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DÖRDÜNCÜ SAYIYI SUNARKEN 

İSMAİL ÖZMEL 

 

 

 Bu sayıda çok ilginç yazılar bulacaksınız. Meselâ, “Türk Çiçek ve Ziraat 
Kültürü üzerine”, “Rübab Mecmuası ve II. Meşrutiyet Dönemi Türk Kültür, 

Edebiyat Hayatı”, “Eski ile Yeni Arasında Mütevelli-Zâde Ömer İhyâ,” gibi güzel 

eserlere imza atan Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat Hocanın “Dergi ve Yemek” yazısı  
bakışı, anlatımı ve vardığı sonuç itibarı ile doyurucu, zevkle okuyacağınız bir yazı. 

İkinci yazı, son yayınlanan eseri “Dil Davası” ile dikkatleri bu önemli meselemize  

çeken Prof. Dr. Mustafa Argunşah’ın  “Türkçeye Haksızlık ediyoruz” başlıklı 

yazısı. Dil hassasiyetimizi test eden bir güzel yazı. Gelecek sayılarda da beraber 
olacağımız bu iki seçkin yazarımızı sayfalarımızda sizlerle buluşturmaktan mutlu 

olduğumuzu belirtmeliyim. 

 Türkçenin, bilinçli-bilinçsiz bir şekilde üzerine gelmeye çalışan bir 
yozlaştırma dalgası var. Geniş okur-yazar kitlesinin ve aydınların tedirgin olduğu 

bu gidişe karşı bir çare arayışı da kendini göstermeye başladı. “Türkçe Olimpiyatı” 

çalışmaları 84 ülkeden 355 öğrencinin katılımı ile yapılan yarışmalar, Sabah 
Gazetesinin “Türkçe Etiketimi İstiyorum” kampanyası, ardından TDK başkanı 

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’ın Türkçeyi Koruma Yasası’na Türkçe  etiket 

konusunu da ilave ettik, demesi birbirini tamamlayan güzel gayretler. Türkçe 

sevgisi günbe gün gelişen bir çağlayan olma yolunda. Derneklerin vakıfların ve bir 
çok vatandaş, kurum ve kuruluş da bu kampanyaya katıldıklarını belirttiler. Biz de 

bu gayretleri gönülden destekliyoruz.  

Okurken, yazarken keyif aldığımız bu güzel dilin yakası açılmadık 
iklimlerinden haberler getirmeye,  Onun anlatımdaki ustalığını ve zenginliğini 

ortaya koymaya çalışıyoruz. Bakınız birkaç atasözü aktaralım: “Aç ne yemez, tok 

ne demez?”, “İs yanına var is kok, mis yanına var mis kok”, “Tay yetişirse at 
dinlenir, oğul yetişirse baba dinlenir,” “Ağılda oğlak doğsa nehirde otu biter.”, 

“Azığı olan adam yorulmaz”,  “Balık suda, gözü dışarıda”, “Var olan bakır, yok 

olan altın”,”Dümdüz giden geyiğin gözünden başka yarası yoktur”, “Gizli tutulan 

sevgi, aşikâr olur ayrılık gününde”. İşte size bin küsür yıl ötelerden  tok, zengin ve 
derin sesler, Türkçenin sesi.  

Romanlarıyla yepyeni bir dünyanın kapısını aralayan, tarih içinde süzülüp 

gelen bir büyük kültür ırmağının neşvesini romanlarıyla canlandıran, yeni nesillere 
ulaştıran yazar Mustafa Necati Sepetçioğlu’nu kaybettiğimizi biliyorsunuz. Son iki 

ay içinde bir çok kalem ve sanat erbabını kaybettik. Yine böyle bir yaprak dökümü 

üzerine yazdığım “Yıldırım Gürses” adlı şiirde: 

Bir gizli anlaşma var, kaydı yıldızlar. 
Barış Manço, Kemal Sunal, Yıldırım Gürses, 

Bir sanat toplantısı mı, maverada 
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Yoksa her güzel şeyden habersizlere 

Belki de, sessizce protestodur. 

Ey bu kafilenin cefakâr yolcuları, 

Nasıl olsa gidilecek, ne aceleniz var? 
Her şeye rağmen Dünya güzel, hayat güzel. 

Çünkü sizden izler var, işaretler var. 

(Bütün Şiirler-2006, s:28) 
Demiştim. Aynı duygular içinde Sepetçioğlu’na da seslenmek geçiyor içimden. 

Bir vadi dolusu tarihi roman, araştırma ve piyes bırakarak aramızdan ayrılan üstada 

şükranlarımızı  ve rahmet dileklerimizi sunuyoruz.  Onu iki yazı ile anıyoruz. 

Bu sayıda ayrıca A. Vehbi Ecer’in, Kibar Ayaydın, Ahmet Cirit, Elmas Şahin, 
Yılmaz Evat’ın yazılarını Ali İhsan Kolcu, Ramis Karabulut’un, Ahmet Sıvacı, 

Murat Soyak’ın şiirlerini zevkle okuyacağınıza  inanıyoruz. 

Yeni sayılarda buluşmak dileği ile hoşça kalın, sağlıklı olun, huzurlu yaşayın. 
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DERGİ VE YEMEK 

Prof. Dr. Nâzım H. POLAT 

 

 
Bir dergi ile yemek arasında benzerlik var mı diye düşündüğünüz oldu mu hiç? 

Hemen “ne alâka?” demeyin. İlk benzerliği, ikisinin de birçok kimsenin emeği 

sayesinde ortaya çıktığını düşünerek kurun. Sonrası kendiliğinden gelecektir. Öyle 
ya ikisi de tek bir beynin, bir elin mahsulü değil; birbirinden çok ayrı mizaç ve 

kültür sahiplerinin, çoğunlukla birbirinden farklı mekânlarda ve iş kollarında 

çalışarak yaptıklarının sonuçlarını bir araya getiriyor. Ortaya çıkan şey, onu 

oluşturanların hepsinden farklıdır artık. Onlarda ortaklaşmanın getirdiği yeni tada 
aykırılıklar bulunabilir. Zamanında müdahale edilmezse ikisinin de tadı kaçar 

yahut “tadından (dolayı) yenmez” olur. Bir yemek, aşçının zevkine göre çoğalan 

sayıda maddenin birbirine katılmasıyla, dergi ise bir kısmı belki birbiriyle hiç 
karşılaşmamış kimselerin yazılarıyla oluşur. 

En iyi aşçı, yemekle birlikte pişen imiş. Dergi sahibi için “en iyi” sıfatını 

aramaya gerek yok. Dergiyi çıkaran, belki çoğu yazının şekillenmesinden basımına 
kadar her safhada, yazardan matbaa çırağına kadar pek çok kimse ile hem-hâl, 

haşır-neşir olur; hatta bazen cedelleşir. Ama bunu, bazı dergilerin üzerinde hukukî 

bir gereklilik olarak görülen “sahip”ler için değil, dergiyi çocuğu sayan “sahip”ler 

için söylüyorum.  
Matbuat âleminde adı-sanı olan dergiler, müessese haline gelmiş sayılırlar. 

Onların yazar kadrosu belli olduğu gibi hangi işi hangi seviyede kimin yapacağı da 

bellidir. Fakat bir taşra dergisinde hemen her şey tek bir kişinin üstündedir. 
Diğerleri profesyonelce ve para kazanma yollarındandır. Biz ise amatör ruhla 

beslenen, ömür törpülerken insanı diri ve heyecanlı tutan taşra dergilerinden 

bahsediyoruz. 
Her işin bir “deli”si olmalıdır; bir taşra dergisinin de… Delisi olmazsa derede 

kalır, yazıya-düze çıkamaz. Yazın çıkarsa kışı çıkaramaz. Bağışıklık sistemi iyi 

olmayan çocuklar gibi zayıftır, nârindir, nahîftir. Her türlü hava şartlarından 

olumsuz etkilenir. Akçesizlik hararetinden buharlaşabilir. Sun’î teneffüslerle 
yaşatılsa da geç uyanır, yarım filiz verir. Yazarlarının küçücük ilgisizlikleri onu 

üşütür hatta dondurabilir. Bu nahîf fidanın zaîf  düşmesini fırsat bilen haşerât 

türeyebilir, dalında baykuş tüneyebilir. Fakat bir taşra dergisini ve onun delisini 
yani sahiplenen babayiğidi asıl yakan, yıkan, kurutan, öldüren, etraftan sam yeli 

misali esen  (esmek ne kelime, kol gezen) dudak bükme ve ilgisizliktir. 

Öncelikle “taşra dergisi” ifadesi, belki, bazılarının fıtrî çirkinliklerini ortaya 

çıkaran burun kıvırmalarına fırsat verici nitelikte… 
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Anlama özürlü seyirci olarak esneyişli, kaykılmış ağızla dışardan seyredenler 

değil de işin mutfağındakiler, “taşra dergisi” ifadesindeki yakınmayı da sezebilecek 

tecrübe ve zekâya sahiptirler. 

15. yüzyıl şairlerimizden Mesîhî, devrin modası Arapça-Farsçaya sapmadan, 
apaçık Türkçe ile yazdığı için iktidar sahiplerinden iltifat görmezmiş. Serzenişini, o 

suratlara tokat aşk eder gibi, bir tas kezzap serper gibi şu beyitle fırlatmış: 

Mesîhî gökten insen sana yer yok 
Yürü var gel Arap’tan ya Acem’den 

Şair mahlâsıyla hem kendini söylerken hem de İslâm inancına göre göğe 

çekilmiş olan, ölüleri meshederek dirilttiği için kendisine “Mesîh” sıfatı verilmiş 

olan Hz. İsa’yı kast ederek ona sesleniyor: sen bir peygamber de olsan, sen 

(mukaddes sayılan) gökten de insen, sana dünyada yer yok, iltifat yok! İltifat için 
illâ ki Arabistantan veya Acemistan’dan gelmelisin; yani Arapça-Farsça 

söylemelisin!... (Bugün bunu AB’den ya ABD’den diye değiştirebiliriz.) 

Taşrada bir dergiyi omuzlayıp taşıyan çilekeşlerin; balonlaştırılmış, 
holdingli/gruplu/patronlu dergi sahipleri karşısındaki durumunu da yansıtmıyor mu 

bu beyit? Onlara hasım değiliz, berikilerin makyajsız güzelliklerini tablolaştırmak 

istiyoruz. 
Ama ulviyet, daima zor olandadır ve onu talep edenler de her zaman pek az 

sayıda ama daima bulunacaktır. Başka söze ne hacet, örneği elinizde! 

20 Temmuz 2006 - Gazimagusa 
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TÜRKÇEYE HAKSIZLIK EDİYORUZ 

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH 

 
 

 Adı Türkiye Cumhuriyeti olan bir millî devlette üzülerek ifade etmek 

gerekir ki, insanlarımıza güzel dilimizi gerektiği gibi öğretemiyoruz. Biz yıllardır 
aydınlarımız başta olmak üzere halkımızın Türkçeye karşı ilgisizliğinden şikâyet 

edip dururken şimdi de mahallî dillerde eğitim gibi bir bilmeceyle karşı karşıyayız. 

Bu konudaki görüşlerimi başka bir yazıya bırakarak yeni yüzyılın başında dilimizin 

içinde bulunduğu durumla ilgili bazı tespit ve görüşlerimi aktarmakla yetineceğim.  
Gözlemlerim bana ülkemizdeki aydınların dilimizin bugünkü hâlinden 

memnun olmadığını gösteriyor. Bu aydınlar arasında herhangi bir ayrım 

yapmıyorum. Görebildiğim kadarıyla, dil üzerinde düşünen herkesin bir 
memnuniyetsizliği var. Kimi Türkçenin bilim dili olamayacağını iddia ediyor, kimi 

Arapça/Farsça kökenli kelimelerin hâlâ varlığından şikayetçi, kimi de hızla Batı 

kökenli kelimelerin istilâsına uğramasından… Radyo ve televizyonun dilinden 
şikâyetçi olmayan da neredeyse yok! 

Dil kirliliğinin hangi noktalara vardığını görmek için, büyük şehirlerin bol 

ışıklı caddelerinden bahsetmeye gerek yok. Anadolu’nun ortasında millî ve manevî 
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değerlere bağlı bir şehir olarak bilinen Kayseri’deki iş yeri adlarına bir bakmak bile 

yeterli. Türkçede inkâr edilemez bir kirlenme var. Bu kirlilik on dokuzuncu asırda 

başladı, fakat özellikle son yirmi yılda tehlike boyutlarına ulaştı. 

Geçtiğimiz yıllarda Türk Dil Kurumu Ankara’da iş yerlerine Türkçe ad 
koyanlara ödül verdi. Aynı uygulamayı bazı Anadolu şehirlerinde belediyeler de 

yapıyor. Düşünebiliyor musunuz, kendi ülkesinde öz dilinde marka yaratanlara, iş 

yeri açanlara ödül veriliyor! Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bu yabancı dil hayranlığını 
yalnız bir kompleksten mi ibaret sayacağız, yoksa başka sebepler de aramalı mıyız? 

Dildeki kirlenmenin fazla dikkat edilmeyen bir boyutu da insanımızın konuşma 

dilinde ortaya çıkıyor. Halkımızın dilinde bir yanda çoğu kez doğru anlamını ve 

nüanslarını bile bilmediği bir yığın yabancı kelime, bir yandan mahallî 
milliyetçiliğini gözümüze sokarcasına kullandığı yerel ağız özellikleri… Yabancı 

kelimeler özellikle de aydın geçinen, eskilerin deyimiyle mürekkep yalamış, en az 

lise tahsili görmüş kişilerin ağzında sakız olmuş, yalan yanlış her yerde, her an 
kullanılıyor. Komplekslerini yenmiş olması gerektiğini düşündüğümüz 

üniversitelilerimizin bunu yapmasını anlamak ise gerçekten zor. Niçin hâlâ bu 

kompleks devam ediyor? Oysa siz artık aldığı eğitimle bütün komplekslerini 
bastırmış, kendi ana dilini en ince noktalarına kadar öğrenmiş, halka örnek olması 

gereken kişiler değil misiniz?  

Mahallî özelliklerin günlük dilde yansımalarına gelince… Yukarıda da 

bahsettiğim, halk evinde konuştuğu gibi sokakta da, iş yerinde de mahallî ağzıyla 
konuşabilir. Keşke konuşmasa ama onları pek yadırgamamak gerekiyor. Asıl 

yadırganacak ve ayıplanacak olan aydın insanların yazı dili hâline gelmiş güzel 

İstanbul Türkçesi dururken, ağızla konuşmaya devam etmeleri ve bundan da hiç 
taviz vermemeleri. Bence bu yanlış bir tavır ve savunulacak bir tarafı yok. 

