerinden birisi Sedat Umran. Şiire adanmış 

bir ömür. Şiirlerinde eşyanın gizemini işlemiştir. Varlık felsefesi odağında bir 

sorgulamanın esas olduğunu görmekteyiz. İnsan ve eşya arasındaki ilgi çarpıcı 

benzetmeler ve yeni bir söyleyiş ile dile getirilir. Maddenin ötesindeki dünyayı 

yoklayışı, metafizik arayışı şiirlerinde sıkça karşımıza çıkar. “Kara Işıldak” isimli 

şiirinde ölüme dair şunları söylemişti: “Ölüm karanlık saçan dev ışıldak / Bir büyür bir 

ufalır yansımasında / Ömür akıp giden bir sudur ki / O kara parıltıdan bir iz her 

damlasında” Şair Sedat Umran, şiirin has bahçesinde özgün şiirler yazmıştır. Bu 

anlamda son devir şiirimize çok kıymetli katkıları olmuştur. Ayrıca şiir ve metafizik 

üzerine geliştirdiği düşünceler ve yaptığı tercümeler de önemlidir. 

                                                                *

  Kuşu ölen bir çocuğa taziye ziyaretine giden bir Peygamber'in ümmetiyiz. Bu 

inceliği, yakınlığı, hassasiyeti yeniden gündeme taşımak gerek, anlatmak gerek.

                                                                *

Yedi tepeli şehir kadar güzel

Geçmiş zamanı sevdim*

                                                                *

   Güzün halleri... Yorgun yapraklar sararmaya durdu. Sabahleyin esen yel 

üşütüyor. Şimdi sorgu zamanı. Elde kalan nedir? Bildiğini okuyor Eylül. Bize şimdilik 

dinlemek düşüyor. Birikiyor sesler, renkler ve kelimeler... Görelim Mevlâ neyler?

                                                                *

  Sanat oynamanın, oyalanmanın değil hakikati anlamanın, anlatmanın güzel 

cephesi. Sanat ince, etkili, derinlikli bir dille hakikati duyurabilir. Katı gerçekleri kendi 

iç evreninde yeniden yorumlayıp yansıtır. Güzellik ikliminde ses olur, renk olur, çizgi 

olur, söz olur. 

   İnsan başıboş yaratıldığını mı zannediyor? Varlık felsefemiz bizim sanata 

bakışımızı da belirler. Tesadüfen var olduklarına inananlar, hiçliği benimseyenler 

sanatı din gibi telakki ederler. Onlar için sanat bir var olma çabasıdır. Kutsala, 

değerlere isyan eden yapıt(lar) bir eylem biçimi. Adeta sanat “karşı-din” gibi gelişir. 

Heyhat, böylesine sapkın bir anlayış “ben yarattım” demeye başlar. Rodin, yaptığı 

Musa heykelinin karşısına geçerek: “Ey Musa, konuşsana, ey Musa, konuş, konuş!” 

diyerek kendinden geçer. Sanat, karanlıklar içinde kişinin kaybolmasına, 

yabancılaşmasına sebep olabilir. 

   En muhteşem eser insan. Sanat, vahiy ışığında anlam kazanır. Sanat, insana 

yitiğini hatırlatmalı. Özden haber vermeli. “Bakar ölü gibi gözün nuru yok / Özini 

görmeyen ne göre ayruk” der Yunus Emre. 

    Bizde sanat telakkisi ölümsüzlüğe erme yahut isyân şeklinde olmamıştır. 

Hayırlı eser bırakma çabası yahut hayırla yâd edilme düşüncesi sanatımızın anlam 

çerçevesini oluşturmuştur.  
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22-25 Eylül 2011 tarihlerinde, bu tarihler 

arasında, Elazığ ilimiz merkezinde gerçekleştirilen “19. 

Uluslararası Hazar Şiir Akşamları” programları 

çerçevesinde, bize ulaştırılan yayınlar, kitaplar arasında 

yer alanlardan biri: Prof. Dr. Nurullah Çetin imzalı 

“İstiklâl Marşımızı Anlamak” adlı olan, araştırma-

inceleme ve yorumlamayla karşımıza çıkarılan 67 

sayfalık kitaptı. 

