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NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

20 YAŞINDA

               

     Rektör Prof. Dr. Adnan Görür, Niğde 

Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlamasının 3. 

yıldönümü dolayısıyla bir basın toplantısı 

düzenledi. 1992 yılında kurulan üniversitemizin bu 

yıl 20. yılını kutladığını hatırlatarak sözlerine başlayan Rektör Görür, 

üniversitemiz bünyesinde yeni açılan eğitim birimleri ve eğitim öğretim 

faaliyetlerindeki gelişmelere dikkat çekti.

                Niğde Üniversitesi bünyesinde 15 Haziran 2009 tarihinde 4 Fakülte, 2 

Enstitü, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 2 Araştırma-Uygulama Merkezi ve 

1 Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bulunduğunu belirten Rektör Görür, 3 yıl 

içerisinde kurulan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, 

İletişim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 

Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile 7 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 

6 Meslek Yüksekokulu, 3 Araştırma-Uygulama Merkezi ve 1 Türk Musikisi Devlet 

Konservatuarı sayısına erişildiğini söyledi.

 15 Haziran 2009 tarihinde 10 bin 169 olan öğrenci sayısının yüzde 60 

oranında artırılarak Mayıs 2012 itibariyle 16 bin 216’ya ulaştığını kaydeden Rektör 

Görür bu sayının önümüzdeki sene 17 bini geçeceğini söyledi.           

 Takdim yazıma bu mutlu hadiseyi yansıtarak başlamak istedim. Akpınar’ın 

40. sayısını İsmail Özmel, Mehmet Nuri Parmaksız, Murat Soyak, Yüksel Satoğlu 

Gemalmaz, Abdülkadir Güler, Abdurrahman Adıyan, Yusuf Bal,  İlhan Koruyucu, 

Filiz Altıok Durak, Abdullah Şanal, Serhat Mutlu, İbrahim Şaşma, Mehmet Baş 

şiirleriyle süslediler. Saim Sakaoğlu hocamızın Nasrettin Hoca Fıkraları ile ilgili 

dikkat çekici bir yazısını yayınlamaktan mutluyuz. Rektör Adnan Görür’le yeni 

açılan fakülte hakkında yapılmış bir söyleşiyi istifade ile okuyacağınıza 

inanıyoruz. İsmail Özmel Milli Mücadele kahramanlarından Halil Nuri Yurdakul’u 

anlattı. Ali İhsan Kolcu Cengiz Dağcı’nın Dönüş romanını tahlil etti. Nihat Malkoç 

Ramazan Manilerini yazdı. Bedrettin Keleştimur Vah Benim Güzel Türkçem, İsa 

Kayacan Evliya Çelebi ile ilgili Akalın’ın eserini tanıtıyor.

                Daha güzel sayılarda buluşmak dileği ile sağlıcakla kalın, hoşça kalın. 

İSMAİL ÖZMEL

Sevgili Akpınar Okuyucuları,
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ÇAĞIR DA GELEYİM GÜZEL  İSTANBUL

İsmail ÖZMEL

Çağır da geleyim güzel İstanbul

Bu sevdaya yetmez bir aşkın dili.

Bir akşam misafir kalmak mı kabul,

Yaksın fener gibi gökler kandili.

Çağır da geleyim güzel İstanbul.

Her köşen bin âşık, her taşın sanat.

Kubbeler semada, minare kanat

Gönül ikliminde senin saltanat.

Göz kırp da geleyim güzel İstanbul

Uhrevi âleme açılan kapı.

Ulu minareler göklere direk,

Kubbeler altında çırpınan yürek.

Büyüye kapılmış taşı toprağı,

Rahmete susamış şehit ruhları

Ruhlar, tesbih eder hep uluları.

Yücelerde Ulubatlı Hasan’lar,

O kadar aydınlık o kadar bizden.

Naralardan yankılanır ufuklar,

Kalyonlar kuş gibi geçer denizden.

Türk’e hazinedir yaşanan tarih,

Mefahiri söylet hatıralara.

Müjdelendiğini bilerek Fatih,

Dağları yol etti kadırgalara.

Göz kırp da geleyim güzel İstanbul

İlâhî müjdeye olmuşsun mazhar,

Hisarların dibinden bir sevda nehri akar.

Her cami her kubbe nişandır sana.

Tarihine karışmış yalılarla çınarlar,

Sana ruh olan cevher, Türk’ün irfanında var.

Çağır da geleyim aziz İstanbul!

Bir mekânda buluştur Koca Sinan’la beni,

Bir daha yaşayalım asırlık serüveni.

Yol uzasın Eyüp’e duyulsun ezan sesi,

Ölümü güzel eder servilerin gölgesi.

Eyüp Sultan’da gece, maveradan bir hece,

O esrarlı âlemden bize kalan bilmece.

O âleme dalmayan ne anlar gecelerden,

Kutlu fetihten beri nur yağar yücelerden.

Bir çağın kapısını el atıp açan nehir

İmbikten süzülerek öze kavuşan şehir.

Ne varsa bu diyarda ecdattan yadigârdır,

Her taşın dimağında ne hatıralar vardır?...

Bütün veballerin boynuma kabul,

Çağır da geleyim aziz İstanbul.
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Sen de olmazsan gönül, söyle ben ne ederim.

Dertlerimi kimlere hangi ellere derim.

Yokluğunda çöllerde Mecnûn`dur tek râkibim,

Çağırsan da ölüme seve seve giderim!

Ayrılıktır bilesin her gün artan kederim,

Bir nefeslik vuslata ömrü fedâ ederim.

Yokluğunda çöllerde Mecnûn`dur tek râkibim,

Çağırsan da ölüme seve seve giderim!

SEVE SEVE

Mehmet Nuri PARMAKSIZ

dağları aşıp da gelen  

yanık mektuplar

uzak nedir bilir anne

yakın nedir bilir

eski toprağın dile gelişi

reyhan, leylâk, nane

yağmura tutulmuş 

eski zaman resimleri

kırgın değilim der

dinler, dinler sadece

ahir zamanda aradığı

güneş gören bir pencere 

 ANNE 
Murat SOYAK
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İZMİR GECESİ

Dr.Yüksel SATOĞLU GEMALMAZ
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BİR AŞK MAVİSİDİR EGEDEN ESEN

BİR SEVGİLİ BİR DE SEN

KORDON BOYUNDA DANS EDER, ŞARKI SÖYLER MARTILAR

SEVDA KANATLANIP GELİR İMBATLARIN SESİNDE

MAVİLEŞİR BU EVREN BİR İZMİR GECESİNDE..

 

BU GÜNEŞ HER AKŞAM DENİZİ ÖPER

MARTILAR BAĞRIŞIR, DALGALAR TİTRER

YEDİ RENK TÜLLERE BÜRÜNÜR GÖKLER

ŞİİR OLUR,NAĞME OLUR DALGALARIN SESİNDE

DERYALARA DALARSIN BİR İZMİR GECESİNDE...

 

RENKLERİN CÜMBÜŞÜDÜR İZMİRİN AKŞAMLARI

DANTEL DANTEL ÖRÜLÜR KIZIL,TURUNCU,MOR SARI

UÇUŞUR GÖZLERİNDE SEVGİLİNİN SAÇLARI

KARŞIYAKA GÖZ KIRPAR GÜNÜN SON NEFESİNDE

KÖPÜK KÖPÜK KAYBOLURSUN BİR İZMİR GECESİNDE..

 

SEVGİ  BİR ŞELALEDİR YÜREKTEN YÜREĞE AKAR

DENİZ SEVGİLİ OLUR NEMLİ GÖZLERLE BAKAR

BAZI DURGUN SALINIRKEN HIRÇINLAŞIR DALGALAR

YILDIZLAR YAĞAR ELİNE EYLÜL DÖNENCESİNDE

YİTİRİRSİN KENDİNİ BİR İZMİR GECESİNDE..
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BENİM BABAM 

Abdülkadir GÜLER  

Sayı: 40   Temmuz - Ağustos 2012

Ben

Babamı

Hep tarlada görürdüm

Çalışkan ve güleçti harman yerinde

Kinden, nefretten uzaktı

Eli açık, paylaşmayı severdi

Gönlünce zengin ak-paktı

El malına “ ateştir sakın dokunmayın ” derdi

Sevgiden yana aydınca eserdi

Ekim’de coşar, Ağustos’ta gülerdi

Alnında akan teri buğday sarısı

Bütün çabası

Bizi mutlu etmekti

***

Benim babam

Maviyi aydınlatan

Harman yerinde

Alın teri, göz nuru

Gözleri aydınlık, başak başaktı

“ Yalancıya, vurguncuya

Talancıya

Namerde muhtaç

Olmayın” derdi

Yetmiş beş yaşında genç bir delikanlı

Hep sıcak aile ortamında

Onurlu ve özgür yaşamaktı

Bütün derdi

 