Mahallî ağızlar Türkçenin bir zenginliğidir. Türk dili gerektiği zaman bundan 

istifade etmelidir, geçmişte bilinçli bir şekilde etmiş de zaten. Atatürk Türk Dil 

Kurumu’nu kurduktan sonraki ilk işi Anadolu ağızlarındaki kelimeleri toplamak 
olmuş. Bu çalışmalar o yıllarda yayımlanmış, sonra da on iki cilt hâlinde 

geliştirilerek aynı kurum tarafından basılmıştır. Ağızlarda yaşayan kelimeler 

dilimizin zenginliğinin en güzel göstergesi. Tabii ki, bu kelimelerin büyük bir 
kısmı kendiliğinden çekilip gitti, çünkü devir değişti. Bugün kaç kişi karasabanla 

çift sürüyor, kağnıyla sap taşıyor ve harmanda düven sürüyor? Artık çok gerilerde 

kalmış bir kültürün kelimelerini bugün kaç kişi biliyor? Böyle binlerce kelime 
bizim dünyamızdan çekilip gitti. Çekilmeyenler de var mutlaka, belki biraz daha 

direnecekler ve onlar da unutulacak. İşte bu unutulmaya yüz tutan kelimeleri canlı 

tutmak, yeniden hayatın içerisine sokmak ve onlardan yepyeni alanlarda 

faydalanmak gerekir. Bunu yapabiliyor muyuz? Bu soruya evet diyemeyeceğim. 
Bu kelimeleri kullananlara değil sözüm zaten, kasıla kasıla  “Gayseri” diyenlere ve 

bundan zevk alanlara. Bu dilde milliyetçilik değil, yazı dilinden açıkça sapmadır. 

Demek ki açıkça hepimiz Türkçeye haksızlık ediyoruz. Hepimiz her gün birkaç 
kere aynanın karşısına geçip kendimize çekidüzen verirken, her sabah kravatımızı, 

gömleğimizi özenle seçip giyerken, ayakkabılarımızı ellerimizle parlatırken, 

milletimizi binlerce yıldır bin bir badireden geçirerek yok olmadan bugünlere 
taşıyan gerçek aynamız olan dilimize hiç bakıyor muyuz? Onun karşısında 

kendimizi hiç sorguya çekiyor muyuz? Kravatımızı düzeltir gibi yanlış telâffuz 
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ettiğimiz, ince olması gerekirken kalın ünlüyle söylediğimiz kelimeler konusunda 

hiç hayıflanıyor, pişman oluyor, üzülüyor muyum? Daha da önemlisi 

çocuklarımızın diline ne kadar dikkat ediyoruz? Yoksa onları kendi hâllerine mi 

bıraktık? 
Öyleyse kendimize gelelim. Bugün olup bitenleri gelecek kuşakların da 

öğrenmesini istiyorsak; öncelikle onları yalın, akıcı, duru, gramer kurallarına 

uyularak yazılan ve konuşulan bir dil bırakmak mecburiyetinde olduğumuz 
bilincine varmalıyız. Lütfen pantolonumuzun ütüsüne gösterdiğiniz özenin bir 

kısmını da şu güzel Türkçemize gösterelim. Sonra iş işten geçer de pişman oluruz.                 

                 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

KUYU 

                                                                                      ALİ İHSAN KOLCU 

 
 

Gizlerin ormanında kuşkuyu silen ağıt 

Yeni bir korku sunar her gece baykuşlara 
Bir semender ateşten uykusundan uyanıp 

Teninin çağrısını çevirir bir ırmağa 

 

Hayat bir kuyu mudur? Düşmeye korktuğumuz 
Tutar ellerimizi zaman denen sihirbaz 

Şimdi bıçak bilemeli, ergen bir yürek gibi 

Kurtları düşlemeli, korkuları kovmalı! 
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Ortasında bir düşün kendi zaman dışında 

Kim sunacak mezarlara anlamsız çiçekleri 

Bir çocuk sorular denizinde şaşkın ve ürkek 
Örer kendi kuyusunu düşten labirentleri 

 

Şeylerden bir şey var ki, dokunamaz hiç kimse 
Bir sesin tırmandığı her kayada bin çığlık 

Bir kuyu ki içinde tutunduğum her ipte 

Beni başka bir kuyuya çekecek kementler var 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

AHMED YESEVÎ’DEN AHMED KUDDUSÎ’YE 

TANRI VE İNSAN SEVGİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi ECER
* 

 

 
Türk tasavvuf geleneğinin, Türk Erenlerinin başı ve «Hazret-i Türkistan» 

unvanıyla anılan1 hâcegân soyundan2 geldiği kabul edilen Hoca Ahmed Yesevî 
(ölm. 1166)’nin görüşleri ve öğütleri tarih boyunca Müslüman Türk toplumlarının 

ahlak ve davranışlarını etkilemiştir. Onun görüş ve öğütleriyle İslâm Dini’nin ana 

                                                
1  Bak. Emel Esin, İslâmiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1978, 176. 
2  Tasavvufta “hâcegân” Türkistan’daki tarikatlarda Hz. Ali’nin Hz. Fatıma’dan 

olmayan çocuklarına mensup olanlarına verilen ad’dır. Daha sonra da Ahmed Yesevî 

soyundan gelenlerle, Yesevîlikten doğan Nakşilik tarıkatına da “Tarikat-ı Hâcegân” 

adı verilmiştir. Bak. M.F. Köprülü, “Hâce”, İA, V-1, 20-24; Hamid Algar, 
“Hâcegân”, TDVİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi), XIV, 431; M. 

İbşirli, “Hâcegân”, TDVİA, XIV, 430. 
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kitabı Kur’an-ı Kerîm arasında bir çelişki olmadığına inanılmıştır. Aslında Ahmed 

Yesevî «Hikmet» adını verdiği şiirlerinden birinde: 

 

«Benim hikmetlerim ferman-ı Sübhân 
Okuyup anlasan ma’nâ-yı Kur’an» 

der. Bunun anlamı «Benim Hikmet adını taşıyan şiirlerim Tanrı emirleridir. Eğer 

okur isen onların, Kur’an’ın anlamları (mânası) olduğunu anlarsın» demektir. İlk 
bakışta büyük bir iddia gibi görülen bu görüşe Ahmed Yesevî’yi tanıdığımız zaman 

katılmamamız mümkün değildir. Çünki Ahmed Yesevî Arapcayı, Farscayı okuyup 

anlayacak ve yazacak kadar bilen kimsedir. Bu sebeple Yesevî Kur’an’ı ve 

Kur’an’ın anlamını bilen bir kimseydi ve Hikmet adını verdiği Türkçe şiirleri de 
öz’de Kur’an’a uygundu. 

Ahmed Yesevî  ve Onu izleyen mutasavvıfların üzerinde ısrarla durdukları ve 

tavsiye ettikleri sevgi ve aşk Kur’an’a uygun bir sevgi ve aşktır. Zira Yesevî’nin 
önerdiği sevgi ve aşk insanı yücelten, olgunlaştıran, insanı hayvanlıktan kurtararak 

insanı insan yapan bir özelliğe sahiptir. Zira Yesevî’ye göre aşk Tanrı’yı tanımanın 

yoludur. Bu sebeple bir Hikmet’inde «Aşk olmasa tanımak olmaz Mevlâm 

Sen’i» der3. Tanrıyı tanımaya vesile olan bu aşk ve sevginin anlamı nedir? Sevgi, 

kelime olarak insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık 

göstermeye yönelten duyguya verilen ad’dır. Sevgi kelimesinin karşılığı olarak 

Arapcada aşk, ışk, hûb, muhabbet, meveddet kelimeleri kullanılmaktadır. K. 
Kerîm’de de olumlu ve olumsuz şekillerde hûb kelimesi ve türemişleri çokça 

kullanılmıştır4. Aşk kelimesi Kur’an’da geçmemekle beraber onun yerinde 

«meveddet» kelimesi sekiz yerde geçmektedir5. K. Kerîm’in bütünü Tanrı sevgisi 
yönünden incelendiği zaman Ahmed Yesevî’nin «Benim hikmetlerim ferman-ı 

Subhan / Okuyup anlasan ma’nâ-yı Kur’an» iddiasını haklı çıkartacak belgeler 

bulmak mümkündür. Zira K. Kerîm’de Müslümanların Yüce Tanrıyı sevmeleri 

öğütlenir. Maide Suresi’nin 54. âyetinde Müslümanların «Allah’ın onları sevdiği 

ve onların da Allah’ı sevdiği bir topluluk» olduklarına işaret edilir. Bakara 

Suresi’nin 165. âyetinde de «Müminlerin Allah’ı sevmesi hepsinden 

kuvvetlidir» buyurulur. Ayette geçen bu hepsinden kuvvetli (eşhedü hubben) 
sevgiye Tanrı aşkı diyebiliriz. Aslında insanoğlu varlığı gereği kendini kuşatan bir 

varlıkla ilgilidir ve kendini kuşatan şeyleri sevebilir. Ancak iyinin, hayrın, güzelin 

mutlak kaynağı olan Tanrıya karşı olan sevginin diğer sevgiler üzerinde egemen 
olması istenir. Ama gerçek mümin Tanrısıyla olduğu gibi çevresiyle de barışık olan 

kimsedir. Müminlerin en çok Allah’ı sevmesi (Bakara / 165) Allah dışındaki 

varlıkların, yaratıkların sevgi dışında bırakılması anlamına gelmez. Çünki bütün 

varlıkları, Yüce Tanrı, bir hikmete, faydaya dayalı olarak yaratmıştır ve bu 
yaratıkların hiç biri gereksiz değildir. Tanrının yarattıklarının bir kısmı ortadan kal-

karsa tabiatın dengesi bozulur. Yüce Tanrı «yarattığı her şeyi güzel yapan» dır6. 

                                                
3  Kemal Eraslan,  Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler, Ankara 1991, 155. 
4  Bak. M. Fuad Abdülbâkî, el-Mu’cem ül-Müfehres li-Elfaz il-Kur’an il-Kerîm, 

Kahire 1387, 191-193. 
5  M. Fuad Abdülbâkî, 747. 
6  Secde /7. 
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O halde müminler Allahı da, Allah’ın yarattığı bütün varlıkları (peygamberleri ve 

insanları) da sevecekler ve hiç birinden nefret etmeyeceklerdir. Yüce Tanrı «İşte 

siz, onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seven kimselersiniz...
7
» buyurarak 

sevginin düşmana bile yönelmesini tavsiye eder. Çünki sevgi düşmanlıkları yok 
eder. Bir yazarımızın dediği gibi: «Sevgi ve dostluk, kayaları parçalayan ağaç 

kökleri gibi, sırasında en sert, en katı yürekleri bile tuzla buz edip 

yumuşatır
8
». Ahmed Yesevî  bu sevgiye şöyle işaret eder: 

 

«Sünnet imiş kâfir de olsa incitme sen 

Hüdâ bîzardır katı yürekli gönül incitenden9» 
Tanrı sevgisi mümin’in yapısında büyük değişiklikler oluşturur, ahlâksızlık ve 

kötülüklerden uzaklaşmayı sağlar Gerçekten de «Aşk kalbe girdimi, orada 

yerleşmiş olan riyâ, kötü ahlâk, fesat ve isyan gibi menzili ifsad eden her şeyi 

harap ve şeytan misillü her ne varsa zelîl ve esîr eder
10

». Tanrı aşkı insanı 
şeytanîlikten ve hayvanîlikten uzaklaştırır, insanı insan yapar. Kendisinin ve bütün 

yaratıkların koruyucusu kılar. Ahmed Yesevî bu hususları şöyle dile getirir: 

«Dertsiz insan insan değil bunu anla 

Aşksız insan hayvan cinsi bunu dinle...11» 

«Gerçek âşıklar daim diri, ölücü değil 

Ruhları da yer altına girici değil 

Zahid, âbid bu manayı bilici değil 

Gerçek âşıklar insanların Hızır’ı olur12» 
Ayrıca Tanrı aşkı insanı insan yapar, her yaptığı işten menfaat bekleyen insan 

olmaktan uzaklaştırır. 
Yesevî’ye göre gerçek âşıklar dünya nimetlerine hırsla bağlanmayan, sen-ben 

kavgasından uzak kalan, bazıları (onun zamanındaki zahidler) gibi şekil 

dindarlığına saplanıp kalmayan, riyâ’ya yaklaşmayan, ibadetlerini gizleyerek 

gösterişten uzak kalan ve cennet, huri... pazarlığıyla yapmayan; «Aşkın kıldı şeydâ 

beni / Cümle âlem bildi beni / Kaygum Sen’sin tünü günü / Bana Sen gereksin 

Sen
13

» diyebilen insanlardır. O şöyle der: 

 

«Rahatı atıp mihnetinden hoşlananlar 

Seherlerde can kaynatup aş kılanlar 

Boş hevesler, sen-ben fikrini terkedenler 

Gerçek âşıktır, asla onun yalanı yok14 

 

Cehenneme girse âşık perva kılmaz 

                                                
7  Âl-i İmran / 119. 
8  Samiha Ayverdi, Millî Kültür Meselemiz ve Maarif Davamız, İstanbul 1976, 357. 
9  Eraslan, 57. 
10  Samiha Ayverdi, Mesihpaşa İmamı, İstanbul 1999, 66. 
11  Eraslan, 127. 
12  Eraslan, 233. 
13  Eraslan, 321. 
14  Eraslan, 11. 
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Görüp, bilip mal ve mülkü ele almaz 

Hûri, köşkler, gılman’lara değer vermez 

Feryad idüp, kavga kılup yürür olur15» 
Aşksız Tanrıyı tanımak mümkün değildir16. Aşksız, ihlâssız, şekilden ibaret 

olan ibadetler de fayda vermez. Zira, «İbadetten maksat, kendini bilme yolunun 

üstündeki dikenleri kaldırmak, bizi bize yabancı, hattâ düşman kılan 

kibirleri, gururları, gösterişleri, riyaları temizlemektir
17

». Bu sebeple Yesevî 
yalan, haksız fetva veren müftileri18 «eşek gibi yük altında kalan

19
» kimselere 

benzetir ve halka gösteriş için oruç tutup namaz kılıp tesbih çekenlerin20 

imanlarından kuşku duyar. Bir Hikmet’inde şöyle der: 

 

 

 

«Zâhid olma, âbid olma21, âşık ol sen 

Hikmet çekip aşk yolunda sâdık ol sen 

Nefsi tepip dergâhına lâyık ol sen 

Aşksızların hem canı yok, imanı yok22» 
 

Yesevî’nin açtığı bu çığır Orta Asya’da kalmadı, alpler, alperenler, Yesevî der-

vişleri ile Anadolu’ya, Balkanlar’a uzandı. Alperenler piri diye anılan Hacı Bektaş 