    Anılan kitap, ELESKAV, Elazığ Valiliğinin 

hediyesi olarak bize ulaştırıldı. Mehmet Akif Ersoy Fikir 

ve Sanat Vakfı işbirliğiyle yayınlanmış elimizdeki kitap. 

    Elazığ Valisi Muammer Erol’un “19. 

Uluslararası Hazar Şiir Akşamları”yla ilgili bir sayfalık 

görüşü yer alıyor 3 ncü sayfada. Önsöz ve sunuşlarla, 

kitabın yayınlanış amacı, içindekiler hakkında bilgiler 

verilmiş. Bunlardan. 

1-Ben bu çalışmamda, İstiklal Marşımızın tarihi, 

kültürel, siyasi, askeri, dini dayanaklarını, üzerine 

temellendiği birikimi ortaya koyan, edebi metin tahlili 

yöntemlerine uygun olarak bir metin çözümlenmesi ve yorumlanması denemesi yaptım 

(Prof.Dr.Nurullah Çetin), 

2-Mehmet Akif Ersoy, hayatı boyunca ülkemize ve insanımıza yatırım yapmış bir 

mütefekkirdir. İstikbali bütün refahıyla arzu eden bir düşünce emekçisidir. Dolayısıyla, 

doğumundan 138, vefatından 75 yıl geçmesine rağmen halâ içimizde. (Mehmet Cemal Çiftcigüzeli)

Sonraki sayfaların başlangıcı itibariyle, yorumlardaki ara başlıklara bakıyoruz. Prof. Dr. 

Nurullah Çetin hoca, İstiklal marşının yazıldığı zaman Türkiye’nin durumundan söz ederek, 

değerlendirmelere başlıyor. Burada karşımıza çıkanlardan bazı anlatım satırları: 

_İstiklal Marşının imlâsı/Marşın yazılış sebebi ve öyküsü/Birinci dünya savaşı ve 

Akif/Mütareke dönemi ve Akif/Kuvva-yı Milliye hareketi ve Akif/Milli marşa duyulan ihtiyaç/Milli 

Marş yarışması/İstiklal Marşının yazılışı / Seçilmesi / Bestelenmesi / Atatürk’ün İstiklal Marşıyla ilgili 

görüşleri. 

ATATÜRK’ÜN İSTİKLAL MARŞI’YLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. 

   Devletimizin kurucusu, Yüce Atatürk İstiklal Marşımızla ilgili şöyle diyor: 

-“Bu marş bizim inkılâbımızı anlatır. İnkılâbımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak, ne de 

unutturmak lâzımdır. İstiklal Marşında, İstiklal davamızı anlatması bakımından büyük bir manası 

olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır. 

“Hakkıdır hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır; Hakk’a tapan milletimin istiklal..”

Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Hürriyet ve istiklal 

aşkı bu milletin ruhudur.

Prof. Dr. Nurullah Çetin’den: 
İstiklâl Marşımızı Anlamak

İsa KAYACAN 
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İnsanoğlu doğar, yaşar, vefatla aramızdan ayrılır. Bu süre içinde sadece nefes alıp verir, yer 

içer, geriye bir şey bırakmaz. Bu isimler belirli bir süre sonra unutulur gider.

Bazı isimlerse, dünyaya ayak basar basmaz, çığlıklarıyla, nağmeleriyle varlıklarını 

hissettirmeye başlarlar. Şairlerimiz, yazarlarımız, araştırmacılarımız da böyledir.

 Lafı fazla uzatmadan, kimden sözetmek istediğimi hemen söyleyeyim: Eğitimci, şair, 

yazar, araştırmacı, eskimeyen dost, Abdülkadir Güler’den sözetmek istiyorum. O’nu 1960’lı 

yılların ortalarından itibaren tanıyorum. Mardin’in Kızıltepe ilçesinden öğrencileriyle bütünleşmiş 

bir ses, çalışmakta olduğu okulun kütüphanesinin zenginleştirilmesi için gayret gösteren, genç bir 

öğretmen olarak onunla tanışıklığımız başladı.

