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Edebiyatın Eksiğini tamamlamak,

Her şair ve yazarın bir zirve hayali olmalı, yoksa 

dahi yaratmalıdır. Ulaşılması düşünülen ve tahayyül 

edilen bir mükemmeliyet tasavvuru. Böyle bir hayali 

yoksa dahi inşa etmelidir. Bakınız bir zamanlar üzerinde 

yaşadığımız halde şuurlu bir şekilde adını 

koyamadığımız, duygularımızı ve sevdamızı yeterince 

anlatamadığımız Vatan, Namık Kemal’in (1840-1888) 

kaleminde şekillenmiş, çok güzel mısralarla bir vatan 

edebiyatı kurulmuş, onun rütbesiz ve korkusuz olduğu 

dile getirilmiştir.

 “Vatan ne rütbe bi perva” 

Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944) da: 

“İnsan olan vatanının kuludur” demiş. 

 İnsan olmak kavramı üzerinde düşünenler, yazanlar var. Bu vatan 

dediğimiz aziz topraklarda karnını doyuran, beslenen, büyüyen her ferdin, nasıl 

ülkenin bir eksiğini tamamlamak gibi bir vazifesi varsa, Şair ve Yazarların da 

Türk edebiyatının bir eksiğini tamamlamak gibi bir görevleri olduğunu 

düşünüyorum.  Bu duygularla 8. yılın ilk sayısı, 43. sayıyı siz aziz 

okuyucularımıza saygıyla sunuyorum. 

       Bu sayımızda şair dostum Muhsin İlyas Subaşı’nın “Niğde’nin Şansı 

İsmail Özmel” başlıklı, beni duygulandıran yazısını, Ömer Aydoğan’ın Prof. Dr. 

Saim Sakaoğlu Hocamızın “Meram Yazıları” adlı eserini tanıtan yazısını ilgiyle 

okuyacağınızı umuyorum. 

Geçen sayıya koyamadığımız panel Bildirilerden: 

1-   Ali İhsan Kolcu hocamızın “Bir Kültür Adamı olarak İsmail Özmel”, 

2-   Faruk Yılmaz’ın “İsmail Özmel’de Medeniyet Kavramı”, 

3-   Osman Aytekin’in “Mevsimlerin şairi İsmail Özmel”, 

4-   Mehmet Baş’ın “İsmail Özmel şiirlerinde yaşama sevinci” konulu 

bildirilerini,

 Ayrıca bu sayıda: 

 Dr. İbrahim Öztürk’ün  “Şehir tarihi çalışmaları kapsamında 

 Aksaray bibliyografyası denemesi”’ni, ilgiyle okuyacağınıza 

inanıyorum. 

2012 yılı dizinini bu sayıda takdim ediyoruz. 

Yeni yılda sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimizi sunar, daha tatminkâr 

sayılarda buluşmak ümit ve temennisi ile…

                                                                                  İSMAİL ÖZMEL

Sevgili Akpınar Okuyucuları,
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NİĞDE’NİN ŞANSI İSMAİL ÖZMEL’DİR!

Muhsin İlyas SUBAŞI

Küçük şehirlerin aydını için, yazarı, şairi için bir olumlu bir de olumsuz yanı 

vardır. Önce olumsuz tarafını söyleyeyim: Buradan kültürün başkentine ulaşmak, 

oralarda kabul alanı bulmak oldukça zordur. Çükü bu tür başkentlerin mütekebbir şair 

ve yazarları kendi aralarında taşralı kabul ettikleri insanlara pek yer açmak 

istemezler. Bunun sayısız örnekleri vardır, bunlardan birisi de kalitesine, gayretine ve 

ürettiği eserlerine rağmen, böyle bir şanssızlığa hapsedilen İsmail Özmel’dir. Olumlu 

tarafına gelince; büyük şehirlerin hay-huyunun dışında kalmak, günü kendine 

kullanmak gibi bir imtiyazınız vardır. Zamanı iyi kullanırsanız, güzel eserler 

üretebilirsiniz. Bunun en güzel öneklerin biri de yine İsmail Özmel’dir… Niğde’ye bir 

program için gidip otuz yıla yakın bir süredir tanıdığım dergisinden ve diğer 

dergilerden takip ettiğim İsmail Özmel Beyefendi ile yüz yüze muhatap olma şansını 

yakaladım. O küçük, mütevazı, bir avukat işyerinden çok bir yazarın çalışma odasına 

dönüşmüş bürosunda uzun uzadıya sohbet ettim. Kitaplarını topluca görme ve 

sahiplenme imkânı buldum.

 İtiraf edeyim; evime dönüp kitapları dikkatli bir şekilde inceleyince, İsmail 

Özmel’in, hani o eskilerin söylediği “Şerefü’l mekan bil mekîn (mekanı 

şereflendirenler orada yaşayanlardır)” ifadesi var ya, ona uygun bir konumunu 

gördüm ve Niğde için önemli bir şans olarak kabul edilmesi gerektiğini düşündüm. 

 Aslında, Niğde denilince benim aklıma ilk gelen isim kuşkusuz Ahmet Vehbi 

Ecer olmuştur. Ahmet Vehbi Bey, benim İmam-Hatip’ten hocamdı. Daha öğrencilik 

dönemimde bana yakın ilgisi olmuştu. İtiraf edeyim, Maturidi gerçeğini bize öğreten 

ilk isim oydu. Zaman zaman yorumlarımızda farklılıklarımız olsa da, bugün bile ben 

kendisine saygı duyarım. Ancak, Ecer Hoca Kayseri’den evlendi, bu şehre yerleşti ve 

doğal olarak Kayserili oldu. Niğde’ye pek katkısını göremedim. İsmail Özmel öyle 

değil; mesleğini Ankara gibi, İstanbul gibi yerlerde icra etseydi, çok büyük imkânlara 

kavuşması gerekirken öyle yapmamış kendi toprağının mahsulü olarak kalmayı 
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uygun görmüştür. Benim ona muhabbetimi arttıran en önemli sebeplerden birisi de 

budur. 

 İşin bir ilginç ve tevafuka dönüşen yanı da, benim gibi kendisinin de sanat ve 

edebiyata hizmette 50. yılını idrak etmiş olmasıydı. Dergisi “Akpınar”da adına bir özel 

sayı yapıldığını görünce, “Keşke haberim olsaydı, sizi anlatanlar arasında ben de 

olmayı isterdim”, dedim. Kendileri de Berceste ve Erciyes’in benimle ilgili özel 

sayıları için aynı ifadeleri kullandı. Niğde’den döndükten sonra ilk iş olarak kendisi 

hakkında bu yazıyı kaleme almak oldu. Niye acele ettim? Onu da izah edeyim:

 Biz, marifete itibar etmeyen bir toplum haline dönüştük. Hatta insanların iyi 

şeyler yapmaları karşısında iltifat yerine, zaman zaman kıskançlık emarelerine de 

şahit olmak doğal olarak insanı üzüyor. Toplumun gelişmesinin en önemli 

vasıtalarından birisi olarak ortak düşünceyi görürüm. Kolektif şuurla biz çok büyük 

mesafeler alabilirdik. Bundan uzaklaştık, ferdileştikçe yalnızlığa sürüklendik. Bugün 

bunun acını bütün düşünen ve yazan adamlar çekiyor. Dolayısıyla toplum, bu tür 

insanlara kaygıyla yaklaşmak gibi bir çıkmaza sürükleniyor. Bu bakımdan, verimli ve 

başarılı insan nerede hizmet üretirse üretsin başımızın tacı olmalıdır. İşte İsmail 

Özmel bunlardan birisidir. Bir küçük Anadolu ilinde, o ilin duayeni haline gelmiş bir 

dost için yazmayı geciktirmek, yalnızca ona değil, ondan beslenenlere karşı da bir 

haksızlık olur diye düşünüyorum.

 Böyle bir değerlendirmeden sonra şimdi izniniz olursa şiirlerinden söz 

edeyim ve İsmail Özmel’in “Musiki Yağmuru”yla yıkanalım:

 “Kaç haber gönderdim bulutlar şahit,

 Bir başka mevsimdir gelen kapıya.

 Gaipten bir müjde, bir lütuf bu dem,

 Söylüyor yüzüme düşen her damla.

 Vatan ikliminde doğan bu rüzgâr

 Yaşattı, coşturdu, zevk verdi bana.

 Sağanak halinde gelen şarkılar

 Dağıtmış yıllarca her derde deva.

 Bütün çatıları atın üstümden,

 Sizin olsun dünya, bütün kayıtlar.

 Yakın oldu şimdi cümle uzaklar

 Bu musiki yağmuru yetiyor bana.”
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 Musiki, bizim toplumumuzun ortak dili, ortak duyuşu, ortak şuurudur. Bu 

konuda benim de şiirlerim oldu: “Bu gece nevâ-kâr’ı Dede’yle fısıldadım, /Sonra 

döndüm sabaha yolumu Mozart kesti./ Gönlüme bastırdığım musikimle ağladım,/ 

İçimden bir deli yel ‘toparlan!’ diye esti”, mısralarıyla başlayan uzunca bir şiirim vardır. 

Bir yerinde, “Musiki ruhumuzun sesten haritasıdır, /Beethovan’in elinin oralarda işi 

ne?” diye sorarım. Çünkü bir milleti yozlaştırmak istiyorsanız, musikisini bozun, 

önünüzdeki yıkıcı sel daha delice akıp gider. Giderken de kültürünüzü, tarihinizi, 

neslinizi sürükleyip götürür. Bugün kaba, hoyrat, ses ve saz gürültüsüne dönüşen 

Batı musikisi öyle değil mi? Bu, Batı’da kiliseleri kapattırdı, şimdi bize yöneldi. Özmel, 

romantik bir anlatım içinde musikinin yağmura benzetilmesi gibi farklı ve güzel bir 

imajla meseleyi ele alıyor ve onunla yıkanmak istiyor. Hatta bununla da yetinmiyor, 

arkasından Türkülerimizi anlatan bir şiir sunuyor bize:

 “Yüceltir sevgileri, hicranları

 Uçurur bir uçtan bir uca

 Bizim türküler

 Gurbet türküleri

 Vuslat türküleri.

 Bu iklime can veren havalar

 Bir ruh olur siner gönüllere.

 Kaç asır, kaç nesil

 Bir bengisu, bir iksir gibi

 Bir dost elinden bir dost gönlüne

 Ulaşır anlatır hikâyemizi.

 Sevda türküleri

 Vuslat türküleri

 Canım türküler.”

 

 Şair’in musikiye tutkusu öylesine derin ki, kitabının ilerleyen sayfalarında 

bunun çok değişik ve tatlı örnekleriyle gerçekten bir duygu yıkanmasına 

kavuşuyorsunuz. Bakın şu satırlara:

 “Yine zamana dur dedi Serdar

 Musikiyle örülü bir akşam.

 Şarkı söyledik, şarkı dinledik

 Tarifsiz bir esinti, canlandı anılar.

Sayı: 43   Ocak - Şubat 2013
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 “Sen bezmimize geldiğin akşam”

 Güzelleşti saatler, güzelleşti zaman

 Bu musikide ruhumuzu anlatan biri var

 Biri var kalbimizi okuyan”

 

 Şiirinin başlığı “Bekir Serdar’la Bir Akşam”. Bekir Serdar, İsmail Bey’in 

oğludur. Demek ki, musiki meşk edebiliyor ve babasını böylesine duygulu, heyecanlı 

ve mest edici bir ortama çekebiliyor. Bu ne müthiş bir benzetme: “Bu musiki de 

ruhumuzu anlatan biri var / Biri var kalbimizi okuyan”. Bizim müziğimizin ana damarı 

bizim ruhumuzu yansıtma görevini üstlenir.  Bunun için hüzünlüdür, acılıdır, ama 

dipdiridir, hayatı kucaklar ve kuşatır. Çünkü gerçekten kalbimizi okumada olağanüstü 

bir yeteneğe sahiptir bu musiki. Şarkılarımızda olsun, türkülerimizde olsun, biz 

musikimizle güçlenerek geleceğe yürümeliyiz. Şarkılarımız ve türkülerimiz bizim 

heyecan ve teslimiyet ufkumuzu biraz daha içe çekerek kelime ile sesin ateşinde 

yakar, ama yok etmez; adeta demirin ateşte çelikleşmesi gibi bizi bize döndürür. 

İsmail Özmel bu alandaki rintliğine rağmen, deruniliği elden bırakmayan, 

sıcak, kuşatıcı mısralarıyla Anadolu insanının irfanını önümüze açan güzel örnekler 

sunuyor. Onun şiirlerini ele alırken, bakın nereden nereye sürüklendik? Bu, şairin bizi 

teslim almasının en güzel işaretidir. Aslında, sanırım bu konu İsmail Özmel’i de teslim 

almış olacak ki, kitabında Münir Nureddin Selçuk’tan Alâeddin Yavaşça’ya, Yıldırım 

Gürses’ten İsmail Dede Efendi’ye, Ney’den, semazenden Yunus’a kadar 

musikimizin ana mayasından demlenmiş bir kitabı sunmuş bizlere. Bir şairi başarılı 

kılan da bu yanı değil midir?  Kendisini kutluyor ve daha nice verimli günleri 

yaşamasını diliyor ve sözü, anlamı çok derin bir dörtlüğüne bırakıyorum:

 “Ne olursun seccadem beş vakit yayıl yere

 Sabahın seherinde ışık getir, nur getir. 

 Gönülden huşu ile kapandım üzerine,                              

 Huzur bulutlarından hayırlı yağmur getir.”
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PROF. DR. SAİM SAKAOĞLU VE MERAM YAZILARI

Ömer AYDOĞAN*

“Dağlar arasında bir zümrüt vadi,

 Dereye uzanmış kolu Meram’ın. 