Velî (1209-1270) Tanrı aşıkları için «Tenleri ölüp canları ölmeyen
23

» ler 
ifadesini kullanır. Yunus Emre (ölm. 1320) ise Anadolu halkıyla adeta senli-

benlidir24, halkının, diliyle Tanrı aşkını çok güzel dillendiren25, insanları terbiyede 

aşkı mürebbî ve muallim kabul eden, aşk ahlakının bekçisi26 ölümsüzlerden biridir. 
Mevlana Celaleddin Rumî ise Anadolu’da «İman heyecanını, Allah sevgisini sebil 

sebil dağıtan27» ve «Maddî ve manevî bütün milletlerin devası olarak aşkı28» 

tanıyan kişiliğiyle bütün insanları dergâhına çağırdı. Çünki Mevlana’ya göre «Aşk 

hayatın aslı, temelidir; sevgiden başka bir gölgeliğe giden mahrum kalır29». Aynı 
çığırın gönüldaşları veliler arasında «... Hacı Bektaş-ı Velî, Hasan-ı Harrakanî, 

Seyyid Burhaneddin Muhakkik Tirmizî, Mahmud-ı Hayranî, Kutbeddin Geylânî, 

                                                
15  Eraslan, 243. 
16  Eraslan, 155. 
17  Ayverdi, Milli Kültür Meseleleri, 331. 
18  Eraslan, 317. 
19  Eraslan, 335. 
20  Eraslan, 131. 
21  Zâhid: Dinin yasaklarından sakınan, buyruklarını yerine getiren, kaba sofu kişi; âbid: 

İbadetlerini tamı tamına yapan kişidir. 
22  Eraslan, 115. 
23  Hacı Bektaş Veli, Makalât, Yayınlayanlar: E. Coşan – H. Özbay, İstanbul 1990, 28. 
24  Bak. Abdurrahman Güzel – Mustafa Tatcı; Yunus Emre, Ankara 1990, 39-40. 
25  Bak. Mehmed Demirci, Yunus Emre’de İlâhî Aşk ve İnsan Sevgisi, Ankara 1991. 
26  Samiha Ayverdi, Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, İstanbul 1975, I, 75. 
27  Samiha Ayverdi, Abide Şahsiyetler, İstanbul 1976, 6. 
28  Ayverdi, Abide Şahsiyetler, 34. 
29  Bak. Ayten Lermioğlu, Mevlana ve Aşk, İstanbul 1975, 17. 
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Ahmed-i Kebîr, Necmeddin Kübrâ, Necmeddin Dâye, Yusuf Hemedanî, 

Evhaduddîn Kirmanî, Sadreddin-i Konevî, Ahi Evren, Kutbeddin Horasanî ve daha 

niceleri...30» sayılabilir.  

Ahmed Yesevî’nin üzerinde durduğu ilahî aşk31 anlayışı 13. ve 14. yüzyıllarda 
kalmadı, günümüze kadar32 etkisini ve çekiciliğini devam ettirdi. Alpler, alperenler, 

erenler Yesevî dervişleri diye bilinen inançlı kişiler tarafından yayıldı. Ahmed 

Yesevî’yi muallim olarak kabul eden bu «... mücahid dervişler, ayak bastıkları 
ülkelere şiir, musiki, sanat, edeb, terbiye, fazilet ve ahlak yoluyla, İslâm pren-

siplerini ve mücahede ruhunu yerleştirerek kütleye şevkli ve şuurlu bir imanın 

kapılarını açmakta idiler33». İşte böyle bir eren’in 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın 

başında Bor’da yaşadığını bildiğimiz, edebiyat tarihçilerimizin ihmaline uğradığına 
inandığımız Ahmed Kuddusî (1769 – 1849)’nin şiirlerindeki paralel görüşlerine 

işaret etmek istiyoruz34. 

Yunus Emre’nin Mevlana’nın Sarı Saltuk’un da hayranı olan Ahmed 
Kuddusî35 de Ahmed Yesevî gibi aşkı olmayanı insandan saymaz: 

 

«Ehl-i aşk olmaya himmet eyle sen de kendine 

Aşkı olmayanların var cismi, lâkin canı yok» 

«Eyle tahsil-i aşk ve cezbe ki, seni sevsin Hüdâ 

Aşksız olan âbid’in hep çektiği zahmet hebâ» 

«Derdi aşkı çekmeyen insan değil hayvan-durur 

Ana kim mübtela oldu ise insan-durur» 
 

                                                
30  Müjgan Cunbur, “Anadolu’ya Hoşgörüye Dayalı Birlik Fikrini Getirenler Üzerine”, 

Erdem Dergisi, Ankara 1966, Sayı 22, 159-172. 
31  Bak. Hayranî Altıntaş, “Ahmed Yesevî’nin Düşüncelerinde İlâhî Aşk”, Milletlerarası 

Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu Bildirileri, Kayseri 1993, 23-28; Mustafa 

Cemiloğlu, “İslâmi Türk Kültür Birliği Çerçevesinde Ahmed Yesevî’de İlâhî Aşk”, 

Aynı Sempozyum, 53-56. 
32  Bak. Hülya Argunşah, “Tarihî Türk Romanında Yesevî Dervişleri”, Aynı 

Sempozyum, 35-44; Nurkal Kumsuz, “Kilit Romanında Alp-Eren Tipi: Sarı Hoca”, 

Din Öğretimi Dergisi, Mart 1992, Sayı 33, 57-59. 
33  Ayverdi, Türk Tarihinde, I, 72; Alp, mücahid, derviş ve erenler için bak. Mehmed 

Demirci, “Tarih Şuuru ve Derviş Gaziler Hakkında”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 

Ekim 1988, Sayı 20, 46-50; F. Köprülü, “Alp”, İA, I, 382; Köprülü, Osmanlı 

İmparatorluğunun Kuruluşu, Ankara 1972, 146-153; Orhan F. Köprülü, “Alp”, 

TDVİA, II, 525; Uludağ, “Erenler”, TDVİA, XI, 294-295; Abdülkadir Donuk, İdari-

Askeri Unvan ve Terimler, İstanbul 1988, 93-94; Esin, 89; Ümit Hassan, Eski Türk 

Toplumu Üzerine İncelemeler, Ankara 1986, 179-189; Cahid Baltacı, “Alp-Eren”, 

İslâmî Bilgiler Ansiklopedisi, İstanbul 1981, I, 195-196; Ali Duymaz, “Dede Korkut 

Kitabında Alplığa Geçiş”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Dr. Himmet Biray Özel 

Sayısı), 1999, 205-217. 
34  Ahmed Kuddusî için bak. MAK (Mustafa Asım Köksal), Hak Aşıkı Büyük Mürşid 

Ahmed Kuddusi Hayatı, Mesleki Üstün Kişiliği, Eserleri, Ankara 1982; Fehmi 

Kuyumcu, Kuddusi Divanı, Ankara 1982, 1-72. 
35  Bak. A. Vehbi Ecer, “Saru Saltuk’dan Ahmet Kuddusî’ye”, Milli Kültür Dergisi, 

Haziran 1990, Sayı 73, 59-63. 
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Ahmed Kuddusî Tanrı aşkını hiçbir şeye değişmez ve daima onu ister: 

 

«Cemî’i enbiya vü evliyanın yâri aşkdır 

Değişmez anı Kuddusî na’im-i dü cihana» 

«Der bu Kuddusî demâdem yâ ilah el-âlemin 

Aşkını ver, yolumu aç, gideyim senden yana» 
 
Bir başka dörtlüğünde de şöyle yakarır: 

 

«Ey keremi bol Hüdâ 

Et bana aşkı âtâ (hediye, ihsan) 

Eyleme Sen’den cüdâ (ayrı) 

Vechini (yüzünü) göster bana» 

«Benim başımda tâcım aşk, libas-ı fakirim aşk 

Taamım aşk, şarabım aşk, gıdamdır aşk-ı zibâ (güzel)» 

 

Ahmed Kuddusî’de de Ahmed Yesevî gibi Tanrının yarattıklarına iyi niyetle ve 
sevgiyle yaklaşmayı tavsiye eder. Ona göre «Kubbeler altında gizli evliya her an 

gezer / Anları gören sanır ki birtakım nâdân (bilgisiz, kaba) gezer / Eyle 

Kuddusî Hüdâ’nın kullarına hüsn-i zan / Kimi görsen de: Velidir bu kişi 

pinhan (gizli) gezer». Karşılaştığı herkesi Tanrı dostu olarak gören Ahmed 
Kuddusî, aydınlık ve umut dolu bir dünyanın, ahlaka ve iyi ilişkilere dayalı bir 

sosyal hayatın şairidir. Ona göre her şey «Hak (Tanrı) güzel, halkı (yarattıkları) 

güzel, âsâr güzel». İnsanların cehennem azabıyla korkutulmasına gönlü razı olmaz 
Yüce Tanrının bağışlayıcılığını hatırlatır. 

 

«Kur’anda Gaffâr’ım Ben deyu söyler 

Suçunu bileni mağfiret eyler» 
 

İnsanları korkutanlara hitaben de şöyle der ve çok güzel bir psikolojik yakla-

şımda36 bulunur: 

 

«Korkutma ümmeti söyletme artık 

Yürekleri yufka, takatları yok 

Rahmandır Tanrı’nın rahmeti pek çok 

 

Me’muldür cümleyi etmesi mesrur 

 
Hadiste buyurdu Habib-i Vehhâb 

 

Yoktur ümmete ahrette azâb 

Azabı dünyada çektiği ikâb (eziyet) 

Ahrette ne azab ne ikâb görür37» 

                                                
36  Bak. Asım Yapıcı, Din Psikolojisi Açısından Kuddusî Divanı Üzerine Bir 

Araştırma, (Erciyes Ü. İlâhiyat Fakültesi basılmamış lisans tezi) Kayseri, 1989. 
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İNCEDEN BİR YAĞMUR 

                                                                                       Ahmet SIVACI 

 

 

Akasyalar alabildiğine yeşil 

Bir başka koksa toprak o gün 

Fesleğenler bir başka 

Sular durulsa. 

 

İnceden bir yağmur çiselese gün boyu 

Bütün renkleri gök kuşağının  

Allısı morlusu 

Hiç gitmese o gün yeryüzünden 

Dal uçlarından çiçek 

Güneş tepelerden 

 

İnceden bir yağmur diyorum gün boyu 

Şarkıları susmuş tüm böceklerin 

Yalnızca tekbir sesleri otlarda 

İnleyen taşlarda 

Bıraktı dünyayı isteyene yeter çektiği 

Şair ölmüş dese bir papatya 

                                                                                                                        
37  Ahmed Kuddusî’nin Divan’ının bilimsel bir yayınının yapıldığını görmedim. Burada 

alınan şiirler merhum Fehmi Kuyumcu’nun bazı yanlış okumaların varlığını 

gördüğüm Kuddusi Divanı (Ankara 1982)’ndan  

alınmıştır. 

*        Erciyes Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 

 
 
  



 17 

Neden ıslak ki gözleri. 
 

İnceden bir yağmur çiselese gün boyu 

Alabildiğine özgür kuşlar mavide 

Akasyalar alabildiğine yeşil 

Bir başka koksa toprak o gün 

Fesleğenler bir başka 

Sular durulsa. 
 

İnceden bir yağmur gün boyu 

El ayak çekilmiş şehrin ötesine 

Ölesiye yalnızlık bu yanı 

Kimse görmeden sessizce 

Bir kuş su içse başucumdan 

 

 

 

 

 
 

DENEMELER : 

İsmail  ÖZMEL 
 

 

1-   ZENGİN   KÜLTÜR 
 

 

Kültürde küreselleşmeden bahsettik. Zaten bu adım adım gelmiyor mu? İşte 
çarşılarımız, pazarlarımız, dükkân tabelaları, vitrinler, reklâm cümleleri, markalar. 

Eşyalarımız, mutfaklar, teknolojinin  para karşılığı sunduğu kolaylıklar. 

Teknoloji yarışında biz de varız dedik. Bu yeterli mi? 

Bugün İngiltere’de kullanılan buz dolaplarının % 8’ini, Avrupa’daki buz 
dolabı ve televizyonların  % l2'sini   Türkiye imal edip satıyor. Kordsa'nın Türkiye 

standardı dünyada  kabul gördü. Gelişmiş ülkeler "siz bu işi tam yapıyorsunuz, 

bildiğiniz gibi yapın " dediler. Anlaşılıyor ki bir çok şeyi güzel yapıyoruz . 
Tencere, tava derken, bunların içinde bizim yemeklerimiz, bizim damak 

zevklerimiz pişiyor mu ? Elbette... Demek ki yemek kültürümüz yaşıyor. 

Şehirlerimiz, yol, meydan, yer altı, yer üstü ulaşım vasıtaları, tiyatrolar, 
sinemalar, konser, konferans salonları ve içinde yaşayan insanlar. Tarihimizi, 

sanatımızı, zevklerimizi, millî ve manevî değerlerimizi terennüm eden, anlatan 

eserler bu mekanları dolduruyor ve bunlar bizi doyurmaya devam ediyorsa şimdilik 
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bir mesele yok diyebiliriz . Bu mekânları birikimlerimizle dolduramıyorsak, bu 

mayalandırmayı hızlandırmanın yollarını bulmalıyız. 

Zengin kültür, kendisini her şart ve mekânda geliştiren, savunabilen, bu 

konuda kendinde maddi ve manevi güç bulan, kendine güvenen, varlığının 
şuurunda olan kültürdür. 

Böyle bir kültür, kendisini küresel kültürün bozucu etkilerinden (hışmından) 

korur, onunla el ele yeni ufuklara da yürüyebilir. Yürümesi de gerekir...  
Çağımızın en büyük yarışı kültür ve medeniyet yarışıdır ve hayati 

önemdedir. 

 

                          2-   ORTA   YOL 
 

1960 'lı,1970' li  yıllarda mevcutları yıkmak ve yerine Marksist bir 

diktatörlük kurmak isteyenler vardı. Propaganda malzemeleri fukaralığın, 
eğitimsizliğin istismarıydı. 

Zaman zaman, hangi okullar, hangi eğitim çocuklarımızı topluma, 

yakınlarına ve nihayet devlete düşman hale getirdi diye düşünür, dertlenirdik. 
Aradan 20-25 yıl geçti geçmedi, bu sefer de başka söylemler, başka 

tenakuzlar kendini göstermeye başladı. Hayata herkesin kendileri gibi bakmasını, 

kendi ölçüleri ile değerlendirmesini şart koşan, farklı yapıda olanları adeta aforoz 

eden, kafası şartlanmış insanları hangi okullar yetiştirdi, hangi mekânlarda gelişti 
diye düşünüp dertlenmeye başladık.  