***

Sözü, sohbeti yerinde

Konuk komşuya saygılı

Ailemize vefalı

Derin düşünür

Hoşgörülü bir erdi

Hepimizi bağrına basar

Güneş denli severdi

 

Benim babam

Sevgiden yana aydınca eserdi

Ekim’de coşar, Ağustos’ta gülerdi.
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I

Tan vakti

Sabahın ilk demleri 

Gözlerim uyku taşıyor

Sırt çantam ondan ağır

Yeni çarşıda amele muhabbeti

Kulak kesilsem babamı hatırlarım

Bu bir can pazarı yürek yarasıdır

Burası nafaka meydanıdır 

 

Niğde yeşilden yoksun gibi olsa da 

Selçuklu mimarisinin nirengi noktasıdır 

Hüdavend Hatun’da birkaç servi ağacı

Vali Melike ve iğde ağacı bozkıra karşı

 

Öğretmenevinin taş duvarlarına 

Çocuk sesleri, gülüşleri, bakışları sinmiş

Çam ağaçlarının serinliğinde bir mihman 

Bir ‘bahar sürgünü’dür yaşadığım 

Sabahın ilk melteminde, demiş

 II

Şimdi doğrasalar beni dilim dilim

Açamam dudaklarımı kilitliyim 

Ne buharı üstünde bir çay 

Ne de sımsıcak bir börek 

Öteledim isteklerimi Cücü Beyi’ne dek

Ve güneşin sökününden 

Şebnemlerin buharlaşıp uçuştuğu andan, 

Mağribe dek

 

Kalesinden tarih çalan üç-beş kişinin

Tarih bilincine şaşmışız

Mantar gibi türeyen bu çarpık yapılar 

Göğe meydan okur çığlık atar şımarıklar 

Geleceğe bir ışık taşıyamazlar

 

Selçuklu ne kadar Sungurbey camide

Sükûneti ile vakur duruşlu, efendi ise

Osmanlı o kadar mütevazıdır Niğde’de 

 

Medeniyetlerin yaşatıldığı bu şehirde

Beş kafadar* muhabbete sarmışız 

 

20 Ağustos 2011, Niğde

NİĞDE DESTANI 
Abdurrahman ADIYAN
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                                                     VeziR

                                                uyandım artık

                       kareler geçiyor içimden, piyonlar, atlar, şahlar

                          hepimiz heykelleriz, ölünce buzdan soğuk

                             yenik düşen taşları  aklamaya koşarız

                                ağlamak üşütür hayatı kar sularında 

                     ömürde kaç piyon var, gündüz beyaz, gece siyah

                                   ne fark eder, ne farkımız var siyah

                                           ikimizde karanlıktayken

                                           siyah beyaz, beyaz siyah                            

                                                              !!.                                         

                                          kareler geçiyor içimden

                                               beyaz kale, siyah at

                                       gemileri batırsam ıslanmaz 

                                       durmaz ömrümü sayan saat

                                      satrançta  kare sayısı bellidir 

                                              bellidir seccadeler

                                                  Vg3+!! Şxg3

                                                   +   vezir siyah

                                                   +    vezir siyah

                                                  +       vezir siyah

                                                +           vezir siyah

                                              +                vezir siyah

                                            +                    vezir siyah

                                         +                          vezir siyah

                                      +                                 vezir siyah

                                  +                                          vezir siyah

                              +                                                 vezir siyah

                    siyah yorgan caddelerin kirli koynuna     vezir siyah

               kaybolabiliriz sokakta,      uçan biziz dünyanın çatlağında

            hiç kimsenin  s a h i b i  o l m a d ı ğ ı  cenaze töreninde şehrin

           bu oyunda öperken kadehleri                 hamleleri sayan değiliz #

VEZİR
Yusuf BAL

Sayı: 40   Temmuz - Ağustos 2012
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Dallarında çiçekler açsın 

Sere serpe uzanayım onda 

Menevşe, gül, lale, sümbül dolsun 

Çam, kekik koksun ova, bayır 

Kuzular melesin çayırda 

Ne göze gelsin bahar 

Ne de nazar değsin sana 

Adın bahar olsun senin 

Vuslata ermek varken 

Özlemlerin içindesin 

Her daim aldığım nefessin 

Yağmurlar yağsın toprağına 

Dönence gibisin desem 

Bal veren arı kovanında 

Kor, alev güneş bedende 

Adın bahar olsun senin 

Bekleyeyim ömrümce 

Bir adın İlkbahar 

Ötekisi Sonbahar 

Yaprakların açtığı gibi 

Zamanında dökülsün 

Kulağımdaki en güzel melodi 

Yanık gönlüme su serpen 

Uçan kuşun kanadındasın 

Doğa ananın kollarında 

Adın bahar olsun senin... 

Aynalarda yitip sır oluyorsun.

Kaşlarını çatıp küsme sevdiğim.

Dönüyor gidenler, sen kalıyorsun.

İki gözüm iki çeşme sevdiğim.

Sevene yakışmaz konar göçerlik.

Açtığı yarayı sarmaktır erlik.

Gittiğinde kimse vermiyor dirlik.

Şu tepeyi bile aşma sevdiğim.

Kitaba and olsun, yalnız seninim

Yabancı göz değse, ürperir tenim.

Bir sadıka varsa, işte o benim.

Firakın yurduna koşma sevdiğim.

Çıktığın yerlerden inemez isen,

Olmaz iş olur da, ‘’Dardayım’’ dersen,

Sırat’ı geçerken, bir an titrersen,

Tutun saçlarıma, düşme sevdiğim.

ADIN BAHAR OLSUN

KÜSME SEVDİĞİM

İlhan KORUYUCU

Filiz ALTIOK DURAK
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garip kuşum, sitemin oktur sineme

ağlamaklı sesin yine

gönlün bende, seziyorum senin de!

 

çay karası bakışlımsın esmerim,

yağmur düşmedi mi ülkene senin?

yazık, o tek resmin koynumda kaldı.

külünde kıvılcım uçuran gözlerin

geceme düşüyor ki yine kedimsin

sana ne şiirler yazmışım meğer!

 

saçını ördü yıllar,yine güzelsin 

savurunca değiyor göğe,yıldıza

yüreğime çöken bir dağsın şimdi.

ah esmerim,ah gülmezim

kaşı yıkık acılı karam benim

niye hüzün dolu gözlerin senin?

kanlı hançer sapı bakışlarında!..

 

mıh gibi işliyorsun canımın içi

sesin  türküleseydi imgelerimi

seni öyle mahzun bırakmazdım ki.

ah kara kız,ah alımlı maralım,

yorgunuyum yakıp yanılmaların

yanığım ah, sen yanarsın içimde!

                      

bak çiçeğim,bazı şeyler değişmiyor

düşünsene; ipimiz koptu niye?

gönlün bende, seziyorum senin de!

İçimde acı bir çığlık kopar,

Ben sessizce çeker, giderim.

 

Yüreğimde dayanılmaz bir acı,

Ben anılara tutuna tutuna giderim.

 

İçime  zehirden gözyaşları akarken,

Ben güle güle giderim.

 

Geçtiğim yollar kapkaranlık,

Ben gönül gözüyle görür, giderim.

 

Gördüğüm  tek  yer çile denizi,

Ben mutluluk okyanusunda yüzer gibi giderim.

 

Zaman bir türlü geçmek bilmez,

Ben zamanla yarışır gibi giderim.

 

Kafamda ölüme doğru bir yolculuk,

Ben hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar giderim.

 

Giderim, giderim...      

AH KARA KIZ

GİDERİM

Abdullah ŞANAL

Kıymetli Hocam Meral DEMİRYÜREK’e 
Lefke / KKTC

Serhat MUTLU 
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Arzımı semamı ben, neyle pak ettim kirden?

Kalemi kılıç eden, âdemi saydım erden. 

Sevgiyi yazdırmadan,  gelmem gittiğim yerden.

           Ben bir Derviş Yunus’um, Yunusça yaşıyorum.

            Bir katre yüreğimde, deryalar taşıyorum.

Temmuzun ortasında, saçlarımda kar benim.

Kalem tutmayan elde, derdim sızım var benim. 

Dağ köyünde yüzlerce, oğlum kızım var benim;

                    Bilmem nasıl sığdılar, ben bile şaşıyorum.

                     Bir katre yüreğimde, deryalar taşıyorum.

 

 Nasıl bir iksir ilim, hayat verir içene.

 Kapalı kapı kalmaz dost çağrımı seçene.

 Köprüsüz ırmaklardan köprü oldum geçene.                             

       Dağlar geçit vermesin inatla aşıyorum.                                                         

                 Bir katre yüreğimde, deryalar taşıyorum.