 Dillerde dolaşır şöhreti, yâdı,

 Yeşilliktir sağı, solu Meram’ın.” 

                                   Feyzi Halıcı

Konya için “Gez dünyayı gör Konya’yı.” derler. Bu sözü küçüklüğümden bu 

yana bilirim. Ne zaman söz dönüp dolaşıp Konya’ya dayansa bu söz hemencecik 

söyleniverir. Dünyanın dört bir tarafını gezseniz bile Konya’yı görmediyseniz dünyayı 

tam manasıyla gezmediğiniz anlamında kullanılan güzel bir sözdür. Konyalılar bu 

sözü “Gez Konya’yı gör Meram’ı” diye de söylerler. Çünkü Konya’ya gelip de Meram’ı 

görmeden giderseniz Konya’yı gezmiş olamazsınız. Söz Meram’dan açılmışken 

yazımıza bir fıkra ile devam edelim. 

İstanbullunun biri Konya’ya gezmeye gider. Birkaç gün kaldıktan sonra 

memleketine döner. Karşılaştığı Konyalı arkadaşıyla sohbete başlarlar:  Konyalı, 

İstanbulluya sorar:

“Mevlâna Müzesi’ne gittin mi?”

“Gittim.”

“Alâaddin Tepesi’ne çıktın mı?”

“Çıktım.”

“Dede Bahçesi’nde çay içtin mi?

“İçtim.”

“Meram’a gittin mi?”

İstanbullu burada duraklar. Gitmemiştir de. “Gittim” derse arkasından bir soru 

geliverirse… Doğruyu söyler:

“Gitmedim…”
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Konyalı, İstanbulluyu şöyle bir süzdükten sonra üst perdeden yükleniverir:

“Arkadaş, Konya’ya gidip de Meram’a gitmemişsen kendini Konya’ya gitmiş 

sayma!”( Sakaoğlu 2012: 49-50 )

Bu fıkra Meram’ın doğal yapısında bulunan büyüleyici etkiyi ne kadar da 

güzel dillendiriyor. Meram’a Evliya Çelebi övgüler düzerken, fıkramız Meram’ı 

olağanüstü güzellikleriyle anlatırken, söz konusu Meram olunca şairlerin dili 

çözülürken Konya’nın fikir öncüleri boş mu duracaklardı? İşte Konya’nın fikir 

öncülerinden birisi olan Prof. Dr. Saim Sakaoğlu da Meram Yazıları adlı kitabıyla bu 

kervana katılmıştır. Bu eser, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun değişik zamanlarda çeşitli 

gazete ve dergilerde yayımlanan Meram konulu yazılarının bir araya getirilmesiyle 

vücut bulmuştur. Kütüphanelerin tozlu raflarında yer alan gazete ve dergilerin tozlu 

sayfalarında yok olup gitmesin diye bu kitabın sıcak sayfalarında yer verilen bu 

yazılar, Meram’ın dününü günümüze aktaran ibretlik vesikalardır.

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun hazırladığı Meram Yazıları (Konya 2012), 

Meram Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlanmıştır.  Meram Belediye 

Başkanı Dr. Serdar Kalaycı’nın Takdim yazısı ile başlayan kitap, Prof. Dr. Saim 

Sakaoğlu’nun Meram Üzerine yazısı ile yedi bölüm ve ekler’den oluşuyor.

Dr. Serdar Kalaycı Takdim yazısında Meram ve Meram âşığı Prof. Dr. Saim 

Sakaoğlu için şunları söylüyor:

“Asırlarca şiirlere konu, âşıklara mesken, evliyaya ilham olmuş bu topraklar…

Konya’nın gözbebeği…

Kelimelerle değil, yaşayarak anlatılacak ve anlaşılacak bir belde…

Bir şarkıdır, bir şiirdir Meram okumasını bilene…

Konya’mızın özünü, aslını, tadını bize anlatan en güzel şarkı…"

Bu şiiri, bu şarkıyı en güzel okuyan ve anlatanlardan biri olan çok kıymetli 

hocamız, Meram âşığı Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Meram’la ilgili her yazısında olduğu 

gibi bu kitabında da mükemmel üslup ve ifade ile bize yüzyılların hatıralarını, tarihin, 

hafızaların tozlu köşelerinden çıkarıp istifademize sunuyor.

… 

"Meramlı olmak, Meram’ı yaşamak, Meram’ı anlamak ancak bu ve bunun gibi 

nadide çalışmaların anlaşılması ile olacaktır.”( Sakaoğlu 2012: 7)

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Meram Üzerine adlı yazısında kitabın okuyucuyla 

buluşma serüveni ve Meram hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getiriyor:

“Merhaba Meram… Sekiz yıl aradan sonra bir defa daha merhaba…

Aşağıdaki yazı sekiz yıl önce yazılmıştı ve sonunda 21 Temmuz 2003 tarihi 

vardı. Çaybaşı Yazıları (2000, 2002) adlı kitabımın bir de kardeşi olacaktı: Meram 

Yazıları. İşte aşağıda okuyacağınız satırlar o kitap için yazılmıştı.
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…

Evet, 2003’te basılmasına niyet edilip de 2011’de hâlâ basılacağı günleri 

bekleyen kitabımıza şöyle başlayan bir ön söz kaleme almıştım:

Dünkü Meram’ı tanımadan bugünkü Meram’ı sevemezsiniz. Bunun için de, 

dünkü Meram üzerine yazılanları bir bir okumanız gerekir. Bizim son on yılda 

yazdıklarımız elbette dünkü Meram’ın kesitleridir, bir büyük bütünün küçük 

parçalarıdır. Bizden önce, nice kalem sahibi bu kutsal güzelliği anlatmış, dile 

getirmiştir. Biz de o zenginliğe gönlümüzden kopan birkaç yazı ile katılmak istedik.

…

Meram’ı herkes kendi gözüyle görmek ister. Oysa ben; kimlerin gözleriyle 

görmek istemem ki… Bir Mevlâna’nın, bir Âşık Şem’i’nin, bir Âşık Memedâ’nın, bir 

bayrak şairi Arif Nihat Asya’nın ve daha nicelerinin…

…

Bu kitaptaki yazılar, dünkülerinki gibi unutulma bahtsızlığına yakalanmadılar; 

bir kitabın sıcak sayfaları arasında buluşuyorlar. Elbette bu işin öncüleri olacaktı.

…

Sunmak bizden, okumak sizlerden… bir şey daha… Daha iyilerini sizlerden 

bekliyoruz.” (Sakaoğlu 2012: 12)

Birinci Bölüm, Gelenekteki Meram adını taşıyor. Bu bölümde dördü Konya 

Postası, ikisi Yazda Meram, biri Güzde Meram’da yayımlanan yazılar ile bir tanesi ilk 

defa bu kitapta okurlarıyla buluşan yazıdan oluşan Bir Meram Vardı, Kış, 

Geleneklerimiz ve Hatırlattıkları, Eski Bir Meram Evi I, Eski Bir Meram Evi II, Ah O 

Bahçeli Ev, Orda Bir Köy Var Yakında, Şu Konya’nın Bağları, Harım başlıklarını 

taşıyan sekiz yazı yer alıyor. Bu yazılar, eski günlere olan hasretliği ve eskiye olan 

özlemi dile getirir; Tavus Baba, Cemel Ali Dede, Ateşbaz Veli, Şeyh Vefa ve Kasım 

Halife gibi ağzı dualı insanların Meram’a kurdukları tahtlara şahitlik eder. Yeri gelir 

eski Meram evlerinin bahçesindeki ağaçları hatırlar asırlar ötesinde kalan 

“Kamerüddin” kayısılarını canınız çeker, yeri gelir şeker armıdı olsa da dişlesek 

dersiniz. Köpük Bayramı’nda ha babam, de babam yediğiniz köpükler de aklınıza 

geliverir.

Edebiyatımızda Meram adını taşıyan İkinci Bölümde ise Şiirimizde Meram I-

II-III-IV, Meram Efsane Kokuyordu, Kızlar Kayası, Doğanın Kucağından 

Betonarmenin Kucağına Meram başlığını taşıyan yedi yazı bulunuyor. Bu yazılarda 

şairlerin Meram üzerine yazdıkları şiirler, Meram efsaneleri ile Meram’ın meramını 

okursunuz.

Üçüncü Bölüme ise Meram Duygusallığı adı verilmiş. Bu bölümde Çağla 

Mevsimidir Şimdi, Elveda Meram, Yeşil Meram Üzerine Düşünceler, Kar mı Yağmış 
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Şu Meram’ın Dağına, Konya’da Zaman Bir İğde Dalında Dinleniyordu, Bir Masaldı 

Meram, … Şu Konya’nın Meram’ı, Meramımız Meram’ımızı Anlatmaksa adlarını 

taşıyan sekiz yazı yer alıyor. Buradaki yazılarda Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun 

Meram’a karşı beslediği duygusallığının yazılarına yansıdığını görürsünüz. 

Meram’ın gerçek renk dokusunu tasvir eden “Yeşil olur şu Konya’nın Meram’ı // 

Konyalı kız depreştirdin yaramı…” diye başlayan türkümüzdeki Meram’ın eski doğal 

yeşilinin yerini çoktan yapay yeşilliklere bıraktığına şahitlik edersiniz. Cıblak Kafa’nın 

bahçesindeki “sarı eriklerin” damaklarda bıraktığı tadı yıllar sonra bile tatmak 

istersiniz.

Dördüncü Bölüm Meram’a Giden Yollar adını taşıyor. Bu bölümde Eski 

Meram Yolu, Meram Yolunda, Eski Meram Yolu “Düz” Gitmez, Bir Cumartesi Sabahı 

Eski Meram Yolunda yazıları yer alıyor. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Meram’ın düz 

gitmeyen tozlu yollarını harikulade tasvir ederek, kendine has üslubuyla dile 

getirmiştir.

Meramlı Nüktedanlar adı verilen Beşinci Bölümde ise beş yazı yer alıyor: 

Konyalı Nüktedan Tayyip Ağa’nın Fıkra Tipleri İçindeki Yeri, Cambaz Deli Osman 

Ağa, Nüktedan Münir Dede, Botsalı Kara Kâmil, Pehlivan Yusuf Yöreli. Bu bölümde 

Meramlı nüktedanların kısa hayat hikâyeleri ile fıkralarından örneklere yer verilmiştir.

Altıncı Bölüm Benim Meram’ım adını taşıyor. Bu bölümde Benim ‘Meramlı’ 

Fotoğraflarım, Benim ‘Meramlı’ Ağaçlarım, Benim ‘Meramlı’ Çiçeklerim, Eskimiş Bir 

Meram Fotoğrafı Üzerine Düşünceler, Eski Bir Meram Fotoğrafı Üzerine Düşünceler, 

Bir “Yeni” Meramlı’nın Not Defteri başlıklarını taşıyan altı yazıya yer verilmiş. Bu 

yazılarda Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun hayal dünyasından Meram’ın nice güzellikleri 

bir araya geliyor.

Meram Kitapları Üzerine adı verilen Yedinci Bölümde ise Dr. Hasan 

Özönder’in Meram’ı ile Eskimeyen Meram adlarını taşıyan iki yazı yer alıyor. Kitap 

Ekler ana başlığı altında bulunan Fotoğraflar ve Kitabın Yazarı Üzerine alt 

başlıklarını taşıyan iki yazıyla tamamlanmış oluyor.

Atalarımız, “Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.” demişler. 

Atalarımızdan bize miras kalan, bizim de gelecek nesillere miras olarak 

bırakacağımız bu sözümüzün söylediği doğrudur. Şöyle geriye dönüp de 

yaşadıklarımızı gözümüzün önünden film şeridi gibi geçirdiğimizde “cihan değer” 

olan nice hatıralarımızı unuttuğumuzu görürüz.  Bu hatıralarımızın büyük bir kısmı 

üzerine kül çekilmiş ateş gibi hafızalarımızda saklıdır. Ne yazık ki “Hafıza-i beşer 

nisyan ile maluldür”(İnsanlığın hafızası unutma hastalığına yakalanmıştır.). Önemli 

olan dünümüzü bugünümüze, bugünümüzü de yarınlarımıza sağlıklı olarak 

aktarabilmektir. Bunun için de yapılması gereken büyüklerimizden dinlediğimiz 
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hatıraları ve bizim hatıralarımızı bir köşeye not etmektir. Ne demişler “Söz uçar yazı 

kalır.” tıpkı selin gidip kumun kaldığı gibi.  

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu da Meram Yazıları adlı eserinde eskiye olan 

özlemini, Meram’ın dünü ile bugününü karşılaştırarak düne olan hasretini dile getirir. 

Unutulmaya yüz tutmuş ağzı dualı insanları, Meram’lı nüktedanları hatırlayabildiği 

kadarıyla anlatır.  Yeri gelir çocukluk anılarını tazeler, hatırlayamadıklarını 

hatırlamaya çalışır, çocuk oyunlarından örnekler sunar. Çocukça heveslerle kamış 

çelenli damlardan sokağa sarkan kayısı dallarından yünediği(yolduğu “ 

Osmaniye’de yünemek yerine yolmak kullanılır. Hatırlıyorum da küçükken az mı erik 

yolmuştuk komşunun bahçesinden.”) çağlaları ne kadar da güzel anlatır bizlere. 

O’nun bir fotoğrafın peşinden giderek “Tavus Baba-Aydın Reis Tepesi” 

arasında mekik dokurken ki heyecanına hayran kalmamak mümkün mü? Velhasıl 

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun meramı Meram’ı anlatmaktır. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu 

bu eseriyle, meramını açık yüreklilikle dile getirmeyi başarmıştır.  Bunu da harikulade 

tasvirler, kendine has dil ve üslupla taçlandırmıştır. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu bu 

eseriyle adeta bir Meram destanı yazmıştır. Hem Konya’yı hem de Meram’ı geçmişte 

gören, şimdi de görmeye devam eden Prof. Saim Sakaoğlu’nun Meram Yazıları’nın 

her birisinin bir Meram destanı olduğunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. 