Aşırı uç denilen bu gruplar hep demokrasiyi-cumhuriyeti yıkmak 

istemişlerdir. O noktaya gelinceye kadar da hürriyet, insan hakları, kanun 
karşısında eşitlik diyerek, demokrasinin imkânlarını kullanmışlar, ateşli birer 

demokrasi ve hürriyet havarisi kesilmişlerdir (olmuşlardır ). 

Şimdi düşünüp adını koyma ve tedavi zamanıdır. 

Bunlar bir klinik olay(vaka) mıdır, yoksa  geçiş döneminin arabeski mi ? 
Yoksa mesleki ve fikri planda bir şey yapamamanın, topluma bir şey verememenin 

bunalımlı ruh hali midir? Yoksa tatminsizliğin dışa vurması mıdır? 

Donmuş zihinlerin, paslı gönüllerin buzlarını ve paslarını sevgi, hoşgörü, 
ilim, sanat ve sabır sıcaklığı ile yumuşatıp, düşünceyi normal mecrasına 

döndürmeliyiz. 

2004 Yılı rahatlığında biraz da bu yolda elde ettiğimiz birikimin ve 
tecrübelerin etkisi vardır. 
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ŞEHRENGİZ 

                                                                                         Murat SOYAK 

 

 
Anılınca adın yakınımsın 
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Yıllar sonra evdeyim 

Gadasını aldığım 

Türkü sıcaklığı bu. 

 
Gezginlerin şahı çocuk 

Günlerce hiç usanmadan 

Aradı geçmiş zamanı  
Issızlığa karşı bir ıslık. 

 

Sen ki derindin derine  

Selçuklu kokan şehirsin 
Kendi yağıyla kavrulan 

Gönlü zengin Niğde’sin. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

“IŞIKLI HAYATLAR” ÜZERİNE 

  Kibar AYAYDIN 

 

Işıklı Hayatlar, üç mükemmel insanın gök kubbede bıraktıkları hoş bir sedanın 

terennümüdür. Altan Deliorman, bu eseriyle yakın dostları olan üç abidevi 

şahsiyetin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmıştır. Eserlerinin mükemmelliği ile 
tanınan bu üç insan, Altan Deliorman’ın yalın anlatımıyla ışıktan parıltılar haline 

gelmiştir. Hayatları ve eserleriyle Türk İslam kültür ve medeniyetine büyük 

katkılar yapmış bu insanları gelecek nesillere aktarılması gerekiyordu. İşte böyle 
bir büyük sorumluluğun neticesinde bu eser ortaya çıkmıştır. Bu eser bilgi hatıra ve 

resimler yönüyle oldukça zengin bir malzeme içermektedir. Altan Deliorman, 

kıvrak ve yalın üslubuyla bu üç kıymetli şahsiyeti tekrar gün ışığına çıkarmıştır. 
Altan Deliorman, Nihad Sâmi Banarlı’yı anlatırken; onu “Kelimelerin Serdarı” 

nitelemesiyle ele alır. Bu nitelemeyi yaparken, Ahmet Kabaklı’nın onun vefatı 

dolayısıyla; Ahmet Haşim’in Süleyman Nazif için yazdığı mersiyeden aldığı bir 

cümle ile andığını söyleyecektir. “Nihad Sâmi, kelimelerin serdarı idi, kelimeler 
şimdi onsuz, başıboş bir sürüdür.” Nihad Sâmi Banarlı Türkçe’nin 

mimarlarındandır. Adı “Türkçe’nin Sırları” ile özdeşleşen Nihad Sâmi Banarlı, 

Türk Dili’nin güzelliklerini ortaya çıkaran nadide  insanlardan biridir. Türkçe’nin 
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ahenkli yapısı, onu anlatımıyla tekrar hayat bulmuş ve gün ışığına çıkarılmıştır. 

Türkçe köklü bir kültür birikimine sahip bir dildir.  Bunun farkında olan 

NihadSami Banarlı bu dil mirasını gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içindedir. 

Bunun için yazılarını Türkçe’nin en kıvrak ve en güzel kelimeleriyle yazar. Onun 
Türkçe sevdası, üzerine yaşadığı topraklara karşı bir vefa borcudur. Çünkü bu 

topraklar binlerce yıllık bir mazi birikimini sinesinde taşıyordu. Bu birikimin tekrar 

işlenmesi ve gelecek kuşaklara taşınması gerekiyordu. Altan Deliorman, Işıklı 
Hayatlar’da  Nihad Sâmi Banarlı’nın Türkçe ile ilgili görüşlerini şöyle yorumlar: 

“Banarlı, dil denilen büyük kültür hadisesini sadece harflerden ve kelimelerden 

ibaret görmüyordu. O, aynı zamanda seslerin, bu seslerin meydana getirdiği 

âhengin, yani bir bakıma kendisine has mûsikînin hüküm sürdüğü bir mânevî 
varlıktı. Onun için okuyuş ve söyleyiş özelliklerine büyük önem veriyor, bu alanda 

yanlışlara yol açmamak için transkripsiyona yakın işaretleri kullanmaktan 

kaçınmıyordu. Böylece zaman içinde Nihad Sami imlâsı vücude gelmişti. Özellikle 
nazımda, kültür deyimlerinde ve tarihî hatıralarla yüklü kelimelerle yanlış 

telâffuzlarla karşılaştıkça üzülüyor ve sinirleniyordu. Bu konuda o kadar çok 

makale ve sohbet yazmıştı ki, bunları ileriki yıllarda bir araya getirdiği zaman 
Türkçe’nin Sırları adlı hacimli bir cilt ortaya çıkacaktı. Bu kitap, Türkçe öğreten 

bir dil bilgisi kitabı değildi. Türkçe’yi sevdiren, onun imkânlarını ve ufkunu gözler 

önüne seren, sevgiyle ve bilgiyle yoğrulmuş bir eserdi. Bu özellikleri sebebiyle de 

Türkçe’ye ilgi duyan herkesin, öğretmenlerin, edebiyatçıların ve gençlerin 
ellerinden düşmeyen, yılların eskitemediği bir temel eser haline gelecekti.”  

Türkçe’nin Sırları, Türkçe’yi geniş kitlelere sevdirmiş bir kitaptır. Bu kitabın 

uyandırdığı heyecanı Türkçe sevdalısı her insan yüreğinde hissetmiştir. Türkçe’nin 
Sırları isimli eserinin ilk yazısı “Bir Dil Konferansı”dır. Bu  konferans metninde 

Türk Dili’yle ilgili şu ilgi çekici açıklamalar vardır: “Türk Dili, şiir söylemek, hattâ 

söz söylemek için, türlü sazlardan başka, dile ses katan âhenk unsurlarının en 

mühimlerinden olan kafiyeyi icad eden lisandır. Türkçe, daha ilk şiirlerinden 
başlayarak, mısrâlarda âhenkli ses tekrarları mânâsındaki aliterasyonları büyük 

zevkle ve alışkanlıkla kullanan ilk şiir dilidir. Böylelikle, şiiri, yalnız sazla değil, 

dilin kendi mimârisi içinde de mûsikî ile söyleyen bir milletin lisânıdır. Şimdi sen, 
mâdem ki bu târihin çocuğusun; eski zafer ve şeref asırlarının bugünkü evlâdısın!.. 

Atalarının sana miras bıraktığı her güzel şeyi seveceksin!.. Ataların bize miras 

bıraktığı en güzel iki şeyden biri bugünkü Türk vatanı ise, ikincisi Türkçe’dir. Onu 
olur olmaz kaprislerle yıkamazsın. Bu dili seveceksin!.. Hem de her hâliyle 

sevecek ve koruyacaksın!..”  

Nihad Sâmi Banarlı’nın bir diğer önemli eseri “Resimli Türk Edebiyatı 

Tarihi”dir. Bu eseriyle, Nihad Sami Banarlı, Türk Edebiyatı’nın geniş 
coğrafyalarda meydana getirdiği eserleri belli bir düzen içerisinde bir araya 

getirmiştir. Bu eseri incelediğimizde görülecektir ki Nihad Sâmi Banarlı bir heyetle 

meydana getirilebilecek bir çalışmayı tek başına yaparak Türk edebiyatı tarihine 
yeni bir anlayış kazandırmıştır. Nihad Sâmi Banarlı bu eserin bütününde “genetik” 

metod dediğimiz farklı bir bilimsel metodu uygulayarak; edebiyat tarihini daha 

sevimli hale getirmiştir. Bu eserin arkasındaki Türk-İslam medeniyeti gibi asırların 
mayaladığı bir hamur vardır. Bu mirası görmemek imkansızdır. Nihad Sâmi 

Banarlı’nın, Türk kültür ve medeniyetine karşı derin bir sevgisi vardır. Bu sevginin 
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bir tezahürü olarak; tarih ve tasavvuf gibi pek çok sahada kalem oynatmış ele aldığı 

konularla millî şuurun oluşmasına zemin hazırlamıştır. Nihad Sâmi Banarlı 

yaşadığı dönem itibariyle Yahya Kemal ile Fuad Köprülü gibi iki samimi dosta 

sahiptir. Onların varlığı Nihad Sâmi Banarlı’ya güç vermiştir. Onun bu iki insanda 
gördüğü iki vasıf vardır. Onların kültür ve medeniyetimize olan derin muhabbetleri 

ile bunu gün ışığına çıkarmadaki samimi gayretleridir. Nihad Sâmi ile Yahya 

Kemal arasındaki dostluk kelimelerle anlatılamayacak kadar çok ileriydi. Nihad 
Sâmi Banarlı, “Benim Büyük Hocam” dediği Yahya Kemal’i, millî meselelere kafa 

yoran; tefekkürün hür soluklarıyla asırların ötesinden, günümüze ışık tutan bir 

rehber olarak görürdü. Onun ölümü Nihad Sâmi Banarlı’yı çok etkiler. Yahya 

Kemal’in ikinci ölüm yıldönümünde ona şöyle hitap edecektir. “Aziz Yahya 
Kemal, şimdi âhiret âleminde Türklüğün ve insanlığın büyükleri arasında, 

müstesna bir yerde bildiğim sana bu ikinci mektubumu, birinciden bir yıl sonra, 

yine sana hitab etme ihtiyacı içinde yazıyorum. Seni bugün de Dîvan şairi 
Neşâtî’nin: 

Gittin amma ki kodun hasret ile cânı bile 

İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile 
Mısralarındaki derin özleyişle andım. Bir kat daha inandım ki yeryüzünde çok 

büyük bir dostluk, senin yakınlığınmış. Zihin ve gönül dolduran sohbet, senin 

musâhabenmiş. Senin millet dertleri, vatan sevgileri, millî ızdırap çareleri üzerinde 

konuştuklarınmış. Bunu, senden öksüz kalmanın boşluğunu dolduranlar bilir.” Çok 
sevdiği dostunu daha sonra kendi kaleminden “ Yahya Kemal Bir Dağdan Bir 

Dağa” isimli kitabıyla ebedileştirmiş ve onun hatırasını gelecek kuşaklara 

aktarmıştır. 
“Işıklı Hayatlar”da Ekrem Hakkı Ayverdi’nin anlatıldığı bölüm “Büyük Reis” 

başlığı altında verilir. Ekrem Hakkı Ayverdi Osmanlı Mimarisi ile Türk-İslâm 

kültürüne aşık bir insandır. O, nerede eski bir tarihi yapı görse onun restoresini 

üstlenirdi. O, tarihi yapıyla ilgili bütün bilgileri toplar, belki hiç kimsenin aklına 
gelmeyen teferruatlı bilgiyi kayıt altına alırdı. Ekrem Hakkı Ayverdi’yi, Altan 

Deliorman bir dost gözüyle tetkik eder. İlerlemiş yaşına rağmen en küçük ayrıntıyı 

bile kaçırmadan bilgi, belge, kroki, ne varsa hepsini not ederdi. Servetinin 
tamamını eski eserlerin restore edilmesi için kullandı. İstanbul’daki pek çok tarihi 

binada onun imzası vardır. Onda aşk derecesinde bu vatan ve millet sevgisi vardı. 

Ecdadımızın eserlerine sahip çıkmaktaki hassasiyeti ise onu müstesna bir insan 
haline getirmiştir. “Ekrem Hakkı Ayverdi, Türk’ün olan her şeyi severdi. Bu millet 

için ne yapılsa azdır, bu millet büyük bir millet kanaatini, gördüğü bütün 

olumsuzluklara rağmen daima muhafaza etmişti. Millete sahip olmak değil, hâdim 

olmak gerektiğini düşünüyordu. Büyük gayretlerinin temelinde bu inanç yatıyordu. 
Onun içindir ki ‘lâ şey mertebesindeki teferruat karşısında tereddüde düşüp 

vazgeçmek veya duraklamak bizim defterimizde yazılı değildir’ diyordu. Ancak, 

eksik olan tarafların da sür’atle tamamlanması icap ederdi: ‘Türk, kendi coğrafyası 
üzerinde Türk kalarak hayat ve devamını sağlamak için iç dünyasını ve düzenini 

ihyâ etmeli, kendine ve kendi kimliğinin kaynağına eğilmeli, kendi yüzünü ve 

kimliğini kendi tarihinde ve eserlerinde görmeliydi.” Ekrem Hakkı Ayverdi’nin 
kaleme aldığı eserler yurt dışındaki mühim bilim adamları tarafından taktir edilmiş; 

onun eserleri, yazılacak olan bir çok ansiklopedi maddesinde referans olarak  
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alınmıştır. Ekrem Hakkı hayatı boyunca durmadan dinlenmeden çalışmış bir 

insandır. O kültür ve medeniyet tarihimizin gün ışığına çıkmasında ön ayak olmuş 

nadide insanların başında gelir. Halil İnalcık ve Montran gibi bilim adamları onu 

hayırla yâd ederek eserlerini övmüşlerdir. Prof. Dr. Muharrem Ergin, Kubbealtı 
Mecmuası’nın Temmuz 1984 tarihli nüshasında Ekrem Hakkı Ayverdi’yi şöyle 

anlatır. “Mimar Sinan’ı bugünkü dünyaya getirsek acaba karşımıza nasıl bir insan 

çıkardı? diye çok kafa yorduğumu hatırlarım. Fakat karşımda bulduğum insan 
daima Ekrem Hakkı Ayverdi’dir… Osmanlı Evliyalarının kabirleri başında 

gözümü yumup onları ayağa kaldırdığım zaman, ‘Karşıma kim çıkacak?’ diye 

merak ettiğim zaman bakarım karşımdaki zat Ekrem Hakkı Ayverdi’dir…” Agah 

Oktay Güner onun yaptığı çalışmalar karşısında hayretini şu ifadelerle dile getirir: 
“ İmparatorluk coğrafyasının beşyüz ellibin kilometre karelik bölümünü, kendi 

imkanlarıyla karış karış inceleyen bu büyük iman ve irâde adamı, 18.000 eseri, 

imparatorluk coğrafyasındaki  Türk-İslâm  mühürlerini teker teker topladı ve 
unutulmaktan kurtardı. İnsan bu hizmet bilançosu karşısında hayrette kalıyor. 