 Abdülkadir Güler doğum yeri (1946) Kızıltepe’den hiç kopmadı. Diyarbakır Erkik İl 

öğretmen okulundan, Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünden, AÜAÖF Türk Dili ve 

edebiyatı Bölümünden mezun olma başarılarını gösterdi Abdülkadir Güler.

Anadolu’nun birçok il ve ilçesinde Türkçe öğretmenliği ve idarecilik yapan, başarılı 

hizmetlere imza atan Abdülkadir Güler, en son Ordu İli Çamaş İlçesinde Milli Eğitim Müdürü 

olarak çalışırken kendi isteğiyle emekli oldu.

Abdülkadir Güler, mütavazi kişiliği, kıskanç olmayan yapısı, paylaşımcı ruhu, 

arkadaşlarına, dostlarına karşı sürekli bir şeyler verme, verebilme arzusu ve çabası için de 

bulunması, O’nu hep yükseklere taşıdı.

Bozulmayan, Doğu Anadolu şivesiyle sevimliliğini artıran, sanat ve edebiyat alanındaki 

gelişmeleri izleyip, başarılı değerlendirmeleriyle öne çıkan Abdülkadir Güler, onlarca dergi ve 

gazetedeki yazıları, şiirleriyle Türk Edebiyatı içinde yeralan önemli ve kalıcılığı tartışılmayan isim 

ve imzalarımızdan biridir. Eylül 2012’de 50 yılın kutlaması, geride kalması, yeni basamaklara doğru 

yürünmesi, yılların dolu dolu geçmesi, 24 ayrı kitabın Abdülkadir Güler imzasıyla yayınlanması, 

Türk edebiyatının ustalarından, çınarlarından, eğitimci, parlamenter, şair, yazar ve araştırmacı M. 

Kemal Yılmaz’ın hayatı ve eserlerinin birkaç baskı yapanlarıyla (Abdülkadir Güler tarafından) 

kitaplaştırılması, O’nun vefasının doruklarda bulunduğunu göstermesi bakımından önem ve 

anlam taşımaktadır.

Sanat ve edebiyatta 50 yıl, hemde dolu dolu 50 yıl, herkesin ulaşabileceği,  çınarlaşabileceği 

bir ulaşma, mutluluk noktası değildir. Abdülkadir Güler hoca, bu mutlu noktaya ulaşan, usta 

kalemlerimizin başında gelmektedir. 1970 yılında yayınladığı “Dicle Köprüsü” adlı şiir kitabında ilk 

heyecan neyse, Abdülkadir Güler hoca, 2012 yılında da aynı heyecanı duymaktadır. Tebriklerimi 

sunuyor, sağlık içinde nice yıllar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim.

*Prof. Dr.

50. Sanat ve Edebiyat Yılıyla Çınarlaşan 
Abdülkadir Güler

İsa KAYACAN* 
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Çocukluğum II. Dünya savaşı sırasında Anadolu’nun küçük bir ilçesi olan  Bor’da geçti. 

O dönemde Anadolu halkı yokluklar, sıkıntılar içinde idi. Elektrik yoktu,  gaz yağı, şeker, un, 

ekmek gaz yağı vesika ile alınabiliyordu. Petrol lambası ve çoğu kez mum ışığı altında 

ödevlerimi yapıyordum ama okumaya merakım vardı. Okul kitaplığından aldığım tarihi 

romanlardan bir tanesini bir iki günde deviriyordum (Turhan Tan). Lise ilçemizde yoktu, 

Niğde’de ev tutarak okudum. Orada edebiyat ile ilgilendim, şiirden, edebiyattan anlayan 

değerli arkadaşlar edindim. Türk destan şairi Basri GOCUL ile tanışıklığım vefatına kadar 

devam etti. Heyecan dolu, yol gösterici, teşvik edici idi. Niğde ve Bor dergilerinde yazılar 

yazmaya başladım, Onun aracılığı ile Abdullah Satoğlu,  merhum Kâzım Yedekçi oğlu, rahmetli 

Erdal Yeğenoğluların gazete ve dergilerinde şiirlerim, makalelerim yayınlandı. Edebiyata 

tutkunluğum arttı ve liseden sonra edebiyat öğretmeni olmayı istiyordum, ama olmadı. Ankara 