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu hocam Meram Yazıları’nı 12 Ekim 2012 tarihindeki 

görüşmemizde “Güzel Meram’ı acaba ne kadar dillendirebildim Sevgili Ömer? 

Beğeneceğini umuyorum.” diye imzalayarak hediye etmişti. Ben de diyorum ki: “Siz 

sadece Meram’ı dillendirmekle kalmamışsınız,  sizin kaleminizle Meram dile gelmiş 

dillere destan olmuştur.”

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nu bu müstesna eseriyle unutulmaya yüz tutmuş 

değerlerimizi unutulmaktan kurtararak ölümsüzleştirdiği için kutluyor, daha nicelerini 

de kendisinden bekliyoruz.   

*Necmettin Erbakan Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

Öğrencisi, Konya.

(*)Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Meram Yazıları, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2012.



07.Kasım 2012 günü saat:14.00 de, Niğde üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda 

gerçekleştirilen “YAZI HAYATININ 50. YILINDA 

İSMAİL ÖZMEL” PANELİNDE SUNULAN TEBLİĞLERDEN 

KALAN DÖRDÜNÜ BU SAYIDA YAYINLIYORUZ:

1- BİR KÜLTÜR ADAMI OLARAK İSMAİL ÖZMEL

Ali İhsan KOLCU*

Gündelik hayatımızda aramızda dolaşan çeşitli mesleklerden nice insanlar 

vardır. çoğu kez onlarla karşılaşmadan ortak bir kesişme noktası bulmadan yaşar 

gideriz. Bir de bir tanışma vesilesi bulunup bir araya gelindiğinde insanımızın ne 

engin gönüllü ne zengin yürekli bir dünyaya sahip olduğuna tanıklık ederiz.

Ben yıllar önce Niğde İmam-Hatip Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak 

çalışırken, öğretmenevinde elinde cönkle dolaşan bir adama tesadüf ettim. Cönkün 

cazibesi mi yoksa tesadüf ettiğim adamın muhabbet vadeden duruşu mu şimdi iyi 

hatırlamıyorum, bir tanışmaya vesile oldu. Edebiyata meraklı, şiir yazan, deneme ve 

makaleleri yayımlanmış bir avukatla tanıştım. O gün edebiyat üzerine uzun bir 

sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. Ardından o benim çalıştığım okula geldi. Ben onun 

yazıhanesine gittim. Derken 1989’un mart ayında İsmail Özmel’le bugüne değin 

süren sıkı bir dostluğumuz oldu. Ben görev icabı başka şehirlerde oldum. Fakat yıllar 

sonra yine telefon kanalıyla görüşmelere başladık. Ardından onun eserlerini 

yayımlama çıkışmalarına destek verdim. 

Aziz dostum için düzenlenen onur gecesine çok istememe rağmen 

katılamadım. Birkaç yıldır peşimizi bırakmayan ağır sağlık sorunlarımız bizi böyle bir 

buluşmadan maalesef uzak tuttu.

İsmail Özmel mesleği dışında şiir, deneme, makale, inceleme, dil ve 

edebiyat, kültürün değişik alanlarındaki yazılarıyla taşrada yaşayan fakat taşralı 

kalmayan bir yazar izlenimi bırakmıştır. Taşrada yaşamak bir kültür adamı için 

cehennemlerden biridir. Zira taşra yürek bakımından zengin olsa kendini 

gerçekleştirme ve çoğaltma adına çorak bir muhittir. Nice cevherler hemen yukarıda 

saydığım nedenlerden dolayı yitip gitmiştir. Bu bakımdan taşralı bir şairin çabası 

büyük kentli bir şaire göre daha fazla olmalıdır. İfade imkânları, basın, medya, iletişim 
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ve sempatik ilişkiler kurmak gibi çağcıl imkânlar olmadan büyük yürekleri fethetmek 

mümkün değildir. 

Bu bağlamda İsmail Özmel kendi ve kendisi gibi olanların sesini 

duyurabilmek için Akpınar adlı bir de dergi çıkarmak zorunda kalmıştır. Zorunda, 

diyorum çünkü taşrada kendini ifade etmenin başka yolu yok gibidir. Hele bir derginin 

teknik hazırlık, basım, dağıtım, finans gibi çözülmesi zor problemlerin altından 

kalkmak kolay olmasa gerek. Bizim edebiyatımızın bu bağlamda bir dergi mezarlığı 

olduğunu düşünürsek İsmail Özmel’in yaptığı işin, gösterdiği çabanın ne kadar 

anlamlı olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

İsmail Özmel edebiyatın değişik alanlarında kalem oynatan amatör ruhlu bir 

şövalyesidir.  Her şeyden önce şairdir. O şairlik nefesinin bu coğrafyada gezen Yunus 

Emre’nin rüzgârından almıştır. Bir Daha Yaşamak, Zaman Kuşun Kanadında, Her 

Mevsim bahar, Çağır da Geleyim Güzel İstanbul, Türkçe’nin Rüzgârında Şiirler ve 

Son Şiirler adlı kitapları İsmail Özmel’in şiirde ne kadar ısrarcı olduğunu 

göstermektedir. 

Şiirlerinde Yahya Kemal’in, Necip Fazıl’ın, Yunus’un, Bektaşi nefeslerinin, 

halk şairlerinin esintisi vardır. O bu esini kendince çoğaltarak şiirinde diri tutmuş ve 

duyguyu dile çevirerek kendi mührünü vurmasını bilmiştir. Onun şiirlerinde 

insanoğlunun bu dünyaya doymayıp bir daha yaşamak arzusundan tutun da 

zamanla kavgasına kadar dramatik olanın hikâyesini buluruz. Dramı oluşturan 

çatışma çaresizlik içinde trajediye dönüşür. Bir daha yaşamak, ancak hayat 

tecrübesini tamamlayanların, fakat tamamlanmamış hayatların tekmili için arzulanan 

bir durumdur. 

İsmail Özmel dil ve edebiyat üzerinde düşünen bir yazardır. Onun okumaları 

eleştirel okumadır. Özgün düşünce her zaman eleştiriyi beraberinde getirir. Eleştiri 

ise mükemmele giden en gerçekçi yoldur. Bu bağlamda İsmail Özmel’in okumaları 

kendini çoğaltan, bir yazı ya da makale, kimbilir belki de bir şiiri oluşturan nüvelerdir. 

O düşüncenin toprağını sürekli eken bir rençberdir. İsmail Özmel’in yayımladığı 

eserler ise bu ekimin ürünleridir. 

Edebiyat bir ‘sayıklama’ sanatıdır. Yazar ve okur düşüncesini uyaran, kalbini 

titreten bir duygu ve düşünceyi yıllarca ‘sayıklayarak’ içinde taşır. Neden sonra bu 

sayıklanan şey bir şiir, kitap, makale ya da şarkı olarak ortaya çıkar. Necip Fazıl bu 

duruma ‘Cemiyetin rüyasını görmek’ demektedir. Bu rüyayı da ancak şairler görür. 

İsmail Özmel cemiyetin rüyasını gören şairlerdendir. Bu bakımdan onun yazılarında, 

şiirlerinde her zaman bir duygu ya da düşüncenin ‘sayıklanmış’ haline, çekirdeğine 

tesadüf ederiz. İsmail Özmel sosyal tabakaların üst üste yığdığı kültür yükünün altına 

girmekten çekinmeyen bir yazı eridir. Neticede onun kalemi bu sosyal durumların da 
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tercümanı olmaya adaydır. 

Başta şiir olmak üzere musiki, deneme, tarih konusundaki merakı mesleği ve 

tecrübeleriyle birleşince ortaya herhangi bir kent gazetesinin değme sütunlarında 

yayımlanabilecek fıkra, makale ve yorumlarını ortaya çıkarmıştır. 

İsmail Özmel Niğdeli Şair ve Yazarlar adlı bir ansiklopedi hazırlamıştır. Bir 

ansiklopedi hazırlamak Türkiye koşullarında akıntıya karşı kürek çekmeye benzer. 

Bunca emek harcadıktan sonra başladığınız noktaya geri dönebilirsiniz. Fakat o 

yılmadan çalışmış ve bunu başarmıştır. Hem de belki şimdiye kadar yapılmayan bir 

biçimde bir şekilde Niğde’de bulunmuş, çalışmış, bu toprağın suyunu içip ekmeğini 

yemiş insanları doğum yerlerine bakmadan Niğde’li yapıvermiştir. Böylelikle aidiyet 

duygusundan sıkılmış kimselere yeni bir aidiyet unvanı sunmuştur. Bu bağlamda bu 

ansiklopediye giren herkes fahri Niğde’lidir, denebilir. Sırf bu çalışması bile İsmail 

Özmel’in yüreğinin genişliğini göstermeye yeter.

Eserleri dikkatle incelendiğinde İsmail Özmel’in boş vakitlerini 

değerlendirmek için edebiyatla uğraştığı kanaati oluşmaz. O bu uğraşıları bir 

yaşama biçimi olarak kabul etmiştir. Olgunluk  yaşına gelmiş olması bile onu 

köşesine çekilmeye zorlamamış; Yunus’un;

Her dem yeni doğarız

Bizden kim usanası

fehvasınca yeni eserlerle ömrünü uzatmıştır. 

İsmail Özmel’in şiirleri şüphesiz bir çağı kapatıp çığır açan manzumeler 

değildir. Fakat az şairde bulunabilecek kadar samimidirler. Duygu doludurlar. İnsanın 

her zaman ter ü taze kalan yüreğinin sevgi dolu atışlarıdır. 

İsmail Özmel Aşık Veysel’in;

Her kim ki olur bu sırra mazhar

Dünyada bırakır bir ölmez eser

Gün gelir Veysel’i bağrına basar

Benim sadık yarim kara topraktır

Misali ölmez eserler verme gayretinde bir kalem erbabıdır. Söz uçar yazı 

kalır, diyen ataların yolunda yazı kanalıyla doğduğu topraklara ve bütün vatan 

coğrafyasına duygu ve düşünce tohumların serpmeye devam etmektedir. Elbette bu 

tohumlar birgün yeşerecek ve Yunus’un gönül ve sevgi bahçesinde ölümsüz yerini 

alacaktır. 

Aşkale için yazdığı şiire bakalım:

Aşkale Akşamları

Aşkale değil

Âşıklar kalesi bu yer.
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Sabah olur gün doğar

Güneş ufuklara âşık

Akşam olur bir fısıltı

Rüzgar bulutlara âşık

(…)

Şair İsmail Özmel bu toprakların hamurunu mayalayan iksiri keşfetmiş 

gibidir. Bu da aşktır. Aziz dostumun sanat aşkının hiç tükenmemesi dileğiyle 

sözlerime son verirken, onun onuruna düzenlenen toplantıya katılamamanın derin 

üzüntüsü içinde olduğumu tekrarlıyorum. 
* Prof. Dr.

2-    bildiri:

Değerli misafirler, öğrenciler…

            Hoş geldiniz…

Burada bugün, değerli büyüğümüz, Niğde’nin yetiştirdiği eli kalem tutan 

ender simalardan, meslektaşım şair, yazar Av. İsmail Özmel Bey’in yazarlıkta 50. yılı 

için yapılan panel için buradayız…Kendisine daha nice verimli yıllar dileriz…

Böyle bir husus bana bildirildiği zaman, İsmail Ağabey’in tarih alanındaki 

çalışmalarına değinmek isterdim. Ancak bu konuda ağabeyimiz Dr. Vehbi Ecer Bey’in 

konuşacağını öğrenince, ben de “İsmail Özmel Bey’in Düşüncesinde Medeniyet 

Kavramı” konusunu hazırlamayı düşündüm.

Medeniyet kavramını almak ve hazırlamaktaki amacım, İsmail Ağabey ile 30 

yılı aşkın dostluğumuzda bu konuda sayısız sohbetler yapmamız, O’nun medeniyet 

tarihine verdiği ehemmiyet; üstelik, son kitabında yöresel değil de afakî manada 

medeniyet kavramın değinmiş olmasıydı. Geçtiğimiz yaz Niğde’ye yıllık iznimi 

kullanmak için geldiğimde, son kitabı “55 Soruda Düşünen İnsan” adlı kitabını 

imzalamıştı ve üzerinde konuşmuştuk. Birbirimizden habersiz, aynı konuda 

düşünmüş ve çalışmıştık. Çünkü ben de O’na “Dinlerin Kökeni, Dinler Tarihine Giriş” 

kitabımı imzalayıp takdim etmiştim. Kimi konularda ayrı düşünsek te din ve medeniyet 

tarihi üzerinde etüt yapmış ve yayınlamıştık.

Kitabını inceledikten sonra, son kitabı ve son düşünceleri olması itibarıyla ve 

tüm kitaplarını yeniden etüt etmenin, vaktin darlığı ve işlerimizin de yoğunluğu 

nedeniyle, bizi sıkıntıya koyacağını düşünerek, İsmail Özmel Ağabey’in ve biraz da 

kolaycılığa kaçıp “55 Soruda Düşünen İnsan” kitabındaki medeniyet kavramı 

üzerinde yoğunlaşmaya karar verdim. Yukarıda da arz ettiğim üzere, bu kitapta din ve 
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medeniyet kavramları afakî biçimde etüt edilmiş olduğundan, üzerinde konuşmayı da 

kolaylaştırmıştır.