Bütün bu işler, değil bir kişinin, üniversite çapında bir kadronun ancak 

başarabileceği azamet ve vüs’atdedir. Ekrem Hakkı Beyefendi’nin başarısının sırrı, 
bize göre kendi kendisini idrâk etmesindedir.” 

Altan Deliorman, üçüncü bölümde “Vakıf Sultan” nitelemesiyle Sâmiha 

Ayverdi’yi   anlatır. Sâmiha Ayverdi Türk-İslâm kültürüyle yoğrulmuş bir İstanbul 

hanımefendisidir. Özel hocalardan ders alarak yetişen Samiha Ayverdi, aynı 
zamanda Kenan Rıfai gibi mutasavvıf bir gönle mürit olmuş bir insandır. Yaşayan 

ve yaşadıklarını eserlerine yansıtan bir insandır o. Zarafetiyle, tavırlarıyla bir 

İstanbul Hanımefendisi olan Sâmiha Ayverdi, ferdi yaşayışında da oldukça 
alçakgönüllü bir insandır. O, konferanslarıyla, sohbet ve kitaplarıyla pek çok 

insanın gönlünde taht kurmuştur.  Türk tarihi ve medeniyetini, bütün bir ruhuyla 

kucaklayan bu insan, yaşayışıyla bu kültürün bütün unsurlarını üzerinde taşır. 

Sâmiha Ayverdi tam bir Osmanlıdır. Onun genlerinde binlerce yıldan beri 
süregelen bir vatan ve millet sevgisi vardır. O Kubbealtı Akademisi’nin, İstanbul 

Fetih Cemiyeti’nin ve Yahya Kemal Enstitüsü’nün aktif bir üyesidir. Onun yanında 

ağabeyi Ekrem Hakkı Ayverdi ile Nihad Sami Banarlı gibi iki vefakâr dost vardır. 
Aralarındaki millet ve tarih sevgisi onları aynı kaderin yolcuları haline getirmiştir. 

Sâmiha Ayverdi; Türk-İslâm medeniyetinin tanıtılması ve sevdirilmesi adına 

tezhipten, minyatüre; hat’dan klâsik Türk müziğine kadar pek çok sahadaki 
çalışmanın fikir mimarı olmuştur. Onun tarihimize aşk derecesindeki bağlılığı pek 

çok eserin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunun en güzel örneklerinden biri de 

“Türk Tarihinde Osmanlı Asırları” isimli kitabıdır. Bu kitabın önsözünde Sâmiha 

Ayverdi şunları yazmıştır: “Bu kitap ne bir tarihtir, ne de bir ilim ve müracaat eseri. 
Belki akademik sınırlara, ilmî nizam ve şekillere bağlı bulunmayan, fakat her satırı 

ile otantik olmağa çalışan bir fikir kitabıdır. Öyle ki, Türk tarihinin seyir ve 

tekâmülü ardınca yürüyebildiğimiz ölçüde atılmış bu birkaç adım, iki büyük Türk 
devletinin dünya tarihi muvacehesindeki medenî ve içtimaî değerlerinin, uzaktan 

yakından münasebet kurmak vaziyetinde olduğu milletlere ve nihayet dünyaya 

neler getirdiğini, umumî çizgileriyle tayin ve tespit edebilmek gayesinin nâçiz bir 
mahsûlüdür.” 
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 Hayatının her anını dürüst yaşamış olan bu insan, bu milletin evlatlarına ufuk 

açıcı eserler bırakmıştır. Romanlarında idealize ettiği eski konak yaşantılarını dile 

getirirken; Osmanlı tarihine olan vukufiyeti ile tarih bilincini oluşturmaya 

çalışmıştır. Düşünce itibariyle Türk gibi düşünmüş, eserlerinin mihrakını bu 
düşünce etrafında oluşturmuştur. Selim İleri onu hâlâ keşfedilecek bir yazar olarak 

zikrederken şu değerlendirmeyi yapar: “Sâmiha Ayverdi’yi son yüzyıl Türk 

edebiyatının en özgün, en önemli ve en kültürlü yazarları arasında görüyorum ve 
öyle değerlendiriyorum. Bazı kitapları, başta Boğaziçinde Tarih, İstanbul Geceleri, 

ve İbrahim Efendi Konağı olmak üzere birer doruk noktasıdır. Ben Ayverdi’nin 

herkes tarafından okunması gereken bir yazar olarak varlığını sürdürdüğünü ve 

hâlen keşfedilecek  bir yazar olduğunu söylemek istiyorum.” Sâmiha Ayverdi 
Müslüman imanıyla yoğrulmuş, millî bir seciyeye sahip bir insan olarak aramızdan 

ayrılmıştır. Onun aramızdan ayrılışı pek çok dostu derinden sarsmıştır. Bunlardan 

biri olan Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu “Sâmiha Anne” şiirinde duygularını 
şöyle dile getirir.  

Bir anne ki… muhterem anneler âleminden; 

Elli yıl, nesilleri emzirdi kaleminden… 
Çok şeyden muzdariptir Sâmiha Anne, lâkin 

Tattırmadı kimseye rûhunun eleminden… 

 

Yalnız feyiz verdi, aşk verdi, şuur verdi… 
Virâne gönüllere şevk verdi sürûr verdi… 

Millî tarihe ışık, millete gurûr verdi… 

Hâsılı… ne aldıysa bahşetti; El-Emin’den…  
 

 

 

TÜRK EDEBİYATINA  BİR VADİ DOLUSU TARİHİ ROMAN  

HEDİYE EDEREK  GİDEN  YAZAR:   

MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU 
İsmail ÖZMEL 

 
 

9 Temmuz 2006 Günlü gazetelerden bazıları onun ölüm haberini verdi. Bir 

kısmının haberi  bile olmadı. Arkasında bu kadar eser bırakan bir gerçek 

romancının, bir gerçek kalem erinin  böyle  sessiz sedasız mı gönderilmesi 
gerekirdi? 

Ciltler dolusu, raflar dolusu eser veren insanların  en büyük tesellisi, 

milletimizin hafızasındaki yerini almasıdır.. Ömür denilen süreyi çalışarak, 
yazarak, yayınlayarak geçiren bu nadide insanları eserleri elbette yaşatacaktır. Türk 

Edebiyatına hediye ettiği  tarihi romanları ve sahne eserleri, vefalı okuyucularının 

ilgi ve sevgileri inanıyorum ki, onun ruhunu şad edecektir.  
Mustafa Necati Sepetçioğlu 1932 yılında Tokat ilinin Zile İlçesinde dünyaya 

geldi. İlk ve orta okulu Zile’de, liseyi İstanbul Haydarpaşa Lisesini (1950)de   ve 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü (1956) 
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bitirdi. İstanbul Belediyesinde, Türkiye Kızılay Derneği’nde, Sosyal Sigortalar 

Kurumunda, Milli Eğitim basımevinde(1968), Derleme Müdürlüğünde çalıştı. 

Yazı hayatına hikâye yazarak başladı. Sonra roman ve  tiyatro  eserleri yazdı. 

Roman dalında zor olanı başardı. Türk Tarihini konu alan;  tabiri caizse bir vadi 
dolusu;  roman yazdı. Malazgirt (1071) zaferinden başlayarak, önemli tarihi 

gelişimler romanlarına konu olmuştur. 

Bu romanlardan bazıları şunlardır: Kilit (1971), Anahtar (1973), Kapı (1973), 
Konak (1974), Çatı (1974), Üçler-Yediler-Kırklar (1975),  Bu Atlı Geçide Gider 

(1977), Karanlıkta Mum Işığı (1978),  Darağacı (1979),  Ebem Kuşağı (1980),  

Sabır (1980) Gece Vaktinde Gün Dönümü-İstanbul’un Fethi (1980),  Geçitteki 

Ülke (1980),  Ve Çanakkale I/Geldiler (1989), Ve Çanakkale/II  Gördüler (1989),  
Ve Çanakkale III/ Döndüler (1989), Yeni baskıları yapılan bu üç ciltlik güzel 

eserin TRT tarafından satın alınarak altı bölümlük bir televizyon dizisi olarak 

çekiminin yapılmasına karar verildi.  Yazar uzun bir zaman ayırarak senaryo haline 
getirdiği bu hacimli eserin sonradan çekiminden vazgeçildiğini, daha sonra eşinin  

isteği üzerine roman olarak yeniden kaleme aldığını öğreniyoruz. TRT; gecikmiş 

bir hizmet olarak; bu projeyi yeniden gündeme taşımalı. Böylece yazarın bizzat 
elinden çıkmış bir senaryo, göz nuru ve emeği  boşa harcanmış bir emek olmaktan 

çıkar, gayesine ve  seviyesine uygun bir eser olarak gösterime girer.  Elbette böyle 

büyük bir eserin ekranda canlandırılması, binlerce kitabın uyandıracağı etkiden ve 

faydadan daha  çok  eğitici olacaktır. 
Rahmet dilediğimiz, kıymetli romancı Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun 

eserlerini saymaya devam edelim: Benim Adım Yunus Emre (1994), Sabır Ağacı 

(1992)- 8 ciltlik bir roman (Kıbrıs’ın 4000 yıllık tarihini anlatan roman), Yaratılış 
ve Türeyiş (1965),  Dedem Korkut’un Kitabı (1990),  Sonsuza Uyanan Taşlar 

(1973), Her Bizans’a bir Fatih (1972), Merağalı Abdülkadir (1986), Türk 

Destanları (1986). Yesili Hoca Ahmet gibi birçok romana ve inceleme eserine imza 

atmıştır. 
Ayrıca Tiyatro eserleri de vardır.  Büyük Otmarlar (1967), Trampacılar (1968), 

Çardaklı Bakıcı (1969),  Köprü (1969),  Son Bloklar (1969). Bu eserler de büyük 

ilgi görmüş  ve sahnelenmiştir. 
Romanları ve diğer eserleri ile günümüz Türkiye’sindeki toplumsal  değişim ve 

sonuçları üzerinde de durmuştur.“Geçitteki Ülke”  romanından kısa bir bölümü 

beraber okuyalım: 
 “Somuncu Baba gözlerini eğdi, uzunca; eğişi gibi aldı Buharalıya doğru 

çevirdi: ‘Haklısın …’ dedi. Belki… Zamanımızın en kötü kaderi nedir bilir misin? 

İki buçuk devin bir vakitte ortada görünmesi. Vakit bu vakit; içinde yaşadığımız 

zaman. Devlerden biri bizim Yıldırım Bayezıt Hanımız,  biri Timur  Beğ.. buçuğu 
da Karamanoğlu. Bu iki buçuk devin benlik hastalığı bu vaktin Türkmen’i için 

talihsizliktir. Bursa’dan bu yüzden ayrıldım, Konya’ya bunun için geldim. Ne var 

ki nafile… Tanrı’nın köpürttüğü ırmağı durduramazsın. Karamanoğlu bizi 
dinlemez  Bedreddinde ortaklık ararsa, Yıldırım Bayezıd Han benlik kuşuna binmiş 

uçup giderse… Timur’un damarına burdan  kaçan mal derdine düşmüş Türkmen 

Beğleri ha bre, ha bre ha süngü sokaklarda su durulur mu daha çoğa mı bulanır? Bu 
suya bir de biz girersek kime geçer sözümüz? Bunlar oldu diyemem, olmadı da 

diyemem… olacak… bu gidiş o gidişe…” 
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“Demek bu kadar imkansıza düşünmektesin?” 

“Seyyid Bereke ne düşünür Timur’un yanında? İmkânlıya mı?”  

Buharılı, herkesin göreceği şekilde, açıkça titredi. Hayranımsı baktı Somuncu 

Babaya :  “Haklısın ha babam amenna.” dedi. “Seyyid Bereke de umutsuz. Bizim 
bu yana geldiğimizi öğrenince dedi ki: Timur Beğden bir ara umutlanmıştım. 

Oğlunun ölümü Timur Beği gemlemiş, ölümünün can evinden öç aldığına inanır 

olmuştu ama tez döndü eski Timurluğuna eskisinden keskin oldu… dedi. Kana 
koşuyor sanki ölüme koşuyor durdurmak zor, dedi. Seyyid Bereke işi gücü 

bırakmış, Timurlengi Çine doğru döndürmeği iş edinmiş kendine. Başka yolu yok, 

diyor; Timurlengi Çine yöneltirsem Urumeli gazileri rahat nefes alır yoksa 

sonundan ben de korkarım diyor. Ben burada Seyyid Bereke’nin orada yapmak 
istediğini yapacağım Tanrı yardım ederse, becerebilirsem; Bayezıd Beği 

Urumeli’ne, daha Urumeli’ne daldırma… ha babam işte bunu deneyeceğim, bunun 

için gönderildim, bunu yapmalıyım diye geldim. Bana Bursa’da kimler yardım 
edebilir? Başta sen? Yardımcı olur musun?”   

Somuncu Baba dudağını büzdü; buruşmuş gülümsedi : “Ben… sanmıyorum 

Emir Sultan sanmıyorum. Hoş bir söz bu Emir Sultan sözü oğul dilime öyle geldi 
kabul et… Baban Emir Külal idi, he mi? Eh, sen de sultancasına çıktın ortaya, öyle 

dilersin… Pekey, ben sana Emir Sultan diyeceğim. Bursada, Gökderede bir boş 

mağara vardır; yoldaşlarını da barındırır, oraya yerleş. Bursada sana bir kişi yardım 

eder. Ver bakayım şu börkünü bana… Al, sen de benimkini al, nasıl olsa elin değdi 
bir kere ha benim ha senin; ne dediydin? Ha bu börk, bu benim börkümü o kişiye 

göster, Bursa Kadısıdır, adına Şemseddin Fenari derler, adaşındır. Seni Hundi 

Hatuna Kur’an-ı Kerim hocası olarak tavsiye etsin. Hundi Hatun Bayezıd Beğin 
kızıdır. Saraya, saray dediğime bakma sen, büyücek bir Beğ konağıdır alt yanı, 

Bayezıd Beğe kızının aracılığıyla yaklaşmış olursun. Ondan sonrası senin bileceğin 

iştir… Gençsin, damatlık da görürüm bu işin sonunda.” 

 “Bizim ne haddimize ne niyetimize ha babam…” dedi kızarak Emir Sultan. 
“Ne emirlik, ne sultanlık, ne damatlık… düşünmedik.” 