Ü.Hukuk Fakültesi ve İlahiyat fakültelerine geçici kaydımı yaptırdım ve altı ay her ikisine de 

devam ettim. İlahiyat fakültesi bana sıcak ve kucaklayıcı geldi. Orada çok değerli hocalarımla 

tanıştım. (Ord.Prof.H.Ziya Ülken, Ord.Prof. Suut Kemal Yetkin, Ord.Prof.Dr.  Sabri Şakir Ansay, 

Prof. Dr, Bedii Ziya Egemen, Prof.Dr.Mehmet Altay Köymen, Prof. Tayyip Ökiç, Prof. 

Muhammed Tawit et-Tanci,  Prof.Dr,Neşet Çağatay, Prof.Dr. Hüseyin Gazi Yurdaydın, 

Edebiyatçı, hatip Kemal Edip Kürkçüoğlu, Hasan Hüsnü Erdem…) Bunların hepsi 

zamanlarının donanımlı bilim adamları idi. Arkadaşlarımla diğer fakültelerdeki sosyal, tarihi, 

felsefi, edebi konferansları izlerdik. Şiir toplantılarını izlerdik. Birçok şair ve yazarları tanıma 

imkanı bulduk. Bu değerli bilim adamları bizlere gerçek ve şuurlu dindarlığı öğretmek için 

ellerinden gelenleri yaptılar. Okuduklarımızı ve öğrendiklerimizi sorgulamayı öğrendim. 

Baktım ki Halkımız arasında yaşanan ve uygulanan din ile gerçek dinimizin farklılığının 

idrakine kavuştum. Dinimizin Peygamberi Hz.Muhammed (SAS)’in yaşadığı sosyal, coğrafi 

A.Vehbi Ecer’in Vefa Günündeki 
Teşekkür Konuşması

15 Şubat 2014 Cumartesi Saat:14:00 de  Kayseri Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü Salonundaki toplantıya katılan şair ve yazarlar birarada.
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ortamı, toplumun geleneklerini… tanımadan Kuran’ın amacının kavranamayacağını anladım.  

Bunlar üzerinde yoğunlaşmakla kalmadım, yüksekokul ve fakülte düzeylerinde 30 yıl Hz. 

Peygamberin hayatını araştırdım, anlattım. İslam tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi, tasavvuf ve 

tarikatlar üzerinde yoğunlaşmaya çalıştım. Halkımızın mezhepleri ayrı bir din gibi, ayrılık 

unsuru gibi gördüğünü tespit ettim. Oysaki mezhepler dinimizin düşünme hürriyetinden, 

yorum farklılığından kaynaklanan, yani Kuran ve sünnetin farklı yorumları idi. Hiçbir mezhep 

imamının yorumu Allah’ın ayeti değildi. Halkımız bunlara inanmakta taassup gösteriyor, körü 

körüne taklit ediyordu. Bazı bilginler de Arap örf ve adetlerine bağlılıklarından taklide aklı 

kullanmadan yönlendiriyordu. İmam-ı A’zam Ebu Hanife  (Öl:768)  Kuran ve Sünnette örneği 

bulunmayan yeni problemlerin çözümü için kıyasla, akılla çözülebileceğini, dinimizin her 

zamana ve mekâna, ihtiyaca cevap verebilecek metot ve içtihatlara imkân tanıdığını gösterdi. 

İçtihat ve fetvalarında kamu yararı, kişi hürriyeti, insan cinslerinin eşitliği,  fakirin korunması… 

gibi ilkeleri koyduğunu, dinimizin uygulanmasını kolaylaştırdığını gördüm. O, duaların dua 

edenlerin kendi dilleriyle yapmalarını, Allah’ın her dili bildiğini, insanların kendi dilleriyle 

yaptıkları dualardan daha şuurlu, duygulu durum kazanacaklarını söyledi.