 “55 Soruda Düşünen İnsan” adlı kitabının takdiminde değerli yazar, bir ilham 

akşamında medeniyet tarihi ile ilgili olarak 64 sayfa müsvedde yazdığını, kitabın 

temelini bu müsveddenin oluşturduğunu belirtmiş. Böylelikle 55 soru ile tamamladığı 

kitabında ilk soruları medeniyet ve medeniyet tarihi ile ilgili bahisler yer almakta. Daha 

önce araştırmacı yazar ve gazeteci Oğuz Çetinoğlu ile yapıldığı anlaşılan söyleşinin 

de konularını teşkil eden bu sorularla başlayalım, metinden aynen okuyorum:

 1. SORU: Sayın İsmail Özmel, artık gün gibi ortaya çıktı ki, kültür, dil ve 

medeniyet bahislerine çok farklı bir açıdan bakıyor bize yepyeni renkler ve derinlikler 

kazandırıyorsunuz. Bu seferki sohbetimizde Türk kültür tarihine yeniden bir bakalım 

diyorum. İlk insan ve ilk Türk konusunda neler söylersiniz? 

İsmail Özmel: İnsanlığın çok eski zamanlardan beri tanıdığı, en eski kara 

parçası Asya kıtasıdır. İlk insanın zuhur ettiği sahanın da bu kıtada olduğu 

düşünülebilir. Zira insan nereye ilk ayak basarsa önce orayı tanır. Bilgilerinin en 

eskileri de buralarla ilgili olanlardır. En eski kalıntıların da bu kıta üzerinde olması akla 

daha uygun gelmektedir. Arkeolojik kazılar özellikle bu kıtada yoğunlaşmalıdır. 

Burada yapılacak kazılar sonunda elde edilecek belgeler, kalıntılar tarihin eski 

devirlerindeki insanlarla ilgili bir takım yorumlara imkân verecek ve eski dönemlerle 

ilgili arkeolojik kazılar, elde edilen bilgi ve belgeler yorum imkânlarını genişletecek ve 

insanlık tarihi bu sayede biraz daha aydınlanacaktır.

Bu arada gazetelere yansıyan bir olay bu tezimizi doğrular mahiyettedir. 

Önce bu haberi okuyalım:

‘1994’te sürüsünü dolaştıran bir çoban, Şanlıurfa’nın 15 km kuzey 

doğusundaki Örencik köyü yakınlarında yer alan Göbekli Tepe’de dikdörtgen şeklinde 

üzerinde oymalar olan taşlar buldu. Keşfin duyulmasından sonra Alman Arkeoloji 

Enstitüsü görevlisi Klaus Schmidt, bölgeye gelerek incelemelere başladı. Ve burada 

bilinen insanlık tarihini baştan sona değiştirecek kalıntılara ulaştı. İlk gelişme Göbekli 

Tepe adı verilen ve Buzul Çağı’ndan sonra insanlar tarafından inşa edilen ilk tapınak 

olduğu tahmin edilen bölgenin Piramitler’den 7 bin 500 yıl önce inşa edildiğinin karbon 

testleriyle anlaşılması oldu. Harvard, Stanford, John Hopkins gibi üniversitelerden 

bilim adamları burada incelemelere başladı.’

Haberin ‘Rousseau’nun teorisi çöktü’ başlıklı bölümde:

 ‘Newsweek’in ‘Tarih Yeniden Yazılıyor’ başlıklı haberine göre klasik 

medeniyet teorisi, önce yerleşik hayata geçildiğini ve ardından köy hayatı, yazı ve 

dinlerin ortaya çıktığını ortaya koyuyordu. Ünlü Fransız düşünürü Jean Jacques 

Rousseau, ‘Şehir dini oluşturdu’ diyerek bu teoriye vurgu yapıyordu. Kazıdan elde 

edilen bilgilere göre Buzul Çağı’nı geçiren insanlar bu bölgeye geldikleri zaman 

burada bu tapınağı inşa etmelerinin asıl sebebi, beraber dua etme isteğiydi. Yani önce 

tapınak, ardından buradaki yerleşik hayat başladı. Bu da ‘şehir dini oluşturdu’ 

felsefesinin yerine, ‘din şehri oluşturdu’ felsefesinin gerçek olduğunu ve medeniyet 
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tarihinin bu sebeple yeniden yazılması gerektiğini ortaya çıkarıyor. Stanford 

Üniversitesi’nden Jan Hodder, ‘teorimizin hepsi yanlışmış’ dedi. Uzmanlara göre 

Göbekli Tepe’de tapınak çevresinde yaşamaya başlayan insanlar tarım ve 

hayvancılığı keşfetti ve sonra Çatalhöyük’te yerleşik düzende yaşamaya başladı.’ 

(Vatan Gazetesi 21 Şubat 2010 Pazar günkü nüshasından)

Vatan Gazetesi bu haberi ‘Medeniyet Dua Ederek Başladı’ başlığı ile vermiş. 

Şanlıurfa’daki bir kazı haberinin bu başlıkla verilmesine şaşırmadım. Yalnız bir 

Kızılderili hikâyesini çağrıştırdı: ‘Avrupalılar yurdumuza ellerinde mukaddes kitapları 

olan İncil’le geldiler, bize dinlerini öğrettiler. Onlar giderken bizim ellerimizde İncil, 

onların ellerinde bizim tarlaların tapuları vardı…’ Bakınız ben en eski kıta Asya 

kıtasıdır ve ilk insanın da bu kıtada yaşadığını, izlerini ve kalıntılarını da bu kıtada 

bıraktığını söylemiştim. Şanlıurfa Asya kıtasının, batılıların küçük Asya dedikleri 

Anadolu’nun yani Türkiye’nin bir şehridir. Kazının Göbekli Tepe’de yapıldığı 

anlaşılıyor. Fakat bu kazıdaki bulgularla onların yaptığı yoruma ulaşmak ne kadar 

mümkündür, meselenin bu tarafını düşünmeye değer buluyorum.

İlk insanın dünyayı teşrif ettiği kıtanın, Asya kıtası olduğunda tereddüt yoktur. 

Bu kıtanın bilinen en eski dönemlerinde ortasında büyük bir iç denizin olduğu ve 

çevresinin de ormanlarla kaplı bulunduğu kabul edilmektedir. Bu iç denizin kuruması 

üzerine insanların buradan her zorluğu yenerek kıtalara yayıldığı da eski kabullerden 

birisidir. Söz bu noktaya gelince Göçler Haritası’nı hatırlamamak mümkün değildir.

Göçler haritası o kadar gerçek ki, itiraz edenler en küçük bir delil ortaya 

koyamadıkları gibi, alaylı bir ifade ile okuyanları da gülümsetmişlerdir. Böyle 

düşünenlerin ne derece gerçek peşinde olduklarını biz bilmiyoruz. Bir tebessüme; 

böyle oldukça delilli; göç yollarındaki ilginç kayalara çizilmiş şekilleri, kazınmış 

resimleri görmezden gelmek ve bütün bunları insandan başka bir varlığın yaptığını 

varsaymak ne kadar akla uygundur, bunu düşünülmesi gereken bir nokta olarak 

görüyorum. Bu kalıntılar, anlamsız işaretler midir? Kaya üzerine kazınmış şekillerin 

göç yollarının duraklarında, hem de göç yollarının devam eden uzun mesafelerinde, 

kesintiye uğramadan devam etmesi nasıl izah edilecektir? Yoksa bu kadar bariz izler, 

kayalara oyulmuş veya çizilmiş şekiller, geyik siluetleri hiç yokmuş gibi davranmak, 

görmezden gelmek mümkün mü? İlmî merak ve ilmî saik bunu mu gerektirir? 

Bu konuda göç haritasına alternatif sayılacak bir yeni tez de ortaya 

atılmamıştır. Çünkü en eski kıtanın en eski insanları, iç denizin kuruması ile dünyaya 

yayılmışlarsa buna itiraz için daha akla yakın, daha berrak, daha delilli bir yorumun 

verilmesi gerekmez mi? Yoksa insan dünyanın her yerinde aynı zamanda mı ortaya 

çıktı? Öyleyse o kara parçaları hakkındaki bilgilerimiz neden yüzyıllar sonraya aittir? 

Sayın Özmel’in kitabındaki ilk soru ve cevabı bu! Türk medeniyeti tarihinin de 

nirengi noktası! Medeniyet tarihi ve dinler tarihi daha doğrusu medeniyetin mi dinlerin 

mi daha eski olduğu bahsi, gerçekten ilginç bir mesele! Ancak bu konuyu tartışmaya 

girişmeden önce, “İlkçağ Düşünce Tarihi” adlı eserimizin de baş kısmına aldığımız bir 

metni, “medeniyet” kavramının nereden geldiğini açıklayarak işe başlayalım; şöyle 
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yazmışız: 

“Uygarlık (medeniyet) terimi bize Avrupa dillerinden gelen bir terimin 

karşılığıdır. Osmanlıca'da uygarlık karşılığı olarak kullanılan kelime medeniyettir. 

Medeniyet kelimesi ise Arapça'dan gelmektedir. Bu kelimenin kökü “Medine” yani 

“kent” anlamındadır. Bunun batı dillerindeki karşılığı yukarıda da değinildiği gibi 

"civilisation" kelimesidir ki bunun kökü ise Latince'den gelmektedir.

Civilisation kelimesinin Latince'den geldiğini vurgulamıştık. Bu kelimenin 

kökeni "Civitas"tır Civitas, bir şehir hudutları içinde müşterek hayat kurarak 

teşkilatlanmış bir topluluktur. Bu terimin Yunanca karşılığı "Polys" (kent) terimidir. Bu 

kelimeler bazen "civitas"tan türetilen “site” yani “kent” anlamında kullanılıyor bazan da 

“devlet” (state) anlamını ifade ediyordu.[1]

Aynı terimden türeyen "civil" kelimesi de "uygar", "medenî" yani şehirli, kentli 

anlamını ifade eder. 

Keza Polys'den gelen "politique" kelimesi de bizim bu gün kullandığımız 

politika, siyaset, devletin teşkilat ve idaresi anlamını içerir.[2]

Arapça’da mevcut olan "medine" kelimesi, Yunanca ve Latince karşılığı olan 

"polys" ve "civitas" kelimeleriyle eş anlamlıdır…

Uygarlık anlamındaki medeniyet terimi, Tanzimat döneminde Türk 

Edebiyatına girmiştir. Avrupa’da kullanılan "civilisation" kelimesini Reşit Paşa, 

"terbiye-i nâs ve icra-i nizamât" (insan eğitimi ve yasaların uygulanması) olarak 

karşılar. Namık Kemal ise: "Medeniyet asayişte kemaldir. Hayat-ı beşerin kafilidir" 

der.[3]

İslam düşünce tarihinde, uygarlık terimine karşılık olarak İbn. Haldun'da ilginç 

bir terime tanık oluyoruz. Bu terim, “umran" terimidir.

“Umran” “mamurluk, mamur yer, abad olmak” anlamlarına gelir, Kelimenin 

kökü Arapça'dır ve imaret mamure, imar, mimar, tamir ve dilimizde kullanılan birçok 

sözcük de aynı kökten gelir.

Umranın zıddı, “harâb, harâbe, virane, ıssız” ve “kimsesiz arazi”dir. Herhangi 

bir yerde bir kent kurulur ve burada sosyal hareketler başlarsa burada umranın 

kurulması, ilerlemesi ve artması söz konusu olur. Eğer durum tersine vuku buluyorsa, 

umranın azalması gerilemesi ve yok olması yani “bedeviyyet” söz konusu olur. 

Bedeviyyet ise, kent ve yerleşme olmayan, göçebeliği ifade eder. Bedeviyet’in kökeni 

“bâdiye” kelimesi, Türkçe’deki “vadi” terimiyle özdeştir ve sürüsüyle vadilerde 

yaşayan göçebeliği temsil eder.

 İbn. Haldun dünyadaki mamurluğu "umranu'l-alem" adını verdiği gibi, bu 

umranın araştırılması ve incelenmesini konu edinen ilme de "ilmu'l-umran" adını verir, 

dolaysıyla bir “umran ilmi” varsa, uygarlıklarda gelişi-güzel rastgele olmamakta ve 

belli kanunlara tabi olmaktadırlar. Gerekli şart ve etkenlerin oluşmasıyla umranlar 

(uygarlıklar) kurulur ve bunların bozulmasıyla da umranlar yıkılır.[4]

Bugün İngilizce ve Fransızca'da "civilisation" kelimesi, Almanca karşılığında 

"Kültür" olarak kullanılmaktadır. Bu terimler yerine bizde Osmanlıca' dan geçen 



AKPINAR 19Sayı: 43   Ocak - Şubat 2013

"medeniyet" teriminin sık sık kullanıldığına şahit oluyoruz. Yine Osmanlıca'da aynı 

anlamları ifade eden "belde" kökünden gelen "beledî" (belediye kelimesi bundan 

türetilmiştir) ve "mülk" kelimesinden gelen "mülkî" kelimelerini de yakın anlamlar 

olarak tespit ediyoruz.

Fransızca'daki "Droit civils", "medeni haklar" olarak karşılanmıştır. Yine 

Medenî Kanun teriminin batıdaki karşılığı Droit Civil'dir.

Türkçe'de bugün kullandığımız "uygarlık" kelimesi ise Öz Türkçe’deki 

"Uygur"lardan alınmış “uygar” kelimesinden gelmektedir ki örgütlenmiş, düzenli 

sosyal hayatı ifade eder.” 