 “Lakin bu yola atıldın oğul. Bu yol hem eyidir hem… Artık onun orasını Tanrı 

bilir. Ben… Yoruldum oğul; benden bu kadar…” diyerek kalktı Somuncu Baba. 
Emir Sultanın yoldaşları da kalktılar. “Emir Sultan oğul”  dedi aklına yeni gelmiş 

gibi; “Bursa Kadısı Fenari börkü tanımazsa koklamasını söyle, unutma. Kokumuz 

yabancısı değildir. Eh, Tanrı yolumuzu aydınlatsın bana izin gayri… Kaderde varsa 
Bursa’da görüşürüz yine. Gelmişken Aksaraya uğramağı düşündüm.” 

 “Ha babam Bursa’dan durmadan uzaklaşıyorsun…”  

“Belki Bursa’da benden uzaklaşıyor Emir Sultanım belki Bursa bendene 

uzaklaşıyor. Hoşça kal, mübarek olsun sana!” (Mustafa Necati Sepetçioğlu. 
Geçitteki Ülke. 6. Baskı 1989.İst. sayfa: 168-170)    

 Her yazar ve şairin Türk Edebiyatına bir katkısı olmuştur. Ama bazılarının 

katkıları sözle ifade edilemeyecek kadar büyük ve güçlüdür. İşte Sepetçioğlu bu 
devasa eserleri ile  ön saflarda sayılması gereken romancılarımızdan birisidir. 60 

yıla sığdırdığı ve seri halinde kaleme aldığı romanları ile; Türk insanının kimliğini 

ve kişiliğini oluşturan kültür değerlerini ve tarih  serüvenini eserlerinde çok güzel 
bir şekilde işlemiştir. Kendisi ile yapılan bir söyleşide “Dostoyevski eserlerinde 

Rus insanını,  Balzac Fransız insanını anlatıyor Türk yazar da  kendi insanını 
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anlatmalı diyordu. Dostoyevski Rusları yazarken, Sepetçioğlu Türk tarihini ve 

kültür değerlerini kaleme aldı. Romanlar, piyesler ve destanlar yazdı.  

Hatta bu konuda ilginç bir anısı da var. Türk Edebiyatı Dergisinin AĞUSTOS-

2006 SAYISINDA, Muhsin Karabay’ın yaptığı bir söyleşide, öğretmeni Kadri 
Özyalçın ile aralarında geçen bir konuşmayı naklediyordu: “O zamanlar bize hep 

Yunan mitolojisi, Yunan destanları okuturlardı. Bizler Cumhuriyet’in onuncu 

yılının nesliyiz. Bir gün hocaya dedim ki; ‘niçin hep Yunan mitolojisini, Yunan 
destanlarını okuyoruz? Bizim Türklerin mitolojisi, destanları yok mu?’, ‘olmaz 

olur mu oğlum, hem de çok güzel, zengin destanlarımız  var’ dedi. Peki öyleyse 

niçin bunları okutmuyorlar’ diye sordum. ‘Yazılı hale getirilmemiş’ dedi.’Niye  

yazmamışlar? Dedim. ‘İnşaallah sen yazarsın!’ dedi.Alay etti, dalga geçti. İşte 
benim hatırlayabildiğim tek şuurlu cevabım veya direnmem bu. Ve işin tuhafı da 

hikâyelerimden sonraki ilk eserim Yaratılış ve Türeyiş’tir.”(S:44-45) Canlı şahitler 

yanında kayda alınan bu beyana rağmen, olmadık bahanelerle destanlarımız için 
verilmiş gayretleri , gereksiz gayretlermiş gibi göstermeye ve gölgelemeye 

çalışmak, nasıl bir ruh halini anlatır onun takdirini okuyucularımıza bırakıyoruz. 

 Tarihte Türklerin ilim ve maneviyat dünyasına; İbni Sina, Harizmi, 
Abdülkadir Meragi, Yunus Emre, Ahmet Yesevi, Mevlânâ gibi nice değerleri 

kazandırdığından haberi olmayanlar, Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun 

destanlarımıza verdiği emeği ve ulaştığı başarılı sonucu gölgelemek istediklerini 

esefle görmekteyiz. Bu yazının konusu ebediyete uğurladığımız bir büyük yazarı, 
saygıyla ve dualarla anmaktır. Yeni nesillere de kültürümüze, edebiyatımıza, 

sanatımıza emeği geçen, ömrünü veren insanları bu asil milletin hiçbir zaman 

unutmayacağını hatırlatmaktan ibarettir.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                            DENİZ KIZLARI 

                                                                                   Ramis KARABULUT 

 

 

Esmer yalnızlıklardan uzak, 
Vefasız uykulardan âzâde 

Bir serseri hayat özlüyorum, 

Sıkıntısız, baş ağrısız... 
 

Ben bozkır çocuğuyum; 

Bende sadece sarışın başak izleri var;  
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Avuçlarım nasırlı, kupkuru; 

Daha denizlerde ıslanmamış... 

 

Bozkır beni öylesine kavurmuş; 
Kuru güneş, sert ayaz... 

Lepiska saçlı deniz kızları 

Siz beni hiç anlamayacaksınız... 
 

Gözünüzdeki denizlere hasret... 

Çatlak dudaklarımla 

Gideceğim... 
Bozlak bile söyleyenim olmayacak... 

 

Tavus misali renkli dünyanızda salının... 
Hiçbirinizin haberi olmadan 

Ben sizin hasretinizle mutlu öleceğim... 

Lepiska saçlı deniz kızları... 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NU ANLAMAK 

H.Ahmet CİRİT  

 

                                                                                             ciritahmet@hotmail.com 

 
Yaşadığımız günlere o şiirsel üslubu ile yaşanmışlıkları aktaran, çağımızın 

Dede Korkut’u diye anılan Mustafa Necati Sepetçioğlu ağabey, temmuz ayı 

başında hakka yürüdü. Usta romancı kaleme aldığı tarih serisi ile gönüllerde taht 

kurmuş, bu alanda otorite olarak kabul edilmiştir. O, tarihi roman yazarlığının en 
çarpıcı eserlerini tarihe mal ederek aramızdan ayrıldı. Tarihi kuru bir bilgi yığını 

olarak sunmadı. “Kronoloji aptalların tarihidir” düsturundan hareketle tarihin, o 

mailto:ciritahmet@hotmail.com
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bizi olgunlaştıran ders veren yanını satırlara dökerek milletimize en güzel hizmeti 

sundu. 

 Duygu dünyamıza hitap eden, bizi tüm sıcaklığı ile sarıp sarmalayan bir üslup 

geliştirdi. Onun eserlerini okurken bir Türkmen ninesi yaşadıklarını anlatıyor 
sanırsınız:“Senin Rahman bir ıslık çaldı Derviş Ağa kardaşım, sanırsın at değil de 

kuzu, terbiyelenmiş it enciği; uzanıverdi bre, yatıverdi. Hani neredeyse bir 

toynaklarını uzatmadığı kaldı.”  
 Sarı Hoca ile çadırda ders yapan Alpaslan’ın afacan bakışlarını görür gibi 

olursunuz. Alpaslan Ersagun ile Afşın’a çöp çektirirken heyecandan çatlarsınız. 

Heyecanlanırsınız çünkü şansına Bizans çıkacak olan ilelebet hayın bilinecektir. 

Afşın, Alpaslan’ın ölüm acısı ile meşverette debelenirken, en onmazından acılar 
sarar yüreğinizi. Alpaslan’ın vasiyeti üzerine denize varıp; beline kadar suya giren 

Afşın’ın kılıç vuruşunu Ölmez Bey’e anlatırken Durdu, en az Ölmez Bey kadar 

gönenirsiniz.  
Yağmur Bey’in Akça Kız ile Çaka’ya sahip çıkışına Mansur’un inadı, kibiri 

karışınca Akça Kız kadar olamayışına üzülürsünüz Mansur’un.Yoksun Aybüken, 

aşiretin merhametsiz, cimri ve düzenbaz Acem Kızı’na rağmen Kumral Dede 
konağına gitmeyişi, rahatı seçmeyişi; her şeye rağmen aşirete sahip çıkışı ne kadar 

da manidardır. Üç kuruş fazla kazanmak uğruna ülkeyi terk eden beyinlerimiz ne 

kadar da muhtaçtır Yoksun Aybüken’den ders almaya. 

Boğaç’ın hayınlığı Dalaman’a, Pir Cabbarın Alisi’ne, Çeykel’e bulaşır sanki. 
İçleri “çıfıt çarşısıdır” bunların. Bu hasislik bu çekememezlik romanda yer alan 

kişilerden olan Ecevit ile Torlak ile Börklüce ile sürer gider; gider de hep iyi 

duygular, iyi insanlar galip gelir. 
Necip Fazıl “ İslam’ın elinde kılıç neşterdir” der. Maksat kesmek değildir. 

Gidilen yerler işgal edilmez fethedilir. Mustafa ağabey bu manayı Kumral’ın 

diliyle anlatır; Rahman’ın öcünü almak isteyen Kara Mürsel’e : “Gazanı kan için 

yaptıysan yazık oğul. Kötüler olacak ki iyiler bilinsin. Nefretini merhamete 
çevirmelisin göğsünde.”  

Osman Bey’in ağırdır yükü. Tüm umutlar onadır. Mevlana Celaleddin 

maverayı müjdeler, kadife bir sesle Alâeddin Camiinin merdivenlerinden Osman’a: 
“Durma Osman! Yürü… Kendi zamanına yürü oğul…” 

Kumral ölmeden önce son dersini vermek adına bir vasiyet bırakır Osman’a. 

Yesi’den getirdiği tohum kuşağını kefeninin içine koymasını ister ondan. Söz alır: 
 “Padişah sözü mü?”  

 “Padişah sözü!” Kumral Dede’yi kefenleyen Bileyici Baba kuşağı koyma 

fikrini kabul etmeyerek Dursun Fakih’e havale eder Osman’ı. Dursun Fakih: 

 “Ölüm anıdır Beyim… O anı bilemeyiz. O an bilen bildiğini unutur herhal… 
Bilemediğini bilen de olur.” Osman:  

 “Son sözün bu mu Dursun Fakih?  

 “Son söz Beyim. Kefenden gayrısı haramdır ölüye.” 
 “Ya konacak dersem?”  

 “Sözün diriler içinse baş üstünedir. Sözün ölüler içinse… Ölüleri ehline 

bırakalım; ölüler senden sorulmaz Osman Beyim!”  
 Tekkeden ayrılmadan Bileyici Baba bir mektup uzatır Osman Bey’e; Kumral 

Dede’dendir:  



 30 

 “Osman Bey oğlum. Bil ki Tanrı uludur. Her meselin de bir hikmet gizlidir, eyi 

bakarsan gizliyi çözersin, kötü bakarsan kötülüğün kalır. Gördün ki ben, Kumral 

Dede diye bilinen ben, ölüp gittiğimde o kadar istediğim halde bir eski kuşağı bile 

alıp götüremedim. Dünya malıydı dünyada kaldı. Dünya malını vermez oğul, 
götüreyim diyen eli boş gider. Tanrıya emanet olasın. Bu kadarı yeter biline.” 

 Sonra asil kadınlara duyulan aşkları duyarsınız bir ince sızı misali yüreğinizde. 

Selcen, Virna, Akça Kız, Mal Hatun, Serencam, Aryetta, Nilüfer, Güllücük. Hele 
ki Alanur! Alanur’un destansı sevgisi, hasreti, çabası, aşkını dokuduğu halısı o 

kadar büyüler ki sizi kızarsınız Doğan Bey’e Usta Kadın ile birlikte. “Soyha ne işin 

var senin gazalarda” diyesiniz gelir.  

 Yıldırım Beyazıt, “karındaşımdan ötesin” diyerek sarılınca Doğan’a, geçer 
kızgınlığınız. Sonra Yıldırım Beyazıt ile birlikte Doğanın evine konuk olursunuz. 

Alanur’un elinden “şimdiyece” hiç tatmadığınız sıcacık toyga çorbasını içerken- 

hoş, tadını da bilmezsiniz ya- uçarsınız mutluluktan. 
 Sefil Ali’nin menzilden menzile koşuşu yaşadığımız hayatı ne kadar da israf 

ettiğimizi düşündürmeye başlar bize. Ya Ak Hoca’nın yol arkadaşı Çerçi, sadakati, 

hesapsız kitapsız teslim oluşu… Hacı Bayram’ın yanında burçak yolmaya 
başlaması ile siz bile unutursunuz Ak Hoca’yı. Güneşin altında kan ter içinde 

burçak yolan Hacı Bayram: “Ümmetin efendisi ümmete hizmet edendir” hadisini 

hatırlatır size hemen. Hacı Bayram’ın, bu kan ter içindeki dünyaya dalmışlığını 

beğenmeyerek Şam yolunu tutan Ak Hoca; Hacı Bayram’ın: “Döneceksin… Senin 
zincirin burada” deyişini bir medreseli olarak duymaz. Medreselilerin “Halk 

içinde hak ile olmak” kuralından habersizliğini anlatmak ister gibidir Mustafa 

ağabey bu manzarayı tasvir ederken. Hacı Bayram ile birlikte bıyık altından siz de 
tebessüm edersiniz Ak Hoca’nın ilim öğrenmek için Şam yoluna koyuluşuna. 

Kumral Dede’nin yoldaşları Taşçı ile Dülger’e arkadaş olursanız; tek kelime 

etmeden, dinlenmeden mekâna ve zamana mühür vurursunuz.Sonra da Niğde 

kalesinin altında ki caminin taş nakışlarının yalnızlığını, bakımsızlığını ve 
ilgilenilmeyişin verdiği boynu büküklüğünü görünce kahredersiniz yaşadığınıza, 

yaşanılana, yaşatılana! Caminin önünde Taşçı belirir birden; tükürmez yüzünüze 

ama öyle bir bakar ki utançtan yanan yüzünüzü ancak gözyaşınız serinletir.  
O, duru ve akıcı bir Türkçe ile genç nesillere ait oldukları ruh kökünü haykırdı. 

Müslüman Türk’ün taşıması gereken seciyeyi kahramanları yoluyla aktarmaya, 

anlatmaya çalıştı. Kendinden sonra gelen kuşaklar tarihi, şerbet misali kana kana 
içecekler onun dilinden. “Romancı yaşayacak, duyacak ki yaşatsın ve duyursun. 

Gördüklerinizi anlamak için daha önce yaşamış olmalısınız. İnsan ancak yaşadığı 

kadarını görür, gerçek hayatında veya rüyalarında yaşadığı kadarını” der Cemil 

Meriç. Evet o yaşadı, duydu ve duyurmaya çalıştı. Düşleri vardı onun.  
“Öğsesini atmadan önce sormam gerek oğul Kumral’ım. Yaşlılık; ben de neyi 

ne zaman soracağımı şaşırır oldum artık. Şimdi bu öğsesiyi ocaktan alacağız. 