                                       

Kalemle arın kirden, bin kere yuna değil. 

Yüzümüz döndük şavka,karadan yana değil.

Ercişte yıkılmışım, yanışım bana değil;

                    Dilan'a ağlıyorum, Zülküf’e üşüyorum 

                    Bir katre yüreğimde, deryalar taşıyorum.

 

Kendime hesap verdim, işte öyle bir an ki;

Ağlayan her çocuğun suçlusu benim  sanki

Aklım almıyor benim, bu can nasıl bir can ki;

                        Eline diken batsa, düşüyor, düşüyorum      

                       Bir katre yüreğimde, deryalar taşıyorum.                                

 

Çakala kurda artık, yedirmem bir tek kuzu

Batılı düşman bildim, paylaşırım her kozu

Kereme Aslı varsa  bana tebeşir tozu.

                     Açtım kollarımı ben  maşuka koşuyorum

                   Bir katre yüreğimde, deryalar taşıyorum. 

DERYALARI TAŞIMAK 
İbrahim ŞAŞMA
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 Şahıma sultanıma  ne kaftanlar biçtirdim.

Kara günler üstüne yakamozlar saçtırdım.

Kardelenler büyüttüm, kumda çiçek açtırdım

                  Düğündür bayram bana, adeta coşuyorum

                    Bir katre yüreğimde, deryalar taşıyorum.

                                                                

Serhat şehirlerine aşk idi beni çeken

Çıplak ayak yürüdüm, ne taş değdi, ne diken.

Eşkiyanın namlusu gögsümü görür iken

                      Şehadetin nârında ham idim pişiyorum

                    Bir katre yüreğimde, deryalar taşıyorum.

 

Dağ köyünde ezayı, sabırla bal eyledim

Oğlumu kızımı ben yurdumda gül eyledim

Bir ezeli ateşi aşkımla kül eyledim

                         Zalimin yarasını nasıl da deşiyorum

                        Bir katre yüreğimde, deryalar taşıyorum.

 

 İkra diyen emreden,irfan bekler kulundan.

Dik duracaksa başın, “ŞAŞMA” ilim yolundan

Böyle ışık vermez ki, güneşi tut kolundan

                      Al bayrağın şavkında nasıl da ışıyorum

                    Bir katre yüreğimde, deryalar taşıyorum.
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GERÇEK NASREDDİN HOCA FIKRALARININ 

BELİRLENMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE

BULUNDURULMASI GEREKEN ÖLÇÜTLER

Saim SAKAOĞLU *

Türk anlatma geleneğinde 

önemli bir konumu olan Nasreddin 

Hoca ’n ın  yer i ,  ne  yaz ık  k i  

toplumumuzda yanlış anlaşılma, 

yanlış anlatılma gibi şanssızlıkları da 

beraberinde getirmiştir. Zaman 

zaman dile getirdiğimiz gibi, 

Nasreddin Hoca üzerine çalışanların 

‘gönül lü ’ o lmaktan öte bazı  

özelliklerinin de olması gerekir. 

Türk’ü iyi tanımak, Nasreddin 

Hoca’yı iyi tanımak gibi hasletlerin 

yanında fıkra, tip, katalog gibi 

terimleri de iyice öğrenmiş olması 

özellikleri de aranılması gerekenler 

arasındadır.

Aslında, Nasreddin Hoca’yı 

‘kendisi olmaktan’ çıkaran pek çok 

olumsuz özellik, âdeta üzerine bir leke gibi atılıvermiştir. Hoca’yı, gerçek hayatından 

koparıp bazılarının istekleri doğrultusunda yeni bir şekle sokmak, ona yeni bir kişilik 

vermek son derece yanlış ve tehlikelidir. Herkesin bir Nasreddin Hoca’sı olamaz, 

hepimizin bir Nasreddin Hoca’sı olur. Ne yazıktır ki, yüzyıllar öncesinin sapık 

düşüncelerinin Hoca’ya yamadığı özellikleri, ‘birileri’ tarafından mal bulmuş mıgrıbı 

(magribi) gibi değerlendirilmektedir. Ülkemiz âdeta bir Nasreddin Hoca fıkraları 

cenneti olmuştur. Herkes istediği fıkrayı Hoca’ya bağlayarak anlatma, yazıya 

aktarma ve şekillendirme hakkını elde etmiş gibidir. Oysa gerçek Nasreddin Hoca 

fıkraları sanıldığı kadar çok değildir ve yüzlerce fıkra onun adına bağlanıvermiştir.
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Bu ‘yamanmış’ fıkraları Hocamızın üzerinden nasıl alacağız, Hocamızın 

yükünü nasıl azaltacağız? 2005 yılında ilk baskısını yaptığımız (2. bs. 2006) 

Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler adlı çalışmamıza, ona ait olduğundan 

kuvvetle emin olduğumuz 101 fıkrayı almış, ona ait olduğundan emin olmadığımız 44 

fıkrayı da, ilgilenenleri uyarmak için eklemiştik. 

Kitabımızı inceleyenler gördüklerine şaşırıverdiler. Çünkü Hocamıza 

bağlanıp da onun adıyla bütünleşen pek çok fıkrayı biz ‘Onun değildir.’ diye elemiştik. 

Ay’ı Kurtarmak, Ben Sağlığımda, Doğuran Kazan, Çömlek Hesabı, Eşini de 

Bekliyorlar, Ye Kürküm Ye, Bu Kedi ise Et Nerede, vb. fıkralarla bütün Hoca-Timur 

fıkralarını dışarıda bırakmıştık. Elbette elediğimiz fıkralar arasında, ahlaksızlık 

aşılayan, müstehcen olan, dinlerken değil okurken bile yüzümüzün kızaracağı 

fıkralardan da örnek vermemiştik.

O hâlde, nelerin alınıp nelerin alınamayacağı konusuna yeni bir açıklık 

getirilmelidir. Bu konuda başta Şükrü Kurgan olmak üzere çeşitli araştırıcılar 

kendilerine göre ölçütler ortaya koymuşlardır. Bu konuda yukarıda anılan kitabımızın 

“II. Hoca Fıkralarının Özellikleri” (s. 23-30) bölümüne bakılabilir.

Biz bu konuşmamızda farklı bir öneri ile karşınıza gelmiş bulunuyoruz. Bu 

önerimizi ana hatlarıyla ilk defa burada açıklıyoruz.

İşe, öncelikle Nasreddin Hoca’nın gerçek kimliğini ortaya koymakla 

başlamalıyız. Hoca kimdir? Başlıca ve vazgeçilmez özellikleri nelerdir? O; dördünü 

beş kuruşa aldığı yumurtaların beşini beş kuruşa satacak kadar saf (belki de ahmak) 

mıdır? O, Ramazan ayının 29-30 gün çekeceğini bilmeyecek kadar dini bilgilerden 

yoksun mudur? O, bir insanın kulağını ısıramayacağını bilemeyecek kadar hayat 

tecrübelerinden uzak mıdır? Komşusunun kazanına el koyacak kadar üç kağıtçı 

mıdır? Evet, bunların hangisi gerçek Hoca’dır?

Bekri Mustafa’nın başlıca özelliği adına yapıştırılmış: Bekrilik / sürekli içen… 

İncili Çavuş da ‘çavuş’luğundan ötürü fıkralarında yer alıyor… Peki, bizler niçin, 

Hoca’ya fıkralarında Hocalıktan başka donları biçiyoruz? O, mademki hoca, fıkraları 

da hocalığının etrafında dönüp dolaşmalıdır.

Acaba, Bulgarların Kurnaz Peter’i fıkralarında saf, bön, ahmak, alık gibi 

rollere soyunduruluyor mu? Bir karelik karikatürlerin kahramanı olan Mankafa Poldi, 

acaba kimlere akıl vermekte, kimleri kandırmaktadır? Hükümleriyle bütünleşen 

Karakuş’un verdiği, adil ve akla yakın bir karar var mıdır? Bektaşilerimizi de 

unutmayalım; onun fıkraları âdeta Fransızların geçen yıllardaki millî futbol takımları 

gibidir. O takımın kalecisi dışındaki bütün sporcuları başka ülkelerin takımlarında 

oynuyorlar, millî maç arifesinde ülkelerine dönüp kampa alınıyorlardı. Bizde de, bazı 

araştırıcılar, Nasreddin Hoca hakkında bir kitap yazacaklarsa, bütün başka 

kitaplardaki fıkraları kampa çağırırcasına bir kitabın sayfaları arasına 

alıvermektedirler. 