Medeniyet ve uygarlık terimlerinde bizim yorumlarımız da böyle…

Sayın Özmel’in terminolojik tahlile girişmeden, kökenini ele aldığı medeniyet 

tarihine gelince; Türk Tarih Tetkik Cemiyeti’nin kurulmasından hemen sonra, 1932’de 

toplanan Mustafa Kemal önderliğindeki I. Türk Tarih Kongresi’nde savunulan resmî 

tezdir. Bu tez, Türklerin hiçbir medeniyetinin olmadığı, göçebe, barbar bir kavim 

olduğu yolundaki Avrupaî tezlere karşıt olarak, tüm medeniyetlerin kaynağının, Orta 

Asya’da gelişmiş olan, sonra Orta Asyada’ki iç denizin kurumasıyla birlikte dünyanın 

çeşitli bölgelerine göçen Türklerin medeniyeti olduğuna dair tezdir. Sayın Özmel’in 

röportajının son paragrafında bahsettiği “göçler haritası” da Orta Asya’dan göçen 

Türklerin gittikleri bölgelere ilişkin haritadır ve bu ilk tarih kongresinde ele alınmıştır.

Bu Kongre’ye ilişkin tutanaklar yayınlanmıştır. Sonra bu teze dayalı olarak 

yazdırılan “Tarih I-IV” adlı kitap, liselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Sayın 

Özmel’in bahsettiği harita, bu tarih kitabının birinci cildinin başında renkli olarak 

yayınlanmıştır. 

Bu teze göre, Orta Asya’da büyük Türk medeniyeti hüküm sürmekteyken, 

hayvanları evcilleştirmişken, tekerleği bulmuşken, Dünyanın diğer bölgelerindeki 

insanlığın diğer unsurları yontma taş devrinde mağaralarda yaşamaktaydı… Bu tezin 

ayrıntıları bahsettiğimiz tarih kitabında uzun uzadıya anlatılmaktadır.

Sayın Özmel, “Göçler haritası o kadar gerçek ki, itiraz edenler en küçük bir 

delil ortaya koyamadıkları gibi, alaylı bir ifade ile okuyanları da gülümsetmişlerdir. 

Böyle düşünenlerin ne derece gerçek peşinde olduklarını biz bilmiyoruz.” demektedir. 

Ama burada izni olursa ben de biraz gülümseyeceğim! Bence bu Türk tarih tezi biraz 

abartılı, biraz da tarihsel gerçeklere uymamaktadır. Çünkü, kendisi de bu ilk 

medeniyeti Orta Asya’dan alıp Urfa’ya taşımıştır. Türk Tarih Kurumu’nun yayınladığı 

Samuel Noah Kramer’in “Tarih Sümer’de Başlar” adlı kitabını tetkik etmişse, O’nun 

iddiasına göre ilk medeniyet,  Urfa’nın biraz daha güneyinde bugünkü Kuveyt 

topraklarında kurulmuştur. Muazzez İlmiye Çığ da Urfa’ya deniz getirerek bir 

kitabında İbrahim Peygamber’in yurdu olarak Urfa demişse de bunlara ait cevapları, 

Peygamberler Tarihi adlı üç ciltlik kitabımın ikinci cildinde, Hz. İbrahim bahsinde 

vermiştim. Burada tekrara lüzum görmüyorum.

İlk medeniyetin Orta Asya’da kurulduğu tezine gelince, böyle bir medeniyetin 

maddî delillerine bugüne kadar rastlanmadı. İlk yazılı kaynaklar olarak görülen Orhun 
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Anıtları, milattan önceye değil, milattan sonra 600-700 yıllarına aittir. Tarih yazı ile 

başlıyorsa, böyle bir tezin yazılı kayıtlarının da bulunması gerekir… Bir Çin Tarihi, 

Mısır Tarihi, Sümer ve Mezopotamya Tarihi… Orta Asya Türk tarihinden daha mı 

sonradır? 

Esasen O tarihte ortaya atılmış Türk Tarih Tezi, batılı tarihçilerin bir kısmının 

Türklerin barbarlığı konusundaki iddialarına karşı bir anti-tez niteliğindedir, biraz 

fantezi kokar…Bunu böyle anlamak icap eder. Hatta bu I. Türk Tarih Kongresi’nde de 

kimi bilim adamları bu tezin ilmî olmayacağını iddia etmişler, bunlara siyasî 

müdahaleler yapılmış, neticeten üniversitedeki kürsüleri ellerinden alınmıştır. Altı 

ciltlik Büyük Tarih-i Umumî adlı kitabını Osmanlıca’dan çevirip sadeleştirdiğim Ahmet 

Refik Altınay,  Başkurdistan’ın ilk cumhurbaşkanı Ahmet Zeki Velidî Togan bunlar 

arasındadır. Sadri Maksudî Arsal, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu gibi tarihçiler 

arasında da tartışmalar yaşanmıştır. Bu kongrenin tutanakları tetkik edilirse, bunlar 

ayan beyan görülür… Ahmet Refik Altınay’ın bahsettiğim kitabının I. cildinde, ilk 

medeniyetler bahsinde, Orta Asya Türk Medeniyeti’nin esamesi bile okunmaz. 

Rahmetli Ord. Prof. Ahmet  Zeki Velidî Togan  Orta Asya tarihinin dünyadaki 

otoritelerinden biridir O’nun kitaplarında da böyle bir iddia yoktur. Rus tarihçilerinden 

dünyaca tanınmış W. Barthold’un  “Türkistan” adlı eserinde de Gumilev’in 

kitaplarında da başka kitaplarda da böyle bir tezden söz edilmez.

 Şimdi Sayın Özmel’e sorulan sualin asıl tema’sı olan, “Din mi öncedir, 

medeniyet mi öncedir?”  konusunu ele alacak olan 2. Soru’ya gelelim! Bu sual ve 

cevabı da aynen kitaptan alıyorum:

  2. Soru: Sözünü ettiğiniz arkeolojik kazı haberi ve ona dayalı yorumu 

genişletmek mümkün mü?

“Özmel: Haberin başlığı ‘Medeniyet dua ederek başladı’ şeklinde idi. Belli ki 

bir mesaj verilmek isteniyor. Ben o mesajı hangi belgeden çıkardıklarını merak 

ediyorum. Sonra medeniyetin dua ederek başlamasının mümkün olmadığını 

düşünüyorum. Çünkü din belli merasimlerle, belli kurallarla yapılan bir dua sistemidir 

ve insanın ruhî hayatını şekillendirir. Böyle bir noktaya gelen insanın tefekkür ve 

tahayyül kabiliyetlerinin oldukça gelişmesi gerekir. Bu bir ruhî gelişmenin de 

müjdesidir. Meselenin bir yüzü böyle görünüyor.

İnanç hayatı yaşayan insanların bir medeniyete vücut verebilmeleri için; bu 

kuralların esnekliklerine yapışarak kendilerine bir nefes alacak nokta yakalamaları; 

oradan serbest bir düşünce ve serbest bir tahayyül ortamına yönelmeleri gerekir. 

Bilinen zamanların dinî inanışları ne kadar katıdır, hoşgörüden ne kadar uzaktır. 

Onların sanat konularında esnek davranmadıkları bilakis kuralcı ve bağlayıcı 

davrandıkları halen izleri devam eden bir süreçtir. 

Duadan medeniyete ulaşmak fikri bize çok makul bir yorum ve tahmin olarak 

görünmüyor. Dua ve onun getirdiği ruhî tatmin ve huzur insanların çalışmaları için 

sürükleyici ve coşturucu etkiler içermemekte, elde ettiği ile yetinen, mamur bir 

çevreden çok, huzurlu bir yuva ölçüsü içinde, yaşayan, Tanrının lütuflarını kendisi ve 
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yakınları için isteyen bir yapıya doğru götürmektedir. İbadetle Tanrı’nın nimetleri 

arasında bir ilgi kurmak; ben ibadet ediyorum; Yaratan nimetlerini de bize vermelidir 

mantığını çağrıştırıyor. Bütün bir toplumun bu nimetlerden yararlanması için herkesin 

çalışması ve üretmesi gerektiği fikri, daha sonraları insan zekâ ve birikiminin ulaştığı 

bir olgunluk dönemini ifade eder.

Şehir hayatı dediğimiz zaman, dinî kuralların hayatı şekillendirmediği 

zamanlarda, insanlar, bir takım hayvan figürlerini taşlara kazımışlar, âlet ve edevatları 

ile silahlarının resimlerini yapmışlardır. Bu resimler arasında mukaddeslerin 

resimlerine de rastlanıldığı kabul edilebilir. Çünkü insanın olduğu yerde 

mukaddeslerin de olacağı varsayımı bize daha kabul edilebilir bir değerlendirme 

olarak görünmektedir. Ama öncelikler her zaman üzerinde durulması gereken 

noktalardır.

  İlk insanların yaşamak için gerekli yiyecek, giyecek ve vahşi hayvanlardan 

ve diğer insan gruplarından kendilerini korumak için bir kulübe yapmaları, yiyecek ve 

içecek derdine düşmeleri akla daha yakın gelmektedir. Aç adamın ibadetinden 

bahsedebilmek için bu duygunun adeta ilk insana ilham edildiğini varsaymamız 

gerekir ki, böyle düşünenler de vardır ve saygıyla karşılanmalıdır. Böyle bir 

değerlendirme için günümüzün insanı ne dereceye kadar hazırlıklıdır? Bunun 

mantıken bir izahının olacağını sanmıyorum. Bu ancak bir iman bahsi olarak iddia ve 

kabul edilebilir.

  İlk insanı, belki sağanak yağışlarla şimşek çakması, kıyıda ise gelgit olayları, 

bir akarsu kenarında ise su taşmalarının şaşırtacağını düşünüyorum. O hem tabiatın 

azgın şartları ile mücadele edecek hem de açlığını gidererek hayat mücadelesi 

verecektir. Herkesin başı derdine düştüğü bir zamanda insanın çevreyi ve 

çevresindeki canlı ve cansız varlıkları anlamaya çalışması kadar tabii ne olabilir? 

Yeme, içme ve barınma ihtiyacının karşılanması ilk insanın da, bugünkü insanın da 

derdi olmaya devam ettiğini düşünüyorum. Barınma, korunma ve beslenme konuları 

biraz yoluna konulduğunda, ilk insan kendisine yardımcı olacak canlı ve cansız 

varlıklara dikkatle bakmaya ve onlardan faydalanmaya çalışacağı varsayımı bana 

daha makul gelmektedir.

Bu asgari şartlardan sonra, bir şimşek çakması, güneşin sabah doğup akşam 

nereye gittiğinin merakı gibi konular insanı ilk şaşırtan veya düşündüren olgular 

olmalıdır. Din ve inanç konuları insanlığın belli bir merhaleyi aştıktan, düşünme ve 

mukayese etme yeteneklerinin gelişmesinden sonra vardığı bir merhalenin ilk 

müjdesi olabilir diye düşünüyorum. Bilhassa tabiat olayları, yağmur, rüzgâr, rüzgârın 

savurduğu yaprak, dal, budak, dallarından kopardığı meyveler insana, insanüstü bir 

varlığın ilk duygularını vermiş olamaz mı?

Bu serbest düşünce ve yasaksız bakış onları sanatın ve tefekkürün berrak 

sularına götüreceğini ve ilmin, âlet ve edevatın, sanatın birçok dalının gelişme 

ortamına kavuşacağını düşünüyorum. 

Eski dönemlerin insanları için tabiat olayları, gök gürlemesi, yağışlar, iç 
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denizdeki gelgit olayları, denizdeki canlılar, ormanlardaki canlılar onların ilk çevre 

dostlarıdır. Otlar, yapraklar, ağaçlar, onlarda biten meyveler, daha doğrusu yenilebilir 

şeyler ilk insanın dikkatini çekmiştir sanıyorum. İnsanlar, aile, komşu, daha sonra 

akraba gibi ilişkilerle şekillenirken tamamen tabiatla baş başa ve ona hayranlık 

içindedir. Güneşin doğuşu ve tabiatta onunla başlayan gelişmeler, dal, yaprak, 

çiçekten sonraki meyve ve bütün bunların görülmesini sağlayan güneş- aydınlık; belki 

ilk insanın ilk söylediği sözün; bir şaşkınlık ünlemi olmasına sebep olmuştur. Bu ünlem 

belki bir feryat sözüdür. Belki dağları sevgilisi için delen Ferhat sözüdür. Daha sonraki 

asırlarda insanoğlunun bu ünlemi belki eyvah, nasıl çözüm üreteceğiz şeklindeki 

yakarışıdır, şaşkınlığıdır. Belki de ilham edilen büyük seziş, ey büyük Tanrı bize imdat 

kıl, sözüdür.

Bütün bu sayhalar; zaman 20. Yüzyıla yaklaşınca; eyvah şeklini almış ve 

‘Çalışmadık, çağı görmezden geldik, çağın bağıra çağıra söylediği gerçeklere sırt 

döndük, sonunda bu duruma düştük.’ diye üzüntüsünü belirten bir ‘eyvah’ söylemi 

haline gelmiştir.”

 Yukarıda sorulan “Din mi öncedir, medeniyet mi öncedir?” sualine Sayın 

Özmel’in kısaca “medeniyet” diye cevap verdiğini görmekteyiz. Gerekçesini de: 

“Çünkü din belli merasimlerle, belli kurallarla yapılan bir dua sistemidir ve insanın ruhî 

hayatını şekillendirir. Böyle bir noktaya gelen insanın tefekkür ve tahayyül 

kabiliyetlerinin oldukça gelişmesi gerekir. Bu bir ruhî gelişmenin de müjdesidir.” 