İslam Dininin inanç ilkelerinin yorumu konusunda Semerkand ’lı Mehmet Matüridi 

(öl:944) dinimizin yaşanması, uygulanmasının akılsız olamayacağını söyledi. En iyi ve yararlı 

ibadetin ilim öğrenmek ve Kuranı anlayarak okumak olduğunu yazdı. Akıl ve vahyin aynı İlahi 

kaynaktan geldiğini, birbirini tamamladıklarını ve aralarında hiç bir çelişki olamayacağını 

anlattı. İnsanlar iki elçiyle karşı karşıyadır: Biri içimizdeki Allah’ın bize ihsan buyurduğu AKIL 

elçisi, diğeri Peygamberi aracılığıyla bildirilen VAHİY elçidir, dedi. Hiç kimse içindeki elçiden 

(akıldan) yararlanma işini öne almadıkça dışındaki elçiden yararlanamaz, akıl olmazsa din 

varlığını koruyamaz,  vahiy olmazsa akıl yolunu şaşırır, dedi. Ayrıca taklide dayanan bilgi ve 

imana itibar edilemeyeceğini ileri sürdü. Oysaki halkımız anlamadan, bilmeden taklide dayalı 

bir dini yaşıyordu.

İnsanların ahlaki yönlenme ve derinlik kazanmasını amaçlayan bir ahlak hareketi 

olarak doğduğu söylenebilen TASAVVUF,  dünya nimetlerine aşırı bağlılıktan uzak kalarak 

Allah’a yaklaşma amacı olan bu akım, günümüzde, alternatif din haline getirilmiş, insanlar 

tembelliğe yönlendirilmiş,  bir tarikata bağlı olmadan dindar olunamayacağı ileri sürülmüş, 

insanlar çalışma hayatından uzaklaştırılarak gece-gündüz zikirmatik aletleriyle vakit 

geçirmeye yönlendirilmiştir. Tarikat yöneticileri de müritlerini köle gibi menfaatleri, siyasetleri, 

otoriteleri alanlarında kullanmayı yeğlemişlerdir. Oysa ki atalarımızın bağlı oldukları 

Yesevi’likte İran ve Arap tasavvuf ve tarikatlarından çok büyük farklılıkları olduğu 

görülmektedir. Yesevi düşüncesinde bütün insanları kucaklamak var, düşmanlık yok. 

“SÜNNET İMİŞ, KÂFİR DE OLSA İNCİTME SEN//HUDÂ BÎZARDIR KATI YÜREKLİ 

İNCİTENDEN” diyecek kadar insana değer veren bir anlayışı vardır. İnsanları mezheplerine, 

tarikatlarına, milli mensubiyetlerine bağlı olarak ayrımcılık yapmaz, kötülemez. Okumanın, 

öğrenmenin, çalışmanın, üretimde bulunmanın, güzel sanatlarla uğraşmanın, Allah’ın 

yarattığı her şeyi ve insanları sevmenin büyük ibadetler olduğunu vurgular. Şiire, musikiye, 

güzel sanatlara, törelere, dillere değer verir. Kadınların da meslek sahibi, üretken ve girişimci 

olmalarına imkân tanır. Kadınlı-erkekli herkesi çalışmaya yönlendirir. Ahmet Yesevi 

dervişlerinin XII. Yüzyıldan sonra Anadolu’daki çalışmalarını hatırlatırım. Bu tarikat 

mensupları Anadolu’ya ayak bastıktan sonra boş arazileri işlemişler, kadınlı –erkekli iş ve sanat 

dayanışması içinde bulunmuşlar, boş zamanlarında savaş ve sanat alanlarında eğitilmişler, iş 

yerleri açmışlar, ahilik gibi kadınlı erkekli iyi ve kaliteli üretim yapmaya uygun kurumlar 
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oluşturmuşlardır. Ancak bu kardeşlik kurumu ve Yesevilik Fars ve Arap töreleri baskısıyla 

dumura uğratılmış amacından uzaklaştırılmıştır. Atalarımız bu üç alandaki, akılcı, kucaklayıcı, 

kolaylaştırıcı yoruma dayalı İslam Dinini bir kabile dini olmaktan kurtarmış, bir dünya dini, bir 

cihan dini haline getirmiştir. Âmâ ne var ki daha sonraları gerçek dinin yerini ruhsuz, ihlassız , 

gösterişe yönelik, taklide dayalı, şekilcilik ön plana çıkmış, yaşanması gereken dinin akla, ilme, 

menfaat-i âmme’ye  (kamu yararına) uygunluğu ihmal edilmiştir. Bu ve buna benzer sebeplerle 