Sayı: 40   Temmuz - Ağustos 2012
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Merhum Şükrü Kurgan’ın ortaya koyduğu kuralları Nasreddin Hoca’nın 

adına bağlanan 1555 fıkraya uygularsak (Mustafa Duman, Nasreddin Hoca ve 1555 

Fıkrası, İstanbul 2008), acaba kaç fıkra eleğin üzerinde kalabilecektir? Onun için 

adında Nasreddin Hoca geçen her fıkrayı, dilenci torbasını doldururcasına 

dağarcığımıza alamayız. Mahalle aralarında dolaşan çöp toplayıcıları bile, 

torbalarına atacaklarını seçerek alıyor. Biz ise “uydur-gaydır” yapılarak Hoca adına 

bağlanan bütün fıkraları alıveriyoruz.

Her yönüyle sevimsiz kokular yayan, ahlaksızlık aşılayan, ahlakın, dinlerin 

ve kanunların yasakladığı ilişkileri doğal karşılayan fıkraları, adının sonunda “Hoca” 

olan bir insanımıza yamamayı bir marifet, hayır bilim (!) sanıyoruz! Kendilerine karşı 

çıkanları da, başta biz olmak üzere, “ahlak muhafızı” ilan ediyorlar. Korkmasınlar, biz 

onların ahlaklarına karışmıyoruz, onlar kendi ahlaklarını korusunlar. Ama iş 

Nasreddin Hoca’nın ahlakını korumaya gelince durup düşünsünler. Biz burada, o tür 

“ahlak muhafızı düşmanları”na kendi sözleriyle cevap vermek isterdik. Ama seviyeli 

bir okuyucunun huzurunda, o ‘bilinen’ kişilerin seviyesine inmeyi düşünmüyoruz.

Sovyetler Birliği döneminde, bugünkü bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde, 

Hoca’nın bir propagandacı olarak kullanıldığı pek çok fıkra üretilmiştir. Bu üretkenlik 

(!) sinema filmlerine de yansımıştı. Şimdi siz o fıkraları “Hoca fıkrası” diye 

dağarcığınıza atarsanız, fıkra sayısı 2222’yi, belki de 3333’ü bulabilir. Kalp para 

örneği, sahte fıkralara dikkat etmeliyiz.

Bir başka konu da, ‘pornografik’ film dünyasını bile ayağa kaldıracağına 

inandığımız Hoca fıkralarından bazılarının, seçkin (!) araştırıcılarına, âdeta keyif 

veriyor olmasıdır! Bizce, onlar aslında o tür fıkraların tamamına ulaşamayan 

gafillerdir. Eğer o tür fıkralardan birkaç tane daha okusalardı mutlaka utanacaklardı. 

Konuşmamızı kirletmemek için örnek vermeyeceğiz. Ama, bugün, doğumunun 800. 

yılında andığımız bir büyüğümüzün ne menem bir insan olduğunu öğrenseydiniz, bizi 

buraya davet etmezdiniz. Hoca öylesine aşağılık fıkraların kahramanı hâline 

getirilmiştir ki anlatmak için; edep, haya, ar, utanma vb. duygularınızdan soyunmanız 

gerekir. 

Peki, bu fıkralar niçin uydurulmuştur? Evet, bu fıkralar yaşayan bir insan olan 

Nasreddin Hoca’nın başından geçenleri değil, başına örülen çorapları anlatmaktadır. 

Bugün olduğu gibi, Sovyet rejimi döneminde Orta Asya Türk dünyasında olduğu gibi, 

birkaç yüzyıllık geçmişimizde de Hoca’yı aşağılamayı hedefleyen kitleler vardı. Daha 

açık bir dille söylemek gerekirse ‘Hocalık’ kurumunu aşağılamak isteyen kurum ve 

kuruluşlar vardı. Onlar böylece bir önderi karalayıp küçültürken onun 

etraflarındakileri de kaçırtacak ve belki de kendi yanlarına çekeceklerdi. Bunda 

başarılı olunup olunmadığını, başka bir alanın bilginleri araştırmalıdır.

Kimliği ve eseri hakkında bilgi vermeyeceğimiz bir bilginimiz, ülkemizden çok 

uzaklarda bulunduğu yıllarda bir ‘okuma’ kitabı hazırlar. Kitap örneklerden 
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oluşmaktadır. Orada yer alan din adamlarıyla ilgili birkaç fıkrada da insanlarımız 

aşağılanmakta, toplumun gözünde kötülenmektedir. Yüzyıllarca önce Deli Birader 

Mehmed Gazali, Dafiü’l-gumûm Rafiü’l-humûm adlı rezillikle dolu fıkra kitabını 

yazarken belki de günümüzdekilere göre daha az suçluydu. Çünkü Gazali’nin 

yaşayışı da eserine aldığı fıkraların canlı örnekleri gibiydi. Ya günümüzün 

araştırıcılarının o kapıyı aralamaları? Bizce sadece hocalık kurumuna olan öfke ve 

nefretlerinin dışa vurulmuş şekilleridir.

Bir noktaya daha eğilmemiz gerekecektir. Bütün özellikleriyle Kurgan’ın ve 

başka araştırıcıların aradığı şartları taşıyan her fıkra da Hoca fıkrası olamaz. Bu tür 

fıkralarda aranacak başka şartlar da olmalıdır. Daha doğrusu, Hoca adına bağlanan 

bu tür fıkralarda Hoca var mıdır; Hoca, o fıkraların kahramanı olabilmiş midir? Bu da 

önemli bir konudur. Şu fıkra, acaba Hoca’nın mıdır, yoksa Hoca’nın adına 

bağlanıveren fıkralardan mıdır?

Akşehir’in yakınındaki köylerin birinde oturmakta olan birkaç kişi, Hoca’yı 

ziyaret etmek için şehre gelmek üzere yola çıkarlar. Şehre yaklaşırlar. Hoca’nın evini 

bilen biri arkadaşlarına seslenir.

“Yav arkadaşlar, Hoca’nın evi şu ilerdeki ev… Ama önünde kocaman bir 

mezarlık var… Nasıl geçeceğiz?”

İçlerinden biri sorar:

“Yav Memet, mezarlığın etrafını dolaşalım!”

“Olmaz, yolu çok uzatırız… Zaten de epey yorulduk.”

Bu sırada kapıya çıkan Nasreddin Hoca gelenleri uzaktan görür:

“Yahu, ne bekliyorsunuz? Gelsenize!”

“Hocam, geleceğiz ama mezarlıktan geçmeye korkuyoruz…”

“Korkmayın; okuyup üfleyip geçin.”

Meğer gelenlerin okuması üflemesi yokmuş; ‘çarpılırız’ diye korkuyorlarmış. 

Davranışlarından gelenlerin kimler olduğunu anlayan Hoca onları yüksek sesle 

uyarır:

“Korkmayın, korkmayın, mezarlıktan hızlıca geçiverin, gübür gübür 

geçiverin… Ölüler sizi domuz zanneder, bir şeycikler yapmaz.”

Evet bu fıkranın müstehcenliği yok, Hoca’ya yakışmayan bir tarafı yok… 

Sadece akıl veriyor… Tıpkı gözü ağrıyan adama kendisinin dişçiye gitmesiyle ilgili 

nüktesinde olduğu gibi (!)

Bu, belki bir Nasreddin Hoca fıkrasıdır, belki de onun adına bağlanan bir 

fıkradır; takdiri Nasreddin Hoca uzmanlarına bırakıyoruz. 

Nasreddin Hoca ve benzeri fıkra tiplerinin, çok sayıda fıkra ile anılmaları 

değil, gerçekten onlara ait olduğunu kabul ettiğimiz fıkralarla anılması gerekir. 

Şişirilmiş sayılarla anılacak fıkra tiplerinin gerçek değerleri de anlaşılamaz. Onlardan 

birine ait olmayan fıkralardan yola çıkılarak hüküm verilmesi de son derece zararlıdır. 
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2006 yılından beri dinleyici olarak yer aldığımız ikisi uluslararası üç bilimsel toplantı 

ile dinlediğimiz beş konferansta Hoca’mızın özelliklerini belirlerken kimlerin 

nüktelerinden yararlanmadık ki? Ebu Nuvas’a, Kadı Karakuş’a, Cuha’ya bağlanan 

fıkralardan yola çıkarak Nasreddin Hoca’yı değerlendirdik! Evet, fıkra Hoca’dan 

yüzyıllarca önce kayıtlara geçmiş; bir akl-ı evvel kişi o fıkralardan bazılarını ters yüz 

ederek Nasreddin Hoca adına bağlayarak kaynaklara almış, biz de 21. yüzyılda bu 

tür ‘Hocalaştırılmış’ fıkralardan Hoca’nın eğitimciliği, ahlakçılığı, vb. konularda 

hüküm veriyoruz. Ne güzel! Vietnam Kanunlarıyla adam asmak, Eskimo 

Kanunlarıyla adam hapsetmek gibi bir şey…

Edebiyatımızda, Zihnî mahlasını kullanan 20’ye yakın şair ve âşık vardır. 