Kapıya çıkacağız. Sen bana bakacaksın. Ben savurup atacağım. Gören gözümüz 
nereye düştüğünü görmeyecek. Sen gideceksin. Öğsesin nereye düşmüşse oraya 

yuvalanacaksın. Bulursan ne iyi, ne güzel, ne hoş; bulamazsan vay geldi başına. 

Ben bir kelime söylerim ancak; ondan ötesini sen bilirsin, sana ait. Duyduk mu 
oğul Kumral’ım?” 

 “İzin verirsen duyduk sayılır efendim.” 
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 “Pekey bundan murat nedir? Biz yüz şu kadar yılın eskisiyiz; sen kırk şu kadar 

yılın… Bu öğsesi?” 

 “Bu ocağın yanar ateşidir efendim” 

 “Ocaktan murat?” 
“Tohumdur” 

 “Ya her tohum yanar mı?” 

 “Yanmazsa can bulamaz can bulamazsa üremez. Üremezse son bulur.” 
 “Tohum bir midir?” 

 “Birdir efendim” 

 “Neden birdir?” 

 “Bin olsun diye, on bin olsun diye.” 
 “Tohum öğseği ise neden atarız?” 

 “Her tohumu bir yel uçurur; yoksa tohum otun dibine düşer; ya çürür ya ölür. 

Yeşerse bile cılız yeşerir.” 
 “Var uç öyleyse oğul! Kumralım! Sok elini ocağa, ver öğsesini. Mevla’m ne 

buyurmuş elimiz nere varır… Durma!”  

Öğseği atılışının bir sonu sanmıştı. Bunca yıldır öğseğiler atılırdı Yesevi 
ocağından, bunca yıldır atılan öğseğiler ile dervişler yola düzülürdü. Kimsenin 

bilmediği bir saatte, Hazreti Pir ile öğseğisi atılan dervişin arasında geçen bu 

töreni, ne bir başkası görmüştü ne de anlamıştı…”  

Hoca Ahmet Yesevî Rumeli topraklarını İslam yurdu, diğer bir ifade ile 
Türkeli yapma çabasında olan peygamber varisidir onun gözünde. Ocağında 

ürettiği asil tohumlarını Anadolu’nun dört bir köşesine saçarak biri bin etmiştir. 

Öğseği denilen şey bir semboldür, ideallerin sembolü. Yesi dervişlerinin bel 
kuşağında getirdiği tohumlar da semboldür. Doğu’nun hakikat ışığında pişmiş has 

insana ait has huyların tohumlarıdır. İnsan olmanın gerektirdiği hasletleri vahşi batı 

insanına aşılamanın, onun özüne hakkı ve güzelliği katmanın sembolüdür o 

tohumlar. Babasının, ölmesi için sur dışına attırdığı sıraca hastası Kendigelen Kız 
en iyi örnektir buna. Kumral Dede’nin pamuk ellerinde tedavi olur sıracası 

Kendigelen Kız’ın. Sonra çok güzel düşler gördüğünü, babası gibi bin Tekfuru bir 

Kumral’a değişemeyeceğini haykırırken kardeşi Aryetta’ya; aslında ruhundaki 
sıracanın da yok olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. 

Yesi tekkesi de bir semboldür aslında. Yunus’un, Mevlana’nın, Hacı 

Bektaş’ın, Saltuk’un, Hamid’in, Hacı Bayram’ın, Akşemseddin’in ve daha 

onlarcasını sayabileceğimiz “Horasan Erenleri’nin tebliğ çabasının 

kaynağıdır, pınarıdır. Yüzlerce yıllık Kayser toprağını Anadolu’ya dönüştürerek 

İslamlaştırma çabasının özündeki hakikat pınarı.  

Horoz Dede de bir Yesevi dervişi olmadığı halde ta oralardan Buhara’lardan, 
Semerkant’lardan gelir İstanbul surlarının önüne. Sur önünde kozasını örerken 

Kumral’dan farksızdır. Onun da derdi Osmanlı kumaşına cirmi kadar ipek 

sunmaktır. Bu ipek için koza örülürken ne Akşemseddin’in ne de Sultan 
Mehmet’in haberi vardır. Yesevi Tekkesi ile sembolize edilen bu ocaktan yetişen 

her derviş kimselere sormadan kendini vazifeli bilmiş, gittiği yere iyilik ve hizmet 

götürerek İslam’ı, onun güzelliğini anlatmaya çalışmıştır. Ne ki Horoz Dede’ye 
rahibe bile yardım etmiştir. Ayrıca bu Horasan Erenleri’nin, Alp’lerin o vahşi ve 

ölçüsüz yanlarını merhamete çeviren çabaları da destanlaştırılmıştır Rahman’ın 
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diliyle: “Dede’m Alp’liğime su veriyor Mürsel, onsuz yarımım!” Bu su verme işi 

tarihi bir gerçekliktir. Sarı Hoca Alpaslan’a, Küpeli Hafız Melikşah’a, Edebalı 

Osman’a, Kumral Rahman ve Mürsel’e, Hacı Bayram Murat’a, Ak Şemseddin 

Mehmet’e, Horoz Dede yetim Hasan’a ( Ulubatlı ) ve daha niceleri nicelerine… 
İsmin ne önemi var! 

Yesevî dergâhı !..  
Bu adı ne zaman ansam iliklerime kadar heyecan ile dolarım. Varım, yoğum, 

geçmişim, geleceğim, açlığım, tokluğum, düşüm her şeyim odur bilirim. Selam 

olsun efendim bu dergâhı bilenlere. Ve rahmet olsun Sepetçioğlu’na, Yesevi 

dergâhını ve ona ilişkin muhteviyatı iliklerimize kadar hissettiren o büyük insana. 

O bu dergâhta bir aşkı buldu, bir aşkı yaşadı ve bu aşkı dillendirmek için didindi 
adeta. O aşk ki güzel yurdumun özünün özü. Anadolu’mun Anadolu oluşunun 

destanının mayası. Rahmet olsun o mayayı çalanlara, tutturanlara. Ve rahmet olsun 

bu güzelliğin tadını damağımıza sunan Mustafa ağabeyimize !.. 
O ki fedakârlık, kibir, riya, ucup, kıskançlık, tamah, vera, zühd, sadakat, 

tevazu, vefa, gibi daha sayabileceğimiz kimi huyları romanlardaki karakterlerin her 

birinde nakış nakış işlemiştir. Bu anlamda düşünüldüğünde verdiği eserler de genç 
okuyucularının karakter şekillenmesinde bir Yesi dervişi kadar etkili olmuştur.  

Bugün geldiğimiz noktada çeliğimize su verecek, yarımımızı tamamlayacak 

has insanlar ne kadar da az Allah’ım. Eğitim sistemimiz onun eserlerine hak ettiği 

değeri vermedi. Umarız bundan sonra eğitim camiamız onun eserlerini genç 
kuşakların idrakine sunmak için gerekli gayreti gösterir. Umarız bir gayret rüzgârı 

o tohumu ülke gençliğinin gönüllerindeki mümbit topraklara uçurur. Kendisini 

rahmetle anıyorum!..   
 

 

 

 
 

 

DIFFERANCE VE YAPIBOZUMCU OKUMA 

Elmas ŞAHİN*38 

 
Derrida’nın kullandığı differance kelimesi yapıbozumcu okumada oldukça 

gereklidir. “differance” “türev” (derivative) kelimeleriyle karıştırılıyor çoğunlukla. 

Oysaki ″türev″ (derivative) kelimelerin türetilmesi anlamına gelir. Derrida’nın 

ortaya attığı bu differance terimi “türev”den farklı bir şeydir. Differance kelimesini 
ayrımlama, differancial kelimesini ise ayrımsal şeklinde çevirebiliriz. Derrida ile 

birlikte halin metafiziğine karşı, yapıbozumculuk differance adı verilen bir (hiç) 

kavram getirir.  Bu yeni Fransız deyimi, -yapıbozumcu tartışmada- ne bir kelime ne 
de bir kavramdır. Hem yatay (differing) hem de dikey (deferring) anlamların 

tesadüfsüzlüğüne karşılık gelir. Özel bir deyim olduğu için genellikle çevirisi 

                                                
*Atatürk Üniversiesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora 

Öğrencisi   
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yapılmaz ve bu ifade ile verilir. Yapıbozumculuk differance, karmaşıklık ve 

kimliksizliği vurgular. “Ayrımlama” (difference) kavramı -batı felsefesinin 

“yapısını-bozmak” amacıyla kelimeyi kullanan- Derrida için bu açıdan önemlidir.  

Différance fikri, yanında trace (iz) fikrini de getirir. Trace, bir kelimenin bir 
diğerinden ayrıldığı ya da farklılık gösterdiği şeydir. Kelime yada gösterenin 

varlığının yokluk kısmıdır. Bir başka deyişle, difference yoluyla bir kelime, 

kendisinden önce her ne bırakıldıysa  trace’nin ötesinde bir şey bırakır. 
Yapıbozumcu okuma, metnin kendisi içindeki zıt ve farklı ifadelerin 

vurgulanması şeklinde yapılan bir okumadır. Hem yapıbozumculuk hem de 

yapısalcılık anti-hümanist kavramlardır. Yani, insanların düşüncelerini dilbilimsel 

ve kültürel anlamlı yapılarla biçimli olduğunu vurgularlar. Yapıbozumculuk, 
bilimde özellikle edebiyat eleştirisi ve felsefede 1960’lar ve 70’lerde Of 

Grammatology, Writing and Difference, Speech and Phenomena, Margins of 

Philosophy, and Dissemination (1976) isimli bir dizi çalışmasında Fransız filozof 
Jacques Derrida tarafından ele alınan radikal ve geniş çaplı bir gelişmeye verilen 

addır. Ve Gayatri Chakravorty Spivak, Paul de Man, Jonathan Culler, Barbara 

Johnson, ve  J. Hillis Miller gibi yazarlarca da geliştirilmiştir.  
Dili ayrımsal (differencial) bir sistem olarak gören, mantıksal-merkeziyetçilik 

ve sessel-merkeziyetçiliğin yanı sıra ikili (binary) karşıtlıklar ve ilaveler üzerine 

odaklanan Derrida’ya göre (Derrida 1985, 3) yapıbozumculuk, ne bir analiz, ne bir 

eleştiri, ne bir metot, ne bir rol ne de bir operasyondur. Johnson’a göre de 
(Johnson, 1981) yapıbozumcu okuma, bir metni kendisinden farklı, özgün açıdan 

analiz eden bir okumadır.  Hem tarihsel hem de metodolojik açıdan eleştirel 

okumanın bir biçimi olarak yapıbozumculuk  post-yapısalcılığın gelişmiş şeklidir.  
Buna ek olarak, yapıbozumcu okuma, hiççilik ve görecelik ile aynı şey 

değildir. Anlamın kesilmesi demek değildir. Yapıbozumculuk’ta Derrida’nın 

dediği gibi (Derrida 1976, 158) elimizde sadece metin vardır ve onun dışında ve 

ötesinde hiç bir şey yoktur. Yapıbozumculuk’ta konudan ziyade biçim eleştirmeni 
ilgilendirir. Yine Derrida’ya göre, yapıbozumculuk, hiççilikte bir duvar değil; 

“öteki”ne açık bir kapıdır.  

Yapıbozumculuk’ta, metin ölmüş olarak düşünülebilir. Okuyucu bir fikre 
sahiptir, yazar da öyle. İletişim mümkündür. Bu, metin aşkınsal bir öneme sahip 

olmadığı için değil,  yazarın beyin dokusu gibi benzer çizgiler içerdiği içindir. 

Gerek yapısalcılık gerekse yapıbozumculuk insanların kültürel ve toplumsal açıdan 
yoğrulduğunu, bir dili özümsedikleri şekilde kültürü de özümsediklerini iler i sürer. 

Yapısalcı ve yapıbozumcu için dil, bizim onu konuştuğumuz kadar çok, o da bizi 

konuşur.  

Yapıbozumcular, toplumsal anlamla yüklü yapıların her zaman değişken, 
belirsiz ve geçici olduğunu söylerler. Ve bu açıdan yapısalcıların evrensel ve tüm 

insan oğlu için değişmeyen fikirler taşımalarına karşı gelerek onları eleştirirler. Bu 

nedenle evrensel doğruluğu belirten kavramlar normal klasik sentezlerde yani 
modern okumalarda görülür. Postmodern bir kelime olan yapıbozumculuk’ta 

mutlak bir doğru olamaz. Çükü bilgi görecelidir. 

Yapıbozumcu tartışmanın en temel biçimleri kavramsal karşıtlıkların tahrifini 
içine almaktadır.  (Balkin 1987, 96) İnsan bir kutbun bir diğeri üzerindeki 

karşıtlığını arar. Bu karşıtlık bir metinde, bir tartışmada ya da toplumsal ve ya 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gayatri_Chakravorty_Spivak
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Man
http://en.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Jonathan_Culler&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Johnson
http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Johnson
http://en.wikipedia.org/wiki/J._Hillis_Miller
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tarihsel bir gelenekte kendini gösterebilir.  Mesela, özgürlük, köleliğe, ya da 

eşitliğe zıt olabilir. A kavramı, bir çok farklı açıdan B kavramı karşısında yada bir 

çok farklı kavram karşısında ayrıcalıklı olabilir. Pek çok farklı şey de onun 

üzerinde ayrıcalık gösterebilir.    
Bu farklı yöntemler konusu, kavramsal zıtlıklar arasındaki ilişkiyi yeniden 

düşündürmektedir. Ve benzerlikleri ve kavramsal bağlılıkların saklı olduğunu 

gözlemler. Şüphesiz yapıbozumcu bir analiz, daha uç noktalara kadar 
genişleyebilir. Kuramsal açıdan yapıbozumculuğun olanaklığı sonsuzdur. Fakat 

uygulamada yapıbozumcu yöntem, en azından geçici olarak eksik olabilir.  

“Ayrıcalık” konusunda yapıbozumculuğa iyi bir örnek Derrida ile Saussure’nin 

Course (Saussure 1966, 24-31) adlı eserindeki ünlü söz ve yazı tartışmasıdır. 
(Derrida 1976, 27-73) Derrida’ya göre, birçok filozof, sözün düşüncenin temeli ya 

da “varlığına” daha yakın olduğunun düşünülmesinden dolayı, söze yazının 

üstünde değer vermektedirler.  Konuşan birey konuştuğu gibi düşünür, ve hemen 
söylemek istediği şeyi açığa vurur. Diğer yandan yazı, yazarın düşüncelerinin 

varlığından ayrılabildiği için ifadenin daha aşağı bir biçimidir. Yeni bağlamlar 

içinde tekrar edilebilir ve yanlış anlaşılabilir. Ve yazar, her zaman yanlışı 
düzeltmek için hazır değildir.  