İslam Dinini değil, mevcut yaşanan dindarlığımızın sorgulanması gerektiği inancıyla çok 

sevdiğim öğrencilerime ve Anadolu’muzun güzel insanlarına kitap, makale, konferans, dersler 

vermeye çalıştım. Bilgilerimi siyasete, menfaate dönüştürmedim. Yurdumun her toprağını 

sevdiğim gibi, 80 yıllık ömrümün 50 yılını geçirdiğim Kayseri’yi ve Kayserilileri sevdim, işimi ve 

eşimi burada buldum. Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü ve İlahiyat Fakültelerinin kurucu 

çekirdek elemanları, yöneticileri arasında yer aldım. Müdür yardımcılığı ve dekan yardımcılığı 

gibi idari görevler yaptım. Öğrencilerimden birçoklarının benim neslimden  (ilme ulaşma 

bakımından) daha iyi imkânlara sahip olarak, daha iyi yetiştiklerine inanıyor ve hepsini 

kucaklıyor ve seviyorum.  Öğrencilerimle iftihar ediyorum. Kayseri’de kaldığım sürece resmi 

makamlardan birçok teşekkür plaketleri aldım. Sivil toplum kuruluşlarında, Kayseri Kültür ve 

Turizm Derneğinden, Yeni Ufuklar  derneğinden, Bilgi Yurdu  Gençlik  Derneğinden Türk 

Kültürü ve tarihi alanlarındaki hizmetlerim sebebiyle  ödüllendirildim, Öngün Yıldırım 

Hanımefendi’nin içinde bulunduğu  bir Kayseri televizyon tarafından (2011 yılında) yılın 

babası seçildim. Erciyes Üniversitesi rektörlüğünden, Kayseri ve Aksaray Polis Okulları 

Müdürlüklerinden Melikgazi Kaymakamlığı ve Belediye  Başkanlığından ve başka birçok 

kuruluşlardan ödül ve plaketler aldım. Bu değerli kuruluş ve yöneticilerine teşekkür ediyor 

şükranlarımı sunuyorum. Benimle ilgili konuşmak lütfunda bulunan değerli bilim 

adamlarımızdan sayın Prof. Dr. Mustafa Argunşah ve Prof. M. Kemal Atik Beylere ve hemşerim 

kadim dostum, arkadaşım şair, yazar, avukat İsmail Özmel Beye teşekkürler ederim. Büyük 

emeklerle, benimle ilgili sizlere sunulacak olan eseri hazırlayan, basan Mehmet Çelebi 

kardeşime de özellikle teşekkür ve minnettarlığımı sunarım. Bu toplantının organizasyonunu 

ve ev sahipliğini yapan Muhterem Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürümüz İsmet Taymuş 

Beyefendiye ve emeği geçen Kültür Müdürlüğümüz personeline minnettarlığımı ve 

teşekkürlerimi sunarım. Toplantımızı internet aracılığı, telefon ve telgraf çekerek tebrikleriyle 

katılanlara ,çelenk v e çiçek yollama nezaketinde bulunanlara da teşekkür ederim.

Mevlana hayranı Pakistanlı büyük fikir adamı, şair Muhammed İkbal’in, Cavid-Name 

adlı eserinde bir ot parçası olan kamışın seslenişi, inleyişinin bizleri başka dünyalara 

götürüşünü şöyle bir beyit ile anlattığını görüyoruz O diyor ki:

 “Kamışlıktan uzaklaştıkça NEY, mesut oldu

Musiki, zindandan kurtuldu.”

Değer verdiğim öğrencilerimden Dini musiki uzmanı Dr. Hakkı Tekin elindeki kamış 

parçasını dillendirecek, çok güzel bir musiki ziyafeti vermek lütfunda bulunacak. Şimdiden 

teşekkür ediyor gözlerinden öpüyorum.

  Siz, burada bulunan katılımcıların sıcaklığını içimde duyuyor, hepinize sevgi, selam ve 

minnettarlığımı arz ediyorum efendim.  