Osmanlı İmparatorluğuna, adı ‘Mehmet’ olan altı adet sultan hükmetmiştir. 

Belirlememize göre Karaca Oğlan mahlasını kullanan âşıkların sayısı ondur. Ya, 

Türk ve İslam tarihinde adları Nasreddin/Nasırüddin olan kaç kişi vardır? Çook… 

Ama, siz birbirleriyle bağı olmayan bu insanlardan en az ikisini aynı kişi gibi 

göstermeye kalkışırsanız elinizde inandırıcı belgeler olmalıdır. ‘Sansasyon’ 

yaratırcasına birtakım bilgileri ‘gerçekmiş’ gibi sunmanın kesin delillere 

dayandırılması gerekir. 

Özellikle sevip saygı duyduğumuz Nasırüddin adlı bir kişiyi toplumun 

gözünde daha yüce bir makamda görmek için bir adaşıyla aynı kişi imiş gibi 

göstermek de doğru değildir. Sizin sevdiğiniz kişi ile öbürü, mesela Nasreddin Hoca, 

acaba hangi yönleriyle örtüşüyor? Her gördüğümüz/okuduğumuz Nasreddin’i, kendi 

Nasreddin’imiz sayamayız, saymamalıyız. İki Âşık Seyranî’nin şiirlerini bir 

Seyranî’de birleştirmek ne kadar yanlışsa, iki ayrı Nasreddin’i/Nasırüddin’i de bir kişi 

gibi görmek, göstermek, sunmak ve zorlayıcı belgelerle kişileri inandırmaya 

çalışmak son derece tehlikelidir. Bilim, belgelere dayandığı gibi o belgelerin doğru, 

yansız, mantıklı ve bilime dayalı bir biçimde yorumuna da dayandırılmalıdır. Olaylar 

böyle geliştirilmediği takdirde; bilim dışı veriler ortaya konulur ki onun yanlışlığı ispat 

edilse bile bırakacağı olumsuz iz kolay kolay silinemeyecektir.

Özetlersek, Nasreddin Hoca bir insandır, bir cephelidir; gündüz külahlı, gece 

silahlı hesabı farklı karakterleri temsil etmez. Onu, kendi özel amaçları 

doğrultusunda yorumlayan, sevimsiz fıkraların kahramanı olarak sunan yazar-çizer 

takımının da bilinçaltında yatanları iyi değerlendirmemiz gerekir. Hoca’yı olduğu gibi, 

gerçek kimliğiyle görmek, ona yamanmış ve asla kimlik ve kişiliğiyle bağdaşmayan 

özelliklerinden uzaklaştırarak ele almalı ve incelemeliyiz. Hoca, böylelerini 

kargımayacaktır, bundan eminiz; ama toplumumuz bu tür insanlarımızın görüşlerine 

büyük bir özenle eğilip doğru olmadığını araştıracaktır. 

.

* Prof. Dr.
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NİĞDE ÜNİVERSİTESİ’NDEN 

TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRETİM ANLAYIŞINI 

DEĞİŞTİRECEK FAKÜLTE

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 20 YAŞINDA:

Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür: “Her şey planladığımız 

gibi gerçekleşirse Niğde, tarımsal üretimde 10 yıl içerisinde uluslararası rekabet 

gücüne sahip bir il olur” dedi ve Niğde Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Ayhan 

Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi inşaatının da başladığını belirtti.

Yakın gelecekte gerek Niğde’nin gerekse bölgenin tarımsal üretimine ve 

ekonomik gelişimine ciddi katkılar sağlayacağı düşünülen Ayhan Şahenk Tarım 

Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Doğuş Holding tarafından yaptırılıyor. Yine Doğuş 

Holding tarafından, Fakülte binası yanı sıra Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşkesi 

içerisinde 200 kişilik bir de öğrenci yurdu yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür’le, Ayhan Şahenk Tarım 

Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi hakkında konuştuk:

SORU: Hocam, yeni kurulan Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 

Fakültesi bünyesinde hangi bölümler bulunuyor ve bu fakültenin diğer 

üniversitelerde yer alan Ziraat Fakültelerinden farkı nedir?

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 

Fakültesi bünyesinde “Biyosistem Mühendisliği”, “Bitkisel Üretim ve Teknolojileri”, 

“Hayvansal Üretim ve Teknolojileri”, “Tarımsal Genetik Mühendisliği” olarak dört 

bölümde ve “Hasat Sonrası Süreç Yönetimi ve Teknolojileri”, “Bitki Islahı ve Genetik 

Mühendisliği” gibi önemli alt programlarda eğitim verilecek. Ülkemizdeki mevcut 

Ziraat Fakültelerinde birbirine benzer şekilde yürütülen eğitim anlayışıyla her yıl 

4000’e yakın Ziraat Mühendisi mezun ediliyor ve bunların tamamı sektörde iş talep 

ediyor. Bu durum dikkate alınarak, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 

Fakültesi’nin eğitim anlayışı ve programı farklı bir şekilde oluşturuldu. Bölümlerin 

belirlenmesinde, Niğde Üniversitesi’nin diğer bölümlerinin gelişme hedefleri, Niğde 

ve çevresindeki agro-ekolojik şartlar, mevcut doğal kaynaklar, tarımsal yapı, iller için 

hazırlanan kalkınma planları, ülkemizin tarımla ilgili sektörlerindeki gelişmeler ve 

araştırma-geliştirme-eğitilmiş insan gücü gereksinimleri dikkate alındı.



Fakülte, ziraat fakültelerinin geleneksel yapısından farklı olarak geniş 

kapsamlı çok disiplinli bölüm yapılanması ve bir bölüm altında birden çok eğitim 

programının açılmasını öngörmektedir. Üretim teknikleri yanında teknoloji 

kullanımının araştırmalarda aynı bölüm içinde ele alınması ve eğitim programının 

bütünsel bir yaklaşımla geliştirilmesi ülke için örnek oluşturacaktır. Bu yaklaşım, 

Ziraat Fakültesi mezunlarının uzmanlaşma ve uluslararası nitelik kazanmasına 

olanak sağlayacak akreditasyon ve tanınırlık açısından da avantaj sağlayacaktır.

Fakülte’nin akademik yapılanması, ülkemizde hasat sonrası sürecin 

yönetimi ve teknolojisi ile bitki ve hayvan ıslahı alanlarında yaşanan önemli 

boşlukları doldurmak üzere planlandı. Son yıllarda özellikle perakende sektörünün 

pazardaki payının giderek artması ve ihracatta yaşanan sorunlar, hasat sonrası 

sürecin başarılı yönetilmesini zorunlu kılıyor. Ülkemizde bir ilk olan bu eğitim 

programı, sektörün ihtiyacı olan nitelikli işgücünü oluşturma açısından önemli rol 

oynayacaktır. Bitki ıslahı ve genetik mühendisliği de benzer şekilde ülkemizdeki 

zengin gen kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve biyoteknoloji ağırlıklı bölümler, 

klasik ıslah programlarıyla tamamlayıcı rol üstlenebilecektir.

SORU: Böyle bir fakülteye neden ihtiyaç duyuldu?

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Dünyada sanayileşmeye paralel olarak tarıma 

dayalı sektörlere de büyük ihtiyaç duyuluyor. Ülkemizde özellikle son yıllarda 

tarımsal nüfus oranının, kentsel nüfusa oranla azalması söz konusu olsa da kırsal 

alanlarda lokomotif sektör hala tarım. Bu doğrultuda tarıma dayalı gıda, tekstil ve deri 

sanayileri de ülke ekonomisinde önemli yer tutuyor. Tarımda verimliliğin ve katma 

değeri yüksek ürünlerin payının artması, ülkemizin Hollanda, Yeni Zelanda veya 

İsrail gibi tarımın milli gelir içindeki payının yüksek olduğu ülkeler arasına girmesini 

sağlayabilir. Bu açıdan, diğer üniversitelerde mevcut ziraat fakültelerinin işlevlerini 

tamamlayıcı bir fakültenin ülkemizde kentsel göçün yüksek olduğu kalkınmada 

öncelikli Niğde ilinde kurulması, ülke, yöre ve Niğde Üniversitesi’nin hızlı gelişiminde 

önemli rol üstlenecektir.

Niğde’nin toplam nüfusu 337.500 ve bunun  %54,9’u köylerde yaşıyor, yani 

kentleşme oranı % 45. Ana geçim kaynağı bitkisel ve hayvansal üretimden oluşuyor. 