Derrida’nın “söz” ve “yazı” kavramlarının yanı sıra “ayrıcalık,” kavramı da 

yapıbozumculuk’ta oldukça önemlidir. Derrida’nın ayrıcalıklı yapıbozumculuğu 

şöyledir: Eğer yazı, yazarın düşüncelerinden ayrılabilen işaretlerden oluştuğu için 
daha az değerli ise bu da sözden gerçektir. Söz dahi yazarın düşünce ve 

maksadından ayrılan tekrar edilebilir işaretlerdir, düşünün ki, bir kişinin sözünün 

kaydı bağlamın (context) üstünde ve dışında rol oynar. Gerçekte söz, filozofların 
aşağı ve itimatsız olarak düşündükleri yazının bu özelliklerinin özel bir durumudur. 

Söz, anlamını değiştiren ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet veren yeni bağlamlar 

içinde temsil edilebilir ve tekrar edilebilir de. Bu bağlamda, söz ancak yazının 

başka bir türüdür. Şüphesiz, sözün “yazı”nın bir türü olduğunu söylediğimiz zaman 
nadiren “yazı”yı en sessiz özelliğini vurgulayan bir sembol; yazarından 

parçalanabilen dilbilimsel bir temsilci olarak kullanırız. Derrida’nın yapıbozumcu 

bakış açısı, belirgin zıtlıkların gerçekte önemli özellikleri paylaştığını-tekrar 
edilebilir işaretler olarak göstergebilimsel doğayı anlatmaktadır. Derrida, sözün 

yazı üzerindeki hiyerarşisini bozduktan sonra söz ve yazı arasındaki ayrıma zarar 

vermez. Çünkü söz hâlâ konuşulur, yazı da hâlâ yazılır. 
Yapıbozumcu okuma, metinlerin hiçbir anlamının olmadığı ya da anlamlarının 

şifrelenemez olduğu olgusuna öncülük etmez. Aksine metinlerin daima 

karmaşıklıklarla ve çelişik anlamlarla dolu olduğunu tartışır. Yapıbozumculuğun 

metinlerde bulduğu durum anlam yoksunluğu değildir, anlamın fazlalığıdır. Benzer 
bir şekilde yapıbozumcu kavramın zıtlıkları düşüncesi içerisinde bu, kavramların 

hiçbir sınır tanımadığını göstermez., fakat sınırlarının akıcılığından ziyade, 

zıtlıklar, yeni yorumlayıcı bağlamda yerleştirilirken farklılıklar göz önüne serilir.  
Yapıbozumculuk tam olarak nasıl işler? Süreç basit bir şey değildir. buna 

karşın, sonunda kuramcılar, tüm sonuçların en basitine-hiçbir şeye-ulaşamazlar. 

Yapıbozumculuk, bir kuram yada felsefeden dahasıdır, bir roldür. Bir metnin nasıl 
okunulacağının ifadesidir. Yapıbozumculuk kuşkusuz yapısalcılıktan farklıdır. 

Yapısalcılık, bir metnin gramerine bakarken; yapıbozumculuk, retorik (belagat) 
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üzerine odaklanır. Dilin değişmez özgür bir oyunu olarak metne bakar. Bu da 

metnin anlam, biçim ve tarihsel açıdan sürekli değişken olduğu anlamına gelir. 

Böylece, metin belirsiz bir anlamlar zincirine sahip olur. Çünkü metnin anlamı 

belirsizdir, yapıbozumcular, kesin doğruların olmadığını savunurlar. Ancak, metnin 
hiçbir anlamının ya da amacının olmadığını da söylerler.  

Yapıbozumculukta bir metnin yapısı nasıl bozulur?  

Öncelikle yapısını bozabileceğimiz bir metin seçeriz. Metin, imge, ses, 
davranış gibi bir ya da birden fazla ifadeyi alırız. Genellikle bu ya metnin tamamı 

ya da bir bölümü şeklinde olur. İçerikten ziyade biçim ve söz ön planda tutulacağı 

için  metnin seçimi konusu en son şeydir. Başlangıçta metnin ne söylediğine karar 

vermemiz gerekir. Her şeyden önce metni yorumlamaksızın bir kez verilenleri 
okumalıyız. Örneğin seçtiğimiz metinde şöyle bir cümle alalım  “ Ketty doğulu 

değildi.” Bu  cümleyi olduğu gibi okuyalım. 

İkinci olarak ise okuduğumuz cümle içinde ayrımlar yapalım. Bu ayrımlar 
metinde ya doğrudan metinde ifade edilir ya da okuyucu tarafından çıkarılır. Bu da 

ikilem oluşturmanın bir yoludur. Kadın/erkek, iyi/kötü, yer/gök, acı/tatlı gibi. 

“Ketty doğulu değildi” cümlesini yeniden okuyalım. Yani ifadeyi mümkün olan en 
küçük  parçaya bölelim. 

Son olarak ise, metnin üstünlük, ayrıcalık, öncelik ve önem derecelerine göre 

ifadeler öne sürdüğünü farz ederek seçtiğimiz ayrımı bu bağlamda zıtlığa 

dönüştürelim. Bu oldukça çift anlamlılık taşıyacağı için beğenip beğenmeme 
konusunda memnuniyet duymak zorunda değiliz. “Ketty doğulu değilse batılıydı” 

diyebiliriz. “Ketty o halde batılıydı” doğuluğun karşısında batılılığın üstünlüğünü 

savunabiliriz. Her parçaya istediğiniz anlam ve değerleri yükleyebiliriz. Sonra da 
çalışmanın anlamsızlığı üzerine değerlendirmeler yaparak, söyleyeceklerimizin 

hoşa gidip gitmemesini düşünmeyerek gerçeküstü fikirler ileri sürüp 

yapıbozumculuk yaparız.  

Bu doğrultuda yapıbozumculuğu özetlemek gerekirse, yapıbozumculuğun üç 
adımı vardır. İlk adım ikili zıtlıkta bir simetriyi ortaya çıkarmaktır. İkincisi, 

hiyerarşiyi ters yüz etmektir. Üçüncü adım zıt ifadelerden birinin yerini 

değiştirmek, yeni bir biçimde ifadeyi genişletmektir.  
Derrida, yapıbozumculuk’ta öncelikle zıtlığın ters yüz edilmesi gerektiğini ve 

ardından da geleneksel yan ifadenin ayrıcalıklı tutulması gerektiği düşüncesini 

savunur. Ona göre, bu zıtlıklar basit bir şekilde aşkınlaşamaz onların ötesinde 
binlerce yıllık felsefi bir tarih vardır. 

Yapıbozumculuğun merkez ilgi noktası, aydınlanma projesi ve metafiziğin 

radikal bir eleştirisidir. Bir şey bir diğerinin üzerinde üstün olacaktır. Yani 

ayrıcalık merkez düşünce olarak görülür. Bu ayrıcalıklar şöyle sıralanabilir: 
Yazının üstünde söz 

Yokluğun üstünde oluş 

Ayrımlama üzerinde kimlik 
Boşluk üzerinde doluluk 

Anlamsızlık üzerinde anlamlılık 

İtaatin üstünde hakimiyet 
Ölümün üstünde yaşam 
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Okuyucular, yapıbozumcu bir bakış açısından bir metnin şifresini çözerken, 

metin boyunca sergilenen yaşam hakkında önceden kurulmuş ideolojiler üzerine 

kuramlarına bir yön çizmek zorundadırlar. Bir yapıbozumcu, sayısız okunmaları 

yapılsa da bir metnin yine de değişebilen anlamlar içerebileceğine inanmalıdır. 
Metin defalarca okunulup yorumlanmasına karşın, kişilerin yorumlarını 

etkileyebilecek mutlaka pek çok ideoloji ve anlamlara sahiptir.  

Özetle, yapıbozumcu okuma: Bir metinde ikili zıtlıklar (ikili yaklaşım, örneğin: 
gösteren/gösterilen (signifier/signified), bulunma/yokluk (presence/absence), 

doğa/kültür (nature/culture), kelimesi kelimesine/şematik (literal/figural), 

dışarı/içeri (outside/inside), üzerine odaklanır. Öncelikle bu zıtlıkların hiyerarşik 

açıdan nasıl yapılandırılması gerektiğini göstermeye çalışır. İfade edilen şeyin 
tersini metin söylüyormuş gibi hiyerarşiyi ters yüz eder. “Ayrımsal” (differance) 

lığın hiyerarşik olmayan bir ilişkisi içinde her iki zıt kavramı yer değiştirmek ve 

yeniden kurmak için uğraşır. 
Bir eseri okurken, yazarın maksadının açıkça yer almasının yanında gizli 

anlamlarla da karşılaşılabilecek çeşitli ikili zıtlıklar ile karşılaşmak mümkündür. 

Yapıbozumculuğun amacı metinde atılmış olan bir şeyi göstermeye çalışmaktır. 
Yani bilinmeyenle ilgilenmektir. Metinde söylenmeyeni irdelemeye çalışmak ana 

hedeftir. Of Grammatology yazarı Derrida, “metnin dışında ve ötesinde hiçbir şey 

yok” derken kendisini yakın okumanın bir biçimi olarak gören yapıbozumculuğun 

ilkesini vurgulamak ister, çünkü her şey okumada yer alır. 
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DEĞER 

Yılmaz EVAT
* 

 

Değere değince kalbim titriyor. Heyecanlanıyorum. Bir değer yargısına sahip 

olmak… Onu yaşamak… Yaşatabilmek… Geliştirebilmek…Hayata 

geçirebilmek…  
Nedir değerler?... Kanımca hiç ama hiç ödün verilmeyen ilkelerdir. Bir 

düşüncedir… Prensiptir… Adil olmaktır… Derse vaktinde girmektir. Ayrımcılık 

yapmamaktır. Güçsüze güç vermektir. İnsanları gücendirmemektir. Hak 
yememektir. Eleştiriye katlanmaktır. Tanımadığını savunmaktır. Kendini 

geliştirmektir. Farklıya farklı davranmamaktır. Hayır diyebilmektir. 

Değerler aşınır mı? Aşınır. Aşındıkça da insanı aşındırır… Yozlaştırır… 

Pısırıklaştırır… Değersizlik insanı değersizleştirir… Kişiyi kişiliksiz kılar… Değer 
kırılmaları kırıla kırıla artar… İnsanı tamamen kırar… Et yığını yapar… Özsaygıyı 

yok eder. Bir insanın “Benim bu toprakların üstünde yaşamam hata.” demesi 
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değersizlik değil de nedir? Derse giden insana “Boş ver dersi.” diyen insan dünyayı 

hangi değerle selamlamaktadır. “Hayatımda yaptığım hiçbir dersi vaktinde 

bitiremedim.” diyen meslektaş şucu olsa ne olur, bucu olsa ne olur. “Derse gideyim 

de bir iki mavra sıkayım.” diyen hoca(!) hangi zamanı değerlendirmektedir! Hangi 
değeriyle yeni nesli terbiye etmektedir. Kime örnek olup hangi ufku açmaktadır. 

Dünyayı nasıl değerlendirmektedir? Dünyaya nereden bakmaktadır? Otuz beş alan 

öğrenciye seksen yazmamızı isteyen üstelik bunu da öğrencinin yanında söyleyen 
meslektaş gerçekte bizden ne istediğini kendisi bilmekte midir? Neyimize taliptir, 

bilir misiniz? Değerlerimizi, benliğimizi, duruşumuzu… istemektedir. Ayrıca 

başka insanların da hakkını istiyor. Torpil yaptırmak istediği öğrencinin de eksik 

yetişmesine zemin hazırlayacağını düşünememektedir. Veya önemsememektedir. 
Eksik yetişen de gittiği yerde eksiltecektir. Hem de yirmi beş otuz yıl eksiltecektir. 

Hak etmeden bir yerlere gelenler oturdukları koltuğun hakkını veremeyecektir. O 

da haklılara haksızlık edecektir. Haksızları baş tacı edecektir.  
Günümüzde maalesef değer sahibi olmak suç olmuş. Değersizlik değer olmuş. 

Ben adama adam demem.. “Adamın değerleri olmayınca.”   

Gencecik insanlara hitap edenler, çok değerli olmak zorundalar. İyi 
değerlendirilmeyen insanlar yarını nasıl değerlendirsin? Bir işe bakan insan önce 

kendi değerlerine bakmalıdır.  

Devlet yönetenlerin şahsiyeti çok bakımlı olmalı; önce kendine baştan başa 

bakmalı. Ayrıca gök yüzüne, yer yüzüne iyi bakmalı… Ne bileyim çiçeklere 
tavuklara iyi bakmalı… Kitaplığına iyi bakmalı… Sonra insan yüzüne bakmalıdır. 

Değerli insanlar arttı mı değme gitsin. Her şey çok güzel olacaktır. Nitelik 

artacaktır. Ağızdan çıkan her söz değerli olacaktır. Bir anlam ifade edecektir. 
Vurgu artacaktır. Maval okunmayacaktır. Gün, güncel olacaktır. Gündem değerli 

olacaktır.  

Değer mi, onun için değmez; ama bunun için değer diyelim. İyi değer biçelim. 

Kime, neye ne değer verdiğimizi iyi süzelim. Değerbilenlerin değerini bilelim. 
Artık değerleri, değerlerimizi geliştirelim. Değerbilmez olmayalım.  

Mehmet Kaplan Hoca’ya kulak verelim: “İkide bir her şeyin alt üst olduğu bir 

cemiyette, değerlerin ve onları şekillendiren müesseselerin yerleşmesine, 
gelişmesine, meyvalarını vermesine imkan var mıdır?” 

Önemli olan değer yargıları… Bir değer uğrunda yürüyenlere selâm olsun… 

 
* Niğde Üniversitesi  Eğitim Fak. Öğ.Gör.  
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ŞARKIMIZ 
 

Necip Fazıl KISAKÜREK 
 

 

Kırılır da bir gün bütün dişliler, 

Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. 

Gökten bir el yaşlı gözleri siler, 

Şenlenir evimiz barkımız bizim. 
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Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze, 

Kavuşuruz sonu gelmez gündüze, 
Sapan taşlarının yanında füze, 

Başka âlemlerle farkımız bizim. 

 

Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman; 

Görürler, nasılmış, neymiş kahraman! 

Yer ve gök su vermem dediği zaman, 

Her tarlayı sular arkımız bizim. 

 

Gideriz, nur yolu izde gideriz, 
Taş bağırda, sular dizde, gideriz, 

Bir gün akşam olur, biz de gideriz, 

Kalır dudaklarda şarkımız bizim... 
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