Şeklinde ortaya koyuyor. Yine gerekçede   devam ederek:  “İlk insanların yaşamak 

için gerekli yiyecek, giyecek ve vahşi hayvanlardan ve diğer insan gruplarından 

kendilerini korumak için bir kulübe yapmaları, yiyecek ve içecek derdine düşmeleri 

akla daha yakın gelmektedir. Aç adamın ibadetinden bahsedebilmek için bu 

duygunun adeta ilk insana ilham edildiğini varsaymamız gerekir ki, böyle düşünenler 

de vardır ve saygıyla karşılanmalıdır. Böyle bir değerlendirme için günümüzün insanı 

ne dereceye kadar hazırlıklıdır? Bunun mantıken bir izahının olacağını sanmıyorum. 

Bu ancak bir iman bahsi olarak iddia ve kabul edilebilir.”şeklinde izah ediyor.

Böyle bir açıklama ile, iman ile mantıkî ve bilimsel gerçeklerin bağdaşmadığı 

mı vurgulanmak isteniyor, bilemiyoruz ama, ilk insanın Hz. Adem olduğunu, cennetten 

indiğini, medenî olduğunu, okuma yazma bildiğini, kendisine “suhuf” indirildiğini kabul 

etmesek bile, dinsiz bir medeniyetin mevcut olduğunu düşünmek, bana mantıksız 

geliyor! Çünkü ilk kentlerin temel yapılarından biri tapınaklardır.

Yazarın, dinin medeniyet ürünü olduğu açıklaması, dayanaksız bir iddiadır. 

İnsanların medenî olduğu çağlara gelinceye kadar, dinsiz yaşadığını varsaymak icap 

eder. Oysa insanlık tarihinde, arkeolojik ve antropolojik verilerde dinsiz bir döneme 

rastlamıyoruz.

Sayın Özmel’in tezine göre, medeniyet ürünlerinin yani kentleşmenin 

başladığı çağlara kadar, toplayıcılık, avcılık, çobanlık, mülkiyet… dönemlerinde 

insanların dinden bîhaber olması icap eder. Oysa yukarıda arz ettiğimiz üzere, 

insanın yaşadığı her dönemde din de vardır. Ama Hak din, ama batıl din!...  Bu konuda 
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Ord. Prof. Dr. Şemseddin Günaltay’ın “Dinler Tarihi” adlı kitabından bir pasaj almak 

istiyorum:

“Max Müler dini, ruhun bir kuvvesi ve özel bir durumu olarak tanımlamaktadır. 

M. Müller'e göre insan, bu kuvve sayesinde çeşitli isim ve değişik rumuzlarla ebediyeti 

anlama kabiliyeti kazanır.

M. Müller'in bu tanımı, tapınma fikrinin insanla yaşıt doğuştan gelen bir özellik 

olduğunu açıklamaktadır. 

Tarihî incelemeler, medenî, bedevi hatta vahşî insanların hepsinde inanma ve 

tapınma gibi niteliklerin genel bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Vaktiyle 

mağaralarda ve taş kovuklarında vahşi bir hayat süren ilkel kabilelerin dahi bu 

özelliklerden uzaklaşamadıklarını, günümüze kadar intikal eden eserlerden 

anlamaktayız.

Dinler Tarihi uzmanlarından Benjamin Constant’ın şu satırları bir gerçeği dile 

getirmektedir:

 "-Din, insanlık tarihine en fazla hakim olan güçtür. Din duygusu, 

yaratılışımızın değişmez bir vasfı ve ayrılmaz bir özelliğidir. İnsanın mahiyeti 

araştırılırken beraberinde "din" fikrinin düşünülmemesi mümkün değildir. Bu fikrin 

değişik zaman dilimlerinde ve farklı mekanlarda, çeşitli şekillerde doğması ve 

yayılması neticesinde dinler ortaya çıkmıştır. Varılan bu sonuç, dinsizlik iddiasında 

bulunanların isyanları ile daha da kuvvetlenmektedir. Dinsizlik, ruhun sahip olduğu bu 

kuvvete karşı baş kaldırmasından başka bir şey değildir. Bu da tapınma ihtiyacının 

insanla beraber olduğunu ortaya koymaktadır. Demek ki "din", Voltaire'in ileri sürdüğü 

gibi insanlığa sonradan aşılanmış bir yara değil, ruhun fıtri bir özelliğidir." [5]

Doğuştan gelen din fikri, insanlıkta sosyal hayatın ihtiyaç ve gereklerine göre 

doğmuş, her kavmin ve milletin medenileşmesinde temel esas olmuştur.

 Sosyolojinin din fikrini son derece etkili sosyal bir fonksiyon olarak kabul 

etmesi, buradan hareketle doğmuştur. 

Tarih, toplu olarak yaşayan sosyal grupların hepsinde bir dinin hakim 

olduğunu itiraf etmektedir. İnsanlar hiçbir zaman dinsiz bir toplum olmayıp, batıl veya 

hak mutlaka bir dine tabi olmuşlar ve ibadet maksadıyla çeşitli tören ve ayinler 

gerçekleştirmişlerdir.

 Animistler, Fetişistler, Totemistler, Yıldız ve Ateşperestler bile Tanrı fikrinden 

hareketle yola çıkıp, tapınma ihtiyacının neticesi olarak birtakım ayinler yapmışlardır. 

Eski Mısırlıların Knef, Amon, Fetah (Ptah)’ları, Suriyelilerin Adonai’leri, İskitlerin 

Papee"leri. Yunanîlerin Zeus"ları, Romalıların Jüpiter'leri, İbranilerm Alohim’leri. 

Keldanî ve Asurîlerin Ma'bud-u Asur Ve Ma'bud-u Ba’l’leri, İranîler'in Ahura-

mazda’ları, Hintlilerin "Vişnu" ve "Siva"ları, Çinlilerin "Ti-Yang", "Şang-Ti", Şang'ları, 

eski Peruluların "Mankokapac"ları, eski Meksikalıların Vitzli Putzli'leri din fikrinden 

hareketle doğmuştur.

Dinler Tarihinde geçmiş dönemlere ait araştırmalara büyük önem veren bazı 

yazarlar, din fikrinin kaynağını korku ve ümit gibi kavramlara dayandırarak, şu şekilde 
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açıklamışlardır:

 “-İlk defa kâinatı seyre dalan insan, birtakım olaylarla karşılaşmış, bunların 

bir kısmı ruhunda tatlı bir zevke sebep olurken, bir kısmı da ruhunda acı bir korku 

bırakmıştır. Müthiş yıldırımlar, korkunç kasırgalar, insanı dehşete düşüren depremler, 

önü alınamayan seller, titretici gök gürültüleri, insanda korkuya sebep olmuştur. Vahşi 

hayvanların kükremesi, yıldırımların yakıp yıkması, sellerin çevreyi darmadağın 

etmesi, insanlar korku saçan karanlıklar içindeyken bunların kâinatı titretmesi, demir 

gibi sağlam vücutların hastalık sebebiyle sararıp solması, dalgaların ahenkli 

hareketlerle sahilleri kemirmesi... bu korkuyu arttırmış, insanların bu olayların sebebi 

olarak kendi acizliklerini görmeleri onları dehşete düşürmüştür.

İnsanın bu olaylar karşısında savunmasız ve korunmasız bir varlık olduğunu 

anlaması, kendisinde mahiyetini anlayamadığı bu kuvvetlere karşı korku ile karışık bir 

saygı uyanmasına sebep olmuştur. İnsan bu duygunun ortaya çıkmasından sonra, 

bunların zararlarından korunmak için yalvarmaya, dualar etmeye, küçülüp boyun 

eğdiğini ortaya koyan, belli aralıklarla tekrarlanan birtakım hareketler yapmaya, 

hediyeler ve kurbanlar adamaya başlamış, bunun neticesi olarak da dinî ibadet ve 

ayinler ortaya çıkmıştır.

İnsan, ruhunda cereyan eden bu korkunç olayların yanı sıra, daha düzenli ve 

devamlı olan birtakım olaylara şahit olmuştur. Geceleri uçsuz bucaksız gökyüzünde 

milyonlarca yıldızın parıltılarını kendinden geçerek büyük bir hayretle gözleyen insan, 

güneşin doğuş ve batışını, ayın geçirmiş olduğu safhaları tatlı bir zevkle izlemiştir. 

Görmüş ki ilkbaharın gelmesiyle birlikte güneşin ısı ve ışığı sayesinde ortalık yeşile 

bürünmüş. Yere düşen tohumlar filizlenerek gelişip meyve vermiştir. İşte bütün bunlar 

güneşin ısı ve ışığı, suların ve yağmurların etkisiyle meydana gelmektedir. Fakat 

sonbahar gelir gelmez bütün bitkiler sararıp solmakta ve daha sonra kuruyup 

çürümektedir...

Tabiatta daha düzenli olarak cereyan eden bu safhaları izleyen insan, 

kendisini korkuya sevk eden olayların yanı sıra kendi yararına birtakım işlerin 

olduğunu fark edince, bunlara karşı samimi duygular beslemeye başlayıp, olaylara 

ümitle bakar hale gelmiştir. İşte insanın bu ikinci safhada gerçekleşen olaylara 

beslemiş olduğu sevgi ve ümit aynı ibadet duygusunu uyandırmış, bunun sonucu 

olarak yine ibadet ve ayinler ortaya çıkmıştır.”

Din fikrinin doğuşunu izah etmek için ortaya konan bu tip görüşler gerçekte 

din fikrinin doğuşunu değil, yayılma şekillerini açıklamaktadır. Çünkü insan ruhunda 

böyle bir özellik bulunmasaydı, korku ve ümit gibi hallerin etkisi bu derece kuvvetli 

olmazdı.

Din fikri, sadece "korku" ve "ümit" gibi haller neticesinde ortaya çıkmış 

olsaydı, insanların ilerleme ve gelişmesi sonucunda tabiat kuvvetlerinin niteliğini 

öğrenmeleri ile, bu fikrin sona er mesi gerekirdi.

 Oysa gerçekleşen olaylar bunun aksini ispatlamaktadır. 

"Din" kavramını derinlemesine inceleyen Morris Jastrow, çeşitli görüş ve 
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tenkitlerle dinin doğuştan gelen bir duygu olduğunu ispatlayıp diğer görüş ve iddiaları 

çürütmüştür.[6]

Tabiat kuvvetleri karşısında ilkel insanlarda uyanan korku ve ümit, bu 

kuvvetlerin mahiyetini ve son derece düzenli bir şekilde işleyişlerini fark eden 

kimselerde görülen kendinden geçme duygusu, din fikrini yeniden meydana 

getirmemiş, doğuştan var olan bir şeyin canlanmasına sebep olmuştur. Sosyal 

hayatın gerektirdiği durumlar da aynı neticeyi hazırlamıştır.

 Özetle din fikri, insan ruhunun özel bir durumudur. Bu özellik, değişik 

gruplarda tabiat kuvvetleri ve sosyal hayatın çeşitli etkileri altında grupların bilgi 

seviyelerine uygun bir tarzda farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu fikir, kendilerine 

peygamber gelmeyen gruplarda garip bir şekilde kendini göstermiş, birçok efsane, 

hurafe ve ibadetlerin ortaya çıkmasıyla neticelenmiştir. 

İlahi vahiy ile kendine tabî olanları aydınlatan peygamberlerin irşadına nail 

olan kavim-ler ise, gerçek yaratıcıyı tanımış, kendi elleriyle yaptığı mabutları ve 

ayinleri terk ederek, gerçek yolu bulmuşlardır.[7] ”

Rahmetli Günaltay’ın sözlerine eklenecek bir şey var mı? Ben Aristoteles’in 

söylediği gibi, “Sayın ağabeyim İsmail Özmel’i severim ama gerçeği daha çok 

severim.” Demek makamındayım!... 

Din ile medeniyetin önceliği konusundaki bu tavsiflerden sonra, sayın üstadın 

dinin menşei konusunda yine kitabında 2. suale verdiği cevabın son kısmında şu 

cümleleri görüyoruz:

“…Bu asgari şartlardan sonra, bir şimşek çakması, güneşin sabah doğup 

akşam nereye gittiğinin merakı gibi konular insanı ilk şaşırtan veya düşündüren 

olgular olmalıdır. Din ve inanç konuları insanlığın belli bir merhaleyi aştıktan, 

düşünme ve mukayese etme yeteneklerinin gelişmesinden sonra vardığı bir 

merhalenin ilk müjdesi olabilir diye düşünüyorum. Bilhassa tabiat olayları, yağmur, 

rüzgâr, rüzgârın savurduğu yaprak, dal, budak, dallarından kopardığı meyveler 

insana, insanüstü bir varlığın ilk duygularını vermiş olamaz mı?”

 Bu ifadelerden birkaç sonuç çıkarmak mümkündür!

a.  Din ve inanç konuları, insanlığın belli bir merhaleyi aştıktan, düşünme ve 

mukayese etme yeteneklerinin gelişmesinden sonra vardığı bir merhaledir. Bu 

anlayışa göre, ilk insanlar düşünme ve mukayese etme yeteneklerinden mahrum 

yaratıklardır!

b.   İnsanlık, belli bir merhaleyi aştıktan, düşünme ve mukayese etme 

yeteneklerinin gelişmesinden sonra din ve inanç konularını düşünmeye başlamıştır.

c.   Dinin kökeni, tabiat olayları, yağmur, rüzgâr, rüzgârın savurduğu yaprak, 

dal, budak, dallarından kopardığı meyveler vs.dir. 

Bu düşünce, Sayın İsmail Özmel ağabeyimizden 150-200 yıl önce kimi dinler 

tarihi ve etnoloji araştırmacılarının öne sürdüğü ve ilk dini, tabiat olaylarına bağlayan, 

kendilerine naturist (tabiatçı) dediğimiz ilim adamlarının ileri sürdükleri fikirlerdir.