Niğde’de 942.620.807 TL olan toplam tarımsal gelirin %75,2’si bitkisel üretimden 

sağlanıyor. Tarımın, ekonomiye sağladığı %38’lik katkı halkın ana geçim kaynağını 

oluşturuyor. Tarımsal üretim bakımından elma, üzüm, lahana ve domates ilk 

sıralarda yer alıyor. Türkiye genelinde elma ağacı sayısında Niğde, ilk sırada yer 

almasına rağmen elma üretiminde 3. sırada bulunuyor. Ülkemizdeki toplam patates 

üretiminin %25’i de Niğde’de yapılıyor. Bunların dışında; buğday, arpa, çavdar, kuru 

fasulye, nohut, yonca, korunga, şeker pancarı ve silajlık mısır da üretiliyor. Niğde’den 

yapılan toplam 3.966.696 dolarlık (USD) tarımsal ürün ihracatından 3.352.852 

dolarlık kısmı elma ihracatına dayalı yaş meyve ve sebze ihracatından sağlanıyor.
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Niğde’nin yüksek kırsal nüfusu, işgücü kapasitesi, tarımsal hammadde 

potansiyeli ile tarımın ve tarıma dayalı sanayinin yetersiz gelişmişlik düzeyini göz 

önüne aldığımızda Niğde Üniversitesi bünyesinden açılan Ayhan Şahenk Tarım 

Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, yörenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır.

SORU: Anladığım kadarıyla sadece Niğde’ye değil hem bölgenin tamamına 

hem de ülkemize ciddi katkılar sağlayacak bir yapı oluşturulması hedefleniyor?

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Kesinlikle öyle. Amacımız, mevcut ziraat 

fakültelerinin yapısından farklı bir yapı ortaya çıkarmanın yanı sıra bu doğrultudaki 

tıkanmayı gidermek ve ülkemizin tarımsal üretim anlayışını değiştirip geliştirmek. 

Açılacak Fakülte’nin eğitim programları ile ülke ve bölge tarımına yapacağı katkılar 

yanında yürüteceği AR-GE ve mesleki eğitim yayım hizmetleri ile bu anlamda bir 

değişim sağlamayı hedefliyoruz.

SORU: Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Niğde’ye, 

bölgeye ve ülkemize somut olarak ne tür katkılar sağlayacak?

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Fakülte, tarımsal üretimde sadece Niğde ili 

değil tüm bölge ve ülkenin agro-ekolojik ve sosyo-ekonomik koşullarına uyumlu 

sürdürülebilir tekniklerin ve yeni ürünlerin geliştirilmesine öncülük yapacak. Uygun 

tarım sistemlerinin ve teknolojilerinin geliştirilerek gen kaynakları başta olmak üzere 

tüm doğal kaynakların korunmasına ve tarımın çevreye olan olumsuz etkisinin 

azaltılmasına katkı sağlayacak. Ayrıca öğretim üyelerimiz aracılığıyla tarımsal 

üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma ve enerji korunumunu 

sağlama amacıyla uygulamalar geliştirecek.

SORU: Fakültenin, etkin bir şekilde bölgeye katkı sağlamasıyla istihdam 

konusunda bir canlanmanın söz konusu olacağını düşünüyor musunuz?

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Fakültenin, tarım ve tarıma dayalı sanayide 

yeni ürün ve alanların yaratılması ile istihdamın ve işgücü kalitesinin arttırılarak 

halkın refahının yükseltilmesi ve kırsaldan kente göçün önlenmesine ciddi katkılar 

sağlayacağını düşünüyoruz. Verimlilik ve kalitenin arttırılması sayesinde rekabet 

edilebilirliğin arttırılması söz konusu olacaktır. Mevcut hammadde potansiyelini 

paketleme, depolama ve işleme gibi ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve uzman işgücü 

yetiştirilmesi ile değerlendirilmesini ve katma değer artışını sağlayacak. Bilindiği 

üzere Niğde tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir kent. Ayhan Şahenk Tarım 

Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, yörede turizmin tarımla desteklenerek agro-turizm 

gibi iş alanları yaratılması suretiyle kırsal alanların doğrudan ve daha fazla pay 

alması ile refah artışını sağlamaya yönelik de çalışmalar yapacak.
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SORU: Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin 

yapılanma ve verilecek eğitim bakımından ülkemizde ilk ve tek fakülte olduğunu 

belirttiniz. Bu durum Niğde Üniversitesi için de önemli avantajlar sağlayacaktır?

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Tabi ki, her şeyden önce Üniversite’nin öğrenci 

ve öğretim elemanı potansiyelini arttıracaktır. Bunun yanı sıra Fakülte ile diğer 

akademik birimler arasında yürütülecek ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları ile 

fiziki imkanların kullanımı, Üniversite’nin bilimsel, fiziksel ve sosyo-kültürel 

gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nde 

yürütülecek araştırma ve geliştirme çalışmalarının bölge çiftçisine doğrudan 

ulaşabilmesi, her zaman önemle üzerinde durduğumuz Üniversite-Şehir işbirliğini 

geliştirecektir.

SORU: Bu konuya çok büyük önem verdiğinizi ve göreve geldiğiniz günden 

bu yana Üniversite-Kent işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek için önemli çalışmalar 

yaptığınızı biliyoruz.

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Üniversitelerin asli sorumluluklarından birinin 

bunu sağlamak olduğuna inanıyorum. Aksi takdirde ürettiğiniz bilginin fazla kıymeti 

kalmıyor. Bilgiyi üretip sanayide, teknolojide, ekonomide ve kentin sosyal yaşamında 

bunun uygulanmasını sağlamalısınız. Bu anlamda, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve 

Teknolojileri Fakültesi Niğde Üniversitesi ile Niğde arasındaki bağlara ciddi bir güç 

kazandıracaktır. Niğde, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde uygun 

tarımsal potansiyele ve diğer imkânlara sahip, nüfusunun büyük bölümü tarımla 

uğraşan bir kent. Bu doğrultuda üniversitenin üreteceği bilgi, tarım kesimindeki 

sorunlara çözüm getirecek, bunların kullanılması önemli yararlar sağlayacaktır. Bu 

sayede büyük bir halk kitlesi, tarımsal alandaki özel sektör kuruluşları ve tarıma 

dayalı sanayi kuruluşları ile Üniversitemiz arasındaki işbirliğini daha da artırmak 

mümkün olacaktır. Bunun yanında kurulacak bu Fakülte Üniversite’ye bilimsel ve 

akademik yeni bir güç, yöreye ekonomik destek ve birçok gencimize Üniversite’de 

eğitim-öğrenim görme fırsatı verecektir.

SORU: Yeni kurulan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nden mezun 

olanlar için yeterli istihdam imkânı var mı? Mezunlar hangi unvana sahip olacak?

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ile Hasat 

Sonrası Süreç Yönetimi ve Teknolojileri lisans programı mezunlarının “Ziraat 

Mühendisi” unvanı alması ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan Yetki 

Tüzüğü’nde Ziraat Mühendisleri için tanımlanan tüm yetki ve görevleri üstlenmeleri 

mümkün. Mezunlar, halen lisans eğitimi yapan tüm ziraat fakültelerinin bitkisel 

üretime yönelik olarak Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Toprak ve Bitki Besleme, Bitki 
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Koruma, Tarım Makineleri ve Sulama bölümü mezunu ziraat mühendislerinin 

çalıştığı işlerde istihdam edilebilirler. Ayrıca, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 

mezunlarına bahçe ve tarla bitkilerinin birlikte yetiştirildiği veya ekim nöbetinin 

zorunlu olduğu yörelerde ve organik tarım işletmelerinde bitki bölümünün bütünsel 

yaklaşımı avantaj sağlayacaktır.

Hasat Sonrası Süreç Yönetimi ve Teknolojileri mezunları ise perakende 

sektörü, meyve sebze halleri, gıda sanayi, paketleme firmaları, soğuk depo, lisanslı 

depoculuk yapan işletmelerde ve ihracatçı firmalar gibi özel sektör ve Toprak 

Mahsulleri Ofisi, Belediyeler, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı gibi kamu kurumlarında 

görev alabilirler.

Bitki Islahı ve Genetik Mühendisliği bölümü mezunları, resmi ve özel sektör 

kuruluşlarındaki ıslah programlarında, bitki pasaportu uygulamaları ve sınır kontrol 

noktalarındaki denetimlerde, bitki çeşidi hakları konusunda görev alıp, yeni tür, çeşit 

ve ürün geliştirmeye veya kalite kontrolüne yönelik olarak tohum, fide ve fidancılık 

sektörlerinde, doku kültürü veya moleküler araştırma laboratuarlarında araştırıcı 

veya eğitmen olarak görev alabilirler.

Biyosistem Mühendisliği lisans mezunlarının da tarım makineleri, sulama 

sistemleri, sera yapımı konusunda uzmanlaşmış firmalar, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının tarımda kullanımında (örneğin jeotermal enerji), tarımla ilgili diğer yan 

teknolojileri üreten firmalarda, tarım işletmelerinde yönetici veya danışman olarak, 

resmi kurumlarda da araştırıcı veya teknik uzman olarak istihdam edilmesi mümkün.

SORU: Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, tarımsal 

üretim konusunda sadece Niğde’de değil ülkemizde de bir devrimin başlangıcı 

sayılacak kadar önemli bir adım olarak kabul edilebilir.

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Biz de öyle görüyoruz. Her şey planladığımız 

şekilde gerçekleşirse Niğde, tarımsal üretim alanında 10 yıl içerisinde uluslararası 

rekabet gücüne sahip bir il olabilir. Bunu bir hayal olarak değil, gerçekleşmesi yakın 

bir hedef olarak görmek gerekiyor. Niğde Üniversitesi olarak biz konuya bu şekilde 

bakıyoruz. Bizimle aynı bakış açısına sahip olan ve hem Üniversitemize hem de 

ülkemize böylesi önemli bir fakülteyi kurmak için tüm imkânlarını seferber eden 

Doğuş Holding’e ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Şahenk’e sizlerin 

aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyorum.

SORU: Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin Niğde’ye 

ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür 

ediyoruz.

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Bu imkânı verdiğiniz için ben teşekkür ederim.
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HALİL NURİ YURDAKUL

(1898 - 28 Şubat 1970)
İsmail ÖZMEL

TARİHTEN  BİR SAYFA:

 Niğde Milletvekili Haydar Özalp’la Bor’da bir esnaf dükkânında oturuyor, ikram 

edilen çayları içiyorduk. Sözün bir noktasında Haydar Bey, Halil Nuri Bey gelmiş 

ziyaret edelim dedi. Beraberce eski Kaymakamlık binasının bulunduğu meydana 

girmeden sola, sokak içine döndük ve tahta merdivenli bir binanın birinci katına 

çıktık. Kendi adı ile anılan kütüphaneye girdik. Uzun boylu, geniş yapılı, derin bakışlı 

bir zat bizi karşıladı. Haydar Bey beni takdim etti. Güzel bir sohbet, okuma alışkanlığı, 

kitap, kütüphane eğitim, gençlik gibi konuları konuştuk. Ama ben bu müşekkel, 

etkileyici kişiliğin nasıl bir hayat hikâyesini temsil ettiğini, nasıl bir birikim ve idealin 

eseri olduğunu bilmiyordum. 

 Tahayyülümde kalan yüz hatlarını bugün şöyle değerlendirebilirim: Geniş 

omuzları taşıyan bir heykel gibi müşekkel bir vücut, mülayim bir yüz onu 

manalandıran derin iki göz, mazide kalan anıları, kalkın ey ehli vatan diye seslenen 

mustarip vatanın nidasını ta yüreğinde duyan, annesini hasta yatağında bırakarak 

vatan müdafası için yollara düşen bir vatanperver, vatanımızı elimizden almak 

isteyen müstevlilere gereken dersi veren ve nihayet 9 Eylül’de denize döken iradenin 

fedakâr kahramanlarından birisi olarak onu bütün kalbimle, saygıyla, minnetle ve 

sevgiyle selamlıyorum.

 Daha sonra ben o kütüphanede ve taşındığı yeni binasında günlerce çalıştım. 

Ne zaman ki Niğde Kültür Müdürü Mehmet Öncel Koç, Halil Nuri Bey’i siz yazın 

teklifini getirdi ve ben araştırmaya koyuldum ve gördüm ki yazılmaya, anlatılmaya 

değer birçok tarihi ve kültürel derinlikleri ihtiva eden bir kahraman, vatan 

müdafaasında,  hiçbir zorluk karşısında gözünü kırpmadan ölüme yani şehit olmaya 

pervasızca koşan bir gözü pek, kültür ve eğitimin yılmaz hizmetkârı, nihayet Niğdeyi 

TBMM’de temsil eden çalışkan bir parlamenter.

 Niğde’nin Bor ilçesinde Mazlumoğulları’ndan kolağası Halil Efendi’nin oğlu 

olarak 1898’de dünyaya gelen Halil Nuri Yurdakul, ilköğrenimini Bor’da tamamladı. 

Bursa Askeri Ortakokulu, Kuleli Askeri Lisesi ve Pendik İhtiyat Namzetleri Okulu’nda 

öğrenim gördü. Mondros Mütarekesi imzalandığında Erenköy İhtiyat Zabit 
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Namzetleri Talimgâhı’nda öğretmen olarak görev yapıyordu. Kurtuluş Savaşı 

başlayınca Pazarcık, Bozüyük ve İnegöl’de Mustafa Kemal Paşa ve  Ali Fuat 

Paşa’dan aldığı talimatlar ve yetkilerle düzenlediği küçük gönüllü askerlerle 

Türkiye’yi işgal eden düşman kuvvetleriyle savaştı. Onları büyük kuvvetler gelinceye 

kadar oyalamayı ve hatta durdurmayı başardı. Yakın vilayetlerde çıkan isyanları 

bastırmak üzere görev alan düzenli ordu birliklerinin isyan mıntıkalarına intikali ile 

boşalan kuvvetlerin yerinin nasıl doldurulacağı zihinleri meşgul ederken, Halil Nuri 

Bey Ali Fuat Cebesoy’a bu mıntıkayı iyi bildiğini ve yakın tanıdıkları olduğunu ve bir 

küçük kuvvet toplayabileceğini söylemesi üzerine, kendisine yetki verilmiş ve 30-40 

kişilik bir birlik kurarak düşmanın geleceği geçidi tutmuş ve günlerce mücadele 

ederek gelen düşman kuvvetlerini zaafa uğratmış ve ilerlemelerini durdurmuştur. 

Mehter takımının çaldığı marşlarla halkın maneviyatını yükseltmiş ve birlik büyük bir 

çoşku ile gelen düşmana hücum etmiş ve saldırıyı durdurmuş ve birçok da zayiat 

verdirmiştir. Halil Nuri Bey’in mehter marşlarıyla sağladığı yüksek moral çalışmaları 

da ayrıca üzerinde durulması gereken inceliklerdendir. Gazi, Halil Nuri Bey’in 

raporunu alınca “bu çocuk bu işi başardı”, diyerek memnun olduğunu belirtmiş ve 

böyle çaresiz gibi görünen bir noktadan bir çözüme ulaşmak herkesi memnun ve 

mutlu etmiştir.

 Teğmen Halil Nuri; Birinci, İkinci İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz Savaşları’na 

katılmış, 1927 yılından itibaren yedi yıl boyunca Muhafız Alayı’nda görev yapmıştır.

 1933 yılında Niğde 41. Fırka 12. Alay 3. Bölük komutanıdır. 1935 yılından 

itibaren üç  yıl boyunca Van ili Erciş ilçesinde  Askerlik Şube Başkanlığında 

bulunmuş ve orada “Erciş Musiki Kurumu”nu 29.10.1935 tarihinde kurmuştur. Kültür 

Müdürlüğünün yayımladığı Halil Nuri Yurdakul kitabında bu açılışın büyük fotoğrafını 

gördük ve mutlu olduk. 

 24.10.1938 tarihinde Niğde Askerlik Daire Mülhaklığına atanmış ve 1940 yılında 

Niğde Piyade Alayında 3. Tabur Komutanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra 

Kayseri Zincidere Gedikli Erbaş Hazırlama Orta Okulu Dâhiliye Müdürlüğü ve Gedikli 

Hazırlama Okul komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. Bu görevde iken ERCİŞ 

KAYMAKAMLIĞINA yazdığı 19.03.1942 tarihli yazı ilgiyle okunması gereken 

güzellikte ve muhtevadadır. Bu yazının bir bölümünü buraya alıyorum:

“ERCİŞ KAYMAKAMLIĞINA (19.03.1942)

 Meslek hayatımın (3) senesini askerlik şube reisliği ile bağrında geçirdiğim 

güzel Erciş’in vatanperver halkı ile onun yüksek seciyeli gençlerinin aziz hatıralarını 

daima muhafazaya itina etmekteyim. Sevgili yurdumun bu güzel parçasının 

Cumhuriyet Türkiye’sinde layık olduğu şerefli mevkii alması ve onun asil çocuklarının 
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yurdum ve devlet mekanizmasının muhtelif yerlerinde vazifeler görerek memlekete 

çok nafi (faydalı) olmalarını görmek de yegâne emelimdir.

 Kayseri gedikli hazırlama ortaokulu dâhiliye müdürlüğüyle vazifeye başladığım 

anda ilk düşüncem yukarıdaki arzumun bu sahada kısmen tahakkukunu temin için 

lütuf ve delaletlerini istirham etmek oluyor. Bu maksatla mektep kayıt ve kabul 

talimatından bir tane bağlı olarak sunulmuştur. Maddi vaziyetleri itibariyle tahsillerine 

devam edemeyen zeki çocukların memlekete kazandırılmasını temin buyurmalarını 

istirham eder en derin saygılarımı takdim ederim. 