   1856’da Max Müller “Karşılaştırmalı Mitoloji”, [8] 1859’da Adelbert Khun’da 
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“Ateş ve Tanrısal İçkinin Kökeni” [9] adlı kitaplarını yayınladılar. 1863’de naturizm 

kuramı Michel Breal tarafından, Fransa’ya getirildi. Bu teori, kısaca fizik çevrede 

rastlanan güç ve nesnelerin kişileştirilme ve tanrılaştırılması fikrine dayanır.

İnsanlar, gök gürültüsü, yanardağ, yıldırım, fırtına, kasırga, ay, yıldız... gibi 

tabiat olayları karşısında hayret, hayranlık, korku ve saygı duymuşlar, onlara 

tapınmaya başlamışlardır. Tabiatçılara göre din buradan doğmuştur.[10] 

Max Müller’e göre, din doğal güçlere duyulan hayranlığın bir sonucudur. 

Öyleyse doğacılık, ruhçuluk gibi hayallere değil, sağlam gerçeklere dayanıyor 

demektir.

 Max Müler, bu savını ispatlamak için Hintlilerin Veda belgelerine başvurur. 

Veda tanrılarının adları, dilde kullanılan ve anlamları oldukça kolay kavranan cins 

isimlerdir. Hindistan’da Agni Tanrısının anlamı ateş’tir. Avrupa dillerinde bu ad 

korunmuştur. Demek Hind-Avrupa toplumları birbirlerinden ayrılmadan önce aynı 

tanrıya tapıyorlardı.

 İşte Max Müller, bu noktadan hareket ederek, dinin doğaya tapmakla 

başladığını anlatacaktır.[11] 

Müller’e göre doğa, ilk insanlar için sürekli harikalar ve mucizeler kaynağı 

olmuştur. Sonraları evrenin düzenini öğrenince, bu şaşkınlık geçmiştir. Örneğin ateşin 

bulunuşu bir tasarı, insan üzerinde bu türden harikalar doğurmuştur.

Ama bu doğal güçlerin tanrılaşmaları, tapılacak birer nesne olmaları için, 

bunların canlı, düşünen, kişisel, tinsel (spirituel) güçlere çevrilmeleri gerekir. Bu nasıl 

olmuştur?

 Müller, ilkin ilkel insanların, “canlı ile cansızı fark edemedikleri” fikrini kabul 

etmez. O’na göre, cansızdan canlıya geçişi sağlayan dildir. Müller, doğanın eşsiz 

güçleri karşısında insanların düşünmeye dalmamalarını kabul edemez; düşünme de 

dil aracılığıyla olur. Kelimeler düşüncenin sadece kalıbı değil, özüdür de. Ama 

düşüncenin ve dilin kanunları bir değildir, başka başkadır.

 Dil, düşünceyi meydana getirmeye yardım ettiği için bir dereceye kadar 

düşünceyi etkilemekten, biçimini bozmakta geri kalmaz. İşte din tasarımlarındaki 

tuhaflıklar buradan gelir. Düşünmek, fikirlerimizi düzenlemek, sınıflamaktır. Bundan 

ötürü bir toplumun dili, onun nasıl sınıflamalar yaptığını, nasıl düşündüğünü gösterir. 

Örneğin, kökeni Hind-Avrupa olan bugünkü dillerin hepsinde ortak birtakım anılar 

kalmıştır ki, Müller bunlara kökler adını verir.

Bu kökler, ilk kaynak olan en eski toplumun düşünüşünü gösteren birtakım 

işaretlerdir. Bu köklerde iki önemli nitelik vardır:

 a. Kökler çok genel tipleri bildirir, düşüncenin en genel kalıplarını gösterir.

 b. Kökler, nesnelerin karşılığı değildir. İnsana özgü birtakım eylemleri bildirir. 

Demek oluyor ki, eşyadan önce eylemlerine, davranışlarına ad takmışlardır. 

Doğa üzerinde düşünmeye başlayınca, onlara da ad takmak gerekmiş. Bu 

sefer gene aynı kökleri kullanarak Örneğin:

 Rüzgara: üfleyen şey, 
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Nehire: koşan şey demişlerdir.

 İşte bu mecazlı kelimeler zamanla, asıl anlamlarında alınmıştır. Böylece 

doğal güçlerin tanrılaşması, dilde kullanılan mecazlı kelimelerin, gerçek anlamda 

kullanmamalarının sonucudur. Breal:

 “-Dil bu gün bile bizi doğayı kendi açısından görmeye zorluyor.” demektedir.

 Örneğin, Fransızca ve Almanca’da eşyayı dişi erkek yapmadan 

bildiremiyoruz. Bugünkü bilgimiz, bu türden yanlışları düzeltebilir. 

İlkel çağlarda ise bu türden yanlışların pek çok olması gerekir. Eşyaya, böyle 

insan eylemine özgü kelimeler kullanılınca, bu sefer insan hayâl gücü bunları 

işlemeye başladı. İşte mitos’lar bu bilmeceleri çözmek zorunluluğundan doğmuştur.

 Örneğin, Veda’larda göğü bildiren yirmiye yakın kelime vardır. Bu adlar başka 

başka olduğu için, ayrı ayrı biçimlere, kalıplara bağlı sanıldı. Bunlar arasında ilişkiler 

bulmak için masallar uyduruldu. Sonunda önceleri doğadaki eşyaya bağlı tanrılar, 

bağımsız bir biçim alarak tanrı kavramı doğdu. Ata Dini de doğa dininin bir sonucudur. 

[12]

Tabiatçılık pek çok yönden eleştirilere uğramıştır. Teoriye göre ilkel insanların 

doğaya tapınmaya başladıklarını iddia eden teorinin tersine insanlar doğada kişisel 

varlıklara yani gök gürültüsüne değil, gök gürültüsünü temsil eden gürleyen Jüpiter’e, 

ateşe değil, yakıcı bir tanrı olan Agni’ye yönelmişlerdir. Hayret, korku, saygı veren bu 

şeylerin arkasında şuurlu kişisel varlıkların bulunduğu fikrine gidilmiştir.

Eğer insanlar tabiat olayları karşısında hayret, korku ve saygı duyarak din 

fikrine gitmişlerse, bunun tekrarlanması sonucu bu olaylara alışıldığı, hayret, korku ve 

saygının ortadan kalktığı zaman dinin de ortadan kalkması gerekirdi ki bu kadar 

mantık dışı bir sonucu tabiatçılık önleyemez.

Eğer tabiat kuvvetleri insanlara din duygusunu verseydi, bütün toplumların 

aynı dinî duygulara varması ve dinlerin aynı evrimi göstermesi gerekirdi. Çünkü tabiat 

aşağı yukarı her yerde aynıdır ve insanlara tesir bakımından farklılık göstermez. Bu, 

dinlerin tabiatçıların iddia ettikleri gibi böyle bir kökenden çıkmadığını gösterir.[13]

Durkheim de bu teoriye karşı şu eleştirileri yapar:

“Max Müller’e göre din, dilin bazı yanlışları sonucu ortaya çıkmıştır. Bu 

iddiaya göre, dinliler, inançlılar hezeyan eden kimseler gibi, ancak kelime olarak var 

olan bir dünya içinde yaşarlar.

 Böyle bir hezeyanın yüzyıllar boyunca, insanları nasıl sardığı anlaşılamaz. 

Müller, bu güçlükten sıyrılmak için din ile mitolojiyi birbirinden ayırmaya çalışır, 

kendisince dindeki akla aykırı şeylerin hepsi Mitoloji’nin, akla uygun şeylerin hepsi de 

dinindir. Mitos’lar dinin özünü bozmuşlardır. 

Bu ayırım da bütünüyle, kendince (indî) dir. Çünkü dinden, mitolojiye 

çıkarsak, Tanrı’yı ve başkalarını da çıkarmak gerekecek. Bunlar çıkınca da geriye 

fikirlerden başka bir şey kalmaz. Bu soyut fikir görüşü ise, oldukça ilerlemiş bir 

düşünüşün ürünüdür.

“Kutsal” fikrini doğurmak için gereken koşulların tümü, doğada vardır, deniyor. 
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Yani “doğaya olan hayranlık, dini doğurmuştur” savı ileri sürülüyor. 

Oysa:

 a) Doğada düzen vardır, düzen kuvvetli heyecanlar doğurmaz.

 b) Doğa karşısında vahşiyi hayran kalıyor var saymak, vahşiyi bugünkü 

düşünüşle anlatmaktır. Ayrıca hayranlık, her hangi bir şeyi kutsal kılmaz.

 c) İnsan doğa karşısında hayran kalmasa bile, ululuğu karşısında ezilir, 

deniyor. Oysa ilkel doğa karşısında ezilmez, alçak gönüllülük nedir bilmez. Çünkü 

alçak gönüllülük son zamanlarda, ancak bilimle belirmiştir.

 d) Doğada kutsal, kutsal olmayan dünya ikiliği yoktur. Doğanın ululuğu kutsal 

fikrini doğursaydı, güneşin, ayın ve bunlar gibi nesnelerin her şeyden önce kutsal 

olmaları gerekirdi. Oysa ilk tapılan nesneler hayvan, bitki gibi insandan çok aşağı 

varlıklardır.” [14]

Görülüyor ki bu teori tutarsızlıklarla doludur. Bu nedenle dinin kaynağını 

teoride aramak yersizdir.[15] 

Sözümüzü Günaltay’ın yukarıda da arz ettiğimiz bir cümlesi ile bitirelim: Din 

fikri, sadece "korku" ve "ümit" gibi haller neticesinde ortaya çıkmış olsaydı, insanların 

ilerleme ve gelişmesi sonucunda tabiat kuvvetlerinin niteliğini öğrenmeleri ile, bu fikrin 

sona er mesi gerekirdi.

Diğer arkadaşların vaktini almamak için sohbeti burada noktalıyorum…

Saygılar sunuyorum…
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3- Bildiri:

MEVSİMLERİN ŞAİRİ  İSMAİL ÖZMEL

Osman AYTEKİN

Muharrirler, şairler ve sanatçılar; gördüğü veya görmek istediği olumlu güzel 

fikirleri kendi hayatlarına hâkim kılmaya çalışırlar. Mevsimlerin meftunu hatta 

müptelası da diyebiliriz Niğde’nin yetiştirdiği yazar – şair İsmail Özmel sözümüzün 

başında belirttiğimiz üzere; “İnsanlar en tarifsiz duygularını, en yüksek 

heyecanlarını, fedakârlıklarının derecesini bu kavramla” yani ‘Aşk’la anlatırlar diyor 

ve temenni ediyor; “Bütün insanlar aşk kumaşından bir mutluluk elbisesi dikmeye ve 

giymeye gayret etmelidirler. Bu sihirli giysi onları bir zırh gibi ümitsizlikten ve 

ıstıraptan koruyacaktır.” Şiirin temelindeki en önemli unsurlardan biri fikir ise diğeri de 

histir, duygudur. Şair Özmel de “Sevda Şiirleri”nde bunu açıkça ifade eylemiş;

Bir tefekkür, bir ufuk, bir aşk

Duyarak yaşamadıkça

Neye yarar dünya?

Neye yarar sevda şiirleri

Neye yarar ömür denilen serüven?”

Güzel bakan, güzel gören ve güzel düşünen insanlardan biri olarak bundan 

otuzbeş yıl kadar önce ilk şiir kitabı olan “Bir Daha Yaşamak (1969)”isimli şiir kitabını 

gördüğüm şair Özmel’i bugünden yirmi yıl kadar önce ilk kez karşılaşıp 

tanıştığımızda yüreği sevgi halesi simasına yansıyordu. 

Eserlerinde sevgi ve aşk adına ne yazmışsa o düsturları, o metinleri 

yaşayan, yaşamak isteyen ve toplumunda yaşamasını arzu eden yetkinliğe sahip bir 

güzide insan!...

Üretken bir yazar ve memleket sevdalısı bir şair!...

Niğde gelişmekte ve değişmekte olan bir kent. Bu kenti değişik zamanlarda 

geldim gördüm kaldım ve gittim ve halen de bir ayağım buradadır. Orta Anadolu’nun 

güneye açılan bu kenti adına müsemma yazarları, edipleri, şairleri ve sanatçıları ve iş 
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adamları yetişmiştir. Bunlardan bir kaçının isimlerini sizlere sunmak istiyorum: Togay 

Bayatlı  ( Gazeteci, Spor adamı ve yorumcusu ), Ali Ercan  ( Türk Halk Müziği 

sanatçısı ) Yıldız Kenter (Tiyatro ve Sinema Sanatçısı ), Kazım Kartal  ( Sinema 

Sanatçısı ), Nukhet Duru   (Şarkıcı Aktris, sunucu vs), Emre Altug  (Pop sanatçısı, 

oyuncu), Ayhan Şahenk ( Ünlü İş Adamı ) Arif Ay  (yazar, sair),  

Kadir Uysal  (Vali), Metin Turcan  (Vali), Altay Utkan  (Vali)… Bu isimler 

uzayıp gider. Ancak her kent kendi değerine sahip çıkmalıdır. Mum dibine karanlık 

çevreye ışıktır. İyi güzel, has da bu güzelliğin kıymeti biliniyor mu? Yukarıda saydığım 

Niğdeli şahsiyetlerin yüzlerini belki hiç görmüyorsunuz ama şuna emin olun ki Şair 

Özmel siz farkında olsanız da olmasanız da bu kente daha çok hizmet ediyor. 

Kültürüyle yoğrulduğu, medeniyetini ruhunda duyduğu şair, kentin kültürel ve tarihi 

yapısını bu topraklarda doğmuş veya bu topraklarda yaşamış nice değerli, erdemli 

şahsiyetleri kuyumcu titizliği ile çabalayarak uğraşarak eserler verdi. Bu coğrafyanın 

bütün güzel yanlarını “her mevsim bahar” diyerek tarihe kayıt düşürdü.   

Ne diyordu şair; “Bir tefekkür, bir ufuk, bir aşk” Şair’de aşk başka; memleket 

sevgisini  yaşıyor ve yaşatıyor. Çıkıp yürüyor günün bir vaktinde kelimeler diziliyor 

şiir oluyor bütün güzelliğince;

“Hayalimde bir bahar mevsimi yaşıyor şehir.

Bir akşam çıktım yollara.

Parklardaki manzara uyandırdı beni.

Akasya, çınar ve yapraklar

Birleşmiş aynı kaderde.

                   Hayalimdeki mevsim, hava, yıldızlar

                   Nerde hiç bitmeyecek zamanlar?...

                   Her biri bir dalın ucunda

                   Sallanan havalı yapraklar.

                   Bitmeyecek sandığımız bahar,

                   Solmayacak sandığımız çiçek

                   Dalları süsleyen manzara.

                   Ve benim hayalimi süsleyen ölmezlik.

Şair’in hayalindeki bir mevsimi yaşayan şehir de baharla birlikte yaşayan 

sevgi ve dostluklardır. Bu nedenle de gönül rahattır, müsterihtir;

“Hayalimde bir bahar mevsimi yaşıyor şehir

Değişen renkler ve şekiller.

Sevgi ve dostluklar baki.

Ben sizleri seviyorum

Biliyorum siz de beni seviyorsunuz.

Müsterih ol, müsterih uyu

Sayı: 43   Ocak - Şubat 2013
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Ey güzel şehir!

Sevenlerin ellerinde

Ve hayalinde…”

Şairler için en tılsımlı kelimelerin başında aşk ve sevgi gelir. Şair Özmel’in 

yüreği de aşk ve sevgiyle çarpar. Eminim ki şair’in nabzı tutulsa bu iki güzellikten 

sonra kalbi, “Bahar, bahar!...” diye atacaktır. Şiir kitaplarına bakıyoruz “Türkçenin 

Rüzgârında Şiirler’de bahar ve mevsime dair veya baharı tasvir ve tavsif eden, 

özlemle anan 14 şiir, “Her Mevsim Bahar”da 10, “Çağırda Geleyim Güzel İstanbul’da 

10, “Zaman Kuşun Kanadında”da 10 şiir yer aldığı görülecektir.

Bahar, mevsimlerin şahıdır. Her insan baharda yaşamak ister. Zira bahar her 

canlının hayatında bir bakıma bütün renkleri yaşadığı bir aydır. Yerle göğün yani 

yeşille mavinin birleştiği ay. Her mevsimin bir özelliği var ancak baharın ki bir başka… 

Allah insanlara bu ayı ruhlarının dinginliğine, rahatlığına, huzuruna bahşetmiştir. 

Özmel, “Sana Yakışıyor” şiirinde bir güzele veya güzele seslenişindeki tasvir baharın 

olanca canlılığını ve güzelliğini yaşatıyor;

“Sana yakışıyor bahar renkleri

Ne giysen güzeldir, ne desen güzel.

Yolunu süslüyor kır çiçekleri”

Hayat baharla güzel, seven ve sevilenler içinse bahar kışın ardından yaşama 

arzularının kamçılandığı bir diriliş ayıdır. Bu sebeple manevi huzur bu ayda bir başka 

gelir bulur bizleri. Özmel’in deyimiyle ağaçlar bahara ümit yüklüdür ve hacıyolu gibi 

beklenir Nisan! 

Baharda yazda güleç, sonbaharda

Mahzun insan” der demesine de bir taraftan da içindeki bahara olan özlem 

boy atar ve ümitsizlikleri kırıp yok etmek ister;

“Ey toprağa düşen tohum, baharda

N’olur uyan.

”Der ve “Kış”ta o ümit yeşeriverir sevecenlikle insanları kucaklar. Sade, rahat 

ve duru bir Türkçeyle seslenir Şair;

“Mevsim mi sayılı gün

Kış mı sonu bahar. 

Çocuklar hür

Mavi ufuklar

Sonu yok yükselişin

Öperim gözlerinizden.

Sizler Anadolu insanı

Sizler her şeyden güzel.”
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Özmel’in baharla yaşama sevincini diri tutan ve sanatıyla bütünleştiren en 

can alıcı şiirlerinden biri kanaatimce “Bütün şiirler güzeldir” isimli şiiridir. Karda kışta 

azimle hayata tutunan insanların sevincini coşkusunu yaşayan insanlara, kâinatı 

yoktan var eden yüce Yaratan’a sığınışın bir aleniyetini bir musiki terennümüyle şöyle 

söyler;

Bir fırtına, bir kar, bir tipi

Hasretinde damlar, yamaçlar.

Kuyular, ekinler, ağaçlar

 Bir beyaz çarşaf elinde

Yağıyor, esiyor, dağıtıyor

O, ben de varım diyor.

Sözü bahara getiriyorum,

Her mevsim bahardır.

Görmeli güzellikleri.

Sağlıkla uyanmak

Her sabah şükretmek Yaratan’a,

Bir dost tarafından selamlanmak

Velhasıl güzel şey yaşamak.”

Şair Özmel, “Gönüldeki güzelliklerin çiçek açması için, bahar ikliminin 

yaratılması gerekir” diyor. İnsanların baharı önce gönüllerinde yaşayarak 

hayatlarında daim olmasını arzu ediyor. Ancak şair şiirlerinde her ne kadar baharı ve 

mevsimleri öne çıkarsa da iyilik, güzellik, sanat ve ruhi bir esarete düşmeden 

tefekkür ederek Allah’a iyi bir kul olmanın, güzel bir insan olmanın huzurunu görmek 

istemektedir. “Sihirli Zaman” kitabında Şair Özmel, “Yeryüzünde kardeşçe yaşama 

azmetmiş, birbirlerine saygılı bütün insanları seviyorum” diyor ve ekliyor; 

“Anadolu’da kader birliği etmiş, sevincini, kederini paylaşmış beraber olmuş, 

beraber yaşamış, beraber yaşamaya da azmetmiş bütün insanları daha çok 

seviyorum” diyor. Biz de yüreği sevgiye bakan bu güzel insanı seviyoruz. Güzel ve 

duru Türkçenle sen çok yaşa!
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4. Bildiri :

İSMAİL ÖZMEL ŞİİRLERİNDE YAŞAMA SEVİNCİ

Mehmet BAŞ

İsmail Özmel şiiri güzelliklerle başlayıp güzelliklerle biten bir uzun yolculuktur. 

Şair şiirine hamdederek başlar ve şükrü bir kılıç gibi kuşanarak yürür.

" çok şükür dünyaya getirmiş tanrım beni" 

Mısrası bunun bir yansımasıdır. 

Yıldızları şahit tutarak inancın ve aşkın kanatlarıyla pervaz eder. 

" gökyüzüne uyanık nazarlarla bir bakın 

   yıldızlar anlatıyor büyüklüğünü hakkın " 

Mısralarında eşyanın ötesini temaşa eden bir ruhun yansımalarını görebiliriz. 

O kâinattaki herşeyin hakkın büyüklüğüne bir şahit olduğunu savunur. 

"tarihini coğrafyasını eserlerini ve değerlerini bilmeden, insanları tanımadan 

ve sevmeden onun duygular, inançlar ve özlemler dünyasına girmeden kalıcı şiiri 

yakalamak sanatkâr mizacı ve titiz çalışmayı estetik zevkleri unutmak bizzat şairi 

görmezlikten gelmek mümkün değildir. "

Diyen şairimiz şiirlerinde hayatı kuşatarak bize kendi hikâyemizi 

anlatmaktadır. 

O şu faniliğin ortasında kalıcı olanın heykelini yontmakla meşguldür. 

O kelimeler ülkesinde kaybettiği sevgilisini aziz türkçemizin büyülü 

dünyasında bularak ona dört elle sarılmış ve medeniyet ırmağında çağlayarak kendi 

dünyasını inşa etmiştir. 

İsmail Özmel şiirinde yaşama sevinci mutmain olmuş bir kalbin aşkla dolu bir 

sinenin tecellisi olarak şiirlerinin genelinde temaşa edilmektedir. 

« rintlerin meclisinde her mevsim oldu bahar 

   hikmetler gönlü şifa bir sevda hatıralar " 

Mısralarında onun tasavvufi bir coşkunlukla haktan gelen her şeyi güzel 

olarak görme ve tevekkülle ona teslim olma açısını yakaladığını görüyoruz. 

Kâinatta ki güzelliğin resmini kelimelerle çizen şair aslında bu güzelliklerin 

kaynağını yani yüce yaratıcıyı övmektedir. 
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« Hangi ruhlar misafir şu karşıki konakta 

   Gölgelerin ötesi pırıl pırıl bir nokta " 

Mısralarında gölgelerin ötesindeki asıl güneşi anlatmaktadır o ümidin ve 

sabrın sihirli penceresinden seyretmektedir dünyayı. İsmail Özmel şiirlerinin hayal 

kırıklığı ve ümitsizlik semtine uğramamıştır diyebiliriz.

"mutluluk

  bir beyaz bulut işte ufukta

  yağmur getiriyor bize doğru" mısralarıyla mutluluğu yağmur yüklü beyaz bir 

buluta benzeten şair

"gönlümü bir baharda uyandır su sesiyle

  sevgiler göceklensin baharın nefesiyle"   diyerek suların akışında baharın 

nefesinde yaşama sevincini haykırır.

"Artık her şey canlıdır, toprak yaprak ve rüzgar

 Bu havaya dalarak raksa kalkmayan mı var?" 

Mısralarında bir büyük zikir meclisinden ve her an Hak'kı zikreden ve bunun 

sevinciyle coşan varlıklardan bahseder.

Bu noktada İsmail Özmel şiirlerindeki yaşama sevincinin ana kaynağı Allah 

inancı ve onun getirdiği bir huzurdur diyebiliriz.

Başkalarının görüp geçtiği birçok kişinin farkına varmadığı güzelliklerin 

farkına varan şairimiz bir noktada ayrıntılardaki güzeli ve küçük mutluluklarda 

gizlenen büyük mutluluğu yakalamıştır.

Bir sevinç avcısı olan şairimiz saadeti uzakta ve hayalde aramak yerine reel 

dünyada bulmayı başarmış ender ruhlardandır.

O milletini ve ona ait her türlü değeri tarihin soluklarını hissederek yazan ve 

yaşayan bir şairdir. 

" Bir başka güzel boğazda akşam 

Ufuklar hayallerle yarışır 

Sulara aksetmiş tarihle zaman 

Yıldızlar dolaşır kıyılarında»

Mısralarında onun bu sevgisinin yansımalarını görebiliriz. İsmail Özmel 

şiirleri manevi yaralara bir pansuman gibi kalplerin buzunu çözecek bir güneş gibi 

bizim ruh iklimimizden aşkla ve sevinçle kanatlanan ve bizi bir büyük milletin kelam 

sofrasına diz büktüren bir sihirli musikiyi andırmaktadır. 

Yaşamanın ciddiye alınarak ve tadı çıkarılarak ele alınması ve hayatı nihilist 

ve karanlık duyguların etkisine maruz kalmadan inşa etmenin adresini sorarsanız 

İsmail Özmel şiirlerinde bunun ilacını bulmanın mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 

O bu noktada şiirimizin ince duygularla örülmüş mısralarıyla bir ümit ve sevgi 

güneşidir. 

Mehmet BAŞ 
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Sihirli Zamanlarda 

                       Sayın İsmail Özmel'e 

Zaman bir kuşun kanadında pervaz eder

Yoktur onun meclisinde ne acı ne bir keder 

Bir rüyanın ötesinde aşkın gülüdür kokan 

Sonsuzluk denizine gönlün nehridir akan 

Bir dua sofrasını sermiş Türk’ün iline 

Sahip çıkmış her daim Yunusların diline 

Bulutsuz semalarda doğarken bir güneş 

Sevgi dolu gönlünde yanıp durur bir ateş 

Nahita şehrinin aşkı vardır kalbinde 

Kapılıp kalmamıştır vefasızlık selinde

Tam yarım asırdır ocağı hep tütüyor 

Türkçenin has bağında bülbül gibi ötüyor 

Bir aşkın mizanında tartılırken seneler 

Bir hüzün limanına yanaşıyor gemiler 

Kevser ırmağında gül şarabı içiyor 

Kanatlanıp aşk ile masivadan geçiyor 

Bir dil ki bayrak gibi yükseliyor göklere 

Anne gibi açılmış gökkuşağı renklere 

Her mevsim bahardır çiçek açar ağaçlar 

Kanat çırpmış göklere kekliklerle turaçlar 

Özmel’in kadehinde içilir aşk şarabı

Şu kutlu vatanın kalbindedir turabı 

Mehmet BAŞ 
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Bu çalışma, Aksaray şehri hakkında yapılacak araştırmalara kolaylık sağlaması 

amacıyla, Türkiye kütüphaneleri ile mevcut genel bibliyografya katalogları taranarak 

ve daha çok Aksaray ve yöresi hakkında yapılan müstakil çalışmalar dikkate alınarak 

hazırlanmış bir bibliyografya denemesidir. Konu öncelikli bir tasnife dayanarak 

hazırlanan araştırma, Seyahatnameler, Osmanlı Türkçe’siyle Yazılmış Yayınlar, 

Arkeoloji Alanında Yapılmış Çalışmalar, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi ve 

Genel Şehir Tarihi Çalışmaları, Sanat Tarihi Çalışmaları, Dil, Edebiyat-Folklor 

Çalışmaları, Coğrafi Çalışmalar ve Aksaray Hakkında Yapılan Resmi Yayınlar ana 

başlıkları altında yer alan, yayınlanmış çalışmaları kapsamaktadır.
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