               Gd. Erb. Hzl. Orta Okulu Dâhiliye Müdürü 

Binbaşı H.Nuri Yurdakul”

 

 Daha sonra Pozantı, Dörtyol ve Maraş’ta görev yaptı. Milletvekili olmadan önce 

Adana’da Seferi Gereçler Depo Müdürlüğü görevinde bulunuyordu. 

 Başarılı çalışmalarından dolayı 14.05.1925 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi onu takdirname ve İstiklal Madalyası ile taltif etmiştir.

 1940 yılında dönemin Genel Kurmay Başkanı tarafından para ödülü ile Maarif 

vekili Hasan Ali Yücel tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiştir.

 “Yurdakul askeri kimliği yanında, kültür adamı kimliği de çok önem arz 

etmektedir. Kütüphaneler kurar, birçok müzeye kıymetli eserler kazandırır, cami, 

mescit yapımları yanında, yol yapımı gibi birçok işin yapımına öncülük eder. Yurdakul 

başarılı çalışmalarından dolayı Atatürk’ün övgüsünü kazanmıştır. Atatürk’ün ve kız 

kardeşi Makbule Hanım’ın Niğde’ye ve Niğdelilere karşı özel bir sempatisi vardır. 

Büyük önderin kız kardeşi Makbule Atadan(Boysan) Adana ve Bor’da Yurdakul 

ailesini ve soyadını Atatürk’ün koyduğu Baran ailesini birçok kez ziyaret etmiştir.” 

(Arşiv Belgelerine göre Halil Nuri Yurdakul. Niğde Valiliği, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü yayınları. 2011, s:5)

 Halil Nuri Yurdakul 1950 seçimlerinde Niğde Milletvekili olarak TBMM’ne 

girdikten sonra da hizmetleri olmuştur.  1954 yılında Emekli Sandığı idare heyetine 

seçilir, kitaplarını hediye ettiği kendi adını taşıyan kütüphanenin de kurucusudur. 

 3 erkek ve 2 kız olmak üzere 5 çocuk babasıdır. 28 Şubat 1970 tarihinde hac 

dönüşü gecesi vefat etmiş, Niğde’nin Bor ilçesindeki Acıgöl mezarlığına 

defnedilmiştir.

 Halil Nuri Yurdakul’un İSTİKLAL HARBİ HATIRALARI:

 Ali Fuat Cebesoy “Milli Mücadele Hatıraları" adlı eserinde Halil Nuri Beyle ilgili 

bölümde şunları yazıyor: 

Sayı: 40   Temmuz - Ağustos 2012
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“Bozüyük'ten Bursa'ya kadar bölgeyi gözetleyecek gücümüz kalmamıştı. İlk icraat 

olarak Geyve'de bulunan 70. Alay'ın Karaköy'e getirilmesini ve Karaköy Boğazı'nın 

müdafaa vaziyetine konulmasını düşünmüştüm. 70. Alay gelinceye kadar, müdafaa 

mevziinin keşfi için erkân-ı harp binbaşısı Halis Bey'i oraya göndermiştim. Bu işler 

tamamlanıncaya kadar birkaç gün geçecekti. Bu esnada düşmanla nasıl temas 

edilecek ve hangi kuvvetle zaman kazanılacaktı?"

 "70. Alay kumandanı Halit Bey, emir almak için Geyve'den yanıma gelmişti. 

Fakat Bursa'dan ilerleyecek düşmanla meşgul olmak onun işi değildi. Mutlaka o 

saatte bir kuvvet bulmak lâzımdı. Bu sırada karargâhıma mülazım-ı sani (teğmen) 

Halil Nuri Efendi adında genç bir zabit müracaat ederek Bozüyük'ten toplayacağı 20-

30 tüfekli ile Pazarcık'a gidebileceğini, oradaki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi 

Yetimoğlu'nun yardımını evvelce sağladığını söyledi. Halil Nuri Efendi, bir taraftan 

düşmanla temas edinceye kadar İnegöl istikametinde gideceğini diğer taraftan 

düşmanı Nazif Paşa mevkiinde oyalamak için de kafi miktarda kuvvet 

toplayabileceğini ileri sürüyordu. Bu genç ve cesur zabiti Bozüyüklüler de seviyordu. 

Muvafakat ettim. Derhal faaliyete geçti. Ufak bir müfreze yaptı. Eğer kafi miktar silah 

bulmuş olsaydı müfrezenin mevcudu belki yüzü bulurdu. Halil Nuri Efendi aldığı emri 

tamamıyla ifa etti. Bir taraftan Nazif Paşa'daki müfrezesini Bozüyük ve Pazarcık'tan 

gelen müfrezelerle kuvvetlendirirken, diğer taraftan kendisi de İnegöl'e kadar 

ilerlemişti. Yunanlıların İnegöl'ü işgal edecekleri güne kadar orada kalmıştı. Bundan 

sonra da Nazif Paşa'daki müfrezesinin başına geçti."(kimkimdir.gen.tr)

“ Halil Nuri’nin düşmanı durdurduğunu öğrenen ve umumi vaziyeti bildiren raporunu 

dikkatle dinleyen Mustafa Kemal Paşa, yaveri Muzaffer Kılıç Bey’e dönerek  “çocuk 

bir sigara ver. Bu çocuk vaziyeti kurtardı” demiş ve hemen Ankara’ya dönmüştür.

Bu fedakarane hizmet meclis kürsüsünden de dile getirilmiştir.”(Kim Kimdir.gen.tr)                

 Kurtuluş savaşında üç kez yaralanan Halil Nuri Yurdakul’un yararlılıkları ve 

kahramanlıkları Necdet Rüştü Efe’nin de mısralarına da konu olmuştur.

 Necdet Rüştü Efe’nin mısraları, kahramanlık timsali Halil Nuri Bey’i ne de güzel 

anlatıyor:

KAHRAMAN HALİL NURİ

İbretle okuyunuz. Bir hazin masal işte:

İstanbul’da geçmiştir 1335’de.

Bugün de unutulmaz bu hikâye, yarın da;

İstanbul neler çekti o işgal yıllarında.
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Kış henüz tükenmişti. Henüz aylardan Nisan.

Fakat böyle Nisanda bahar görür mü insan?

Vatan, düşman çizmesi altında inliyordu

Büyük harp kaybedilmiş, harap olmuştu ordu..

Mustafa Kemal Paşa geçmiş Anadolu’ya

Millet bel bağlamıştı kurtarıcı uluya:

Münevvet Türk gençleri, her semtten uzak yakın; 

İstanbul’dan kaçıyor gizlice akın akın;

Hepsinin azmi sonsuz, kalbi emin yarından,

Yaya gidiyorlardı Alemdağ yollarından.

……

Gizli çalışanlardan bir zabit vardı hele,

Onun kalbi doluydu sonsuz bir iman ile:

Hatta bu vazifede göze alıp ölümü,

Diyordu davranalım. Oturmanın günü mü?...

(Düşman istilasıyla memleket esir olmuş

Ölmek var dönmek yoktur. Ya ölüm, ya kurtuluş!...)

Aylarca devam etti vazife el altından,

Düşman haber almadı yapılan bu akından

Cesur Halil Nuri’nin çok mahir idaresi

Anadolu semtine kaçırmıştı herkesi.

Ne uyudu bir gece, ne dinlendi bir sabah;

Halil Nuri taşıdı Anadolu’ya silah.

Meşhur Yahya Kaptan’la o vermişti el ele,

Gözünü yıldırmadı asla korku, tehlike

İstiklal Harbi için lâzım cephaneleri

Şehirden kaçırmıştı böyle aylardan beri.

Bu vazifeden sonra; başlamıştı büyüğü:

Omzuna yüklendi daha büyük bir yükü,

Anadolu’ya geçip, gidecekti savaşa.

Dedi: Şehit yazılsın mezarımdaki taşa…

Gerçi ona açıktı garip yurdun sinesi,

Fakat yalnız kalacak İstanbul’da annesi,

Tek başına, ihtiyar, hasta sürünecekti,

Bakımsız inleyecek, derde bürünecekti.
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Halil Nuri düşündü: Vatan bekliyor onu;

Bir ana da beklesin İstanbul’da oğlunu.

Asıl nine vatandı… O elden kaybolursa,

Ne fayda var bir ana evlâdını bulursa?

Öyle günde ev bark mı, aile mi kalacak?...

Anadolu gidince, Türkiye mahvolacak.

Hasretliler taş bassın o zaman sinesine;

Hatta sevgilisi de yurtsuz gencin nesine?...

Onun elden gitmesi, mahşer günü demektir;

Sevgili de, ana da, evlat da ölecektir…

İşte böyle düşünüp kahraman Halil Nuri,

Anasına dedi ki:

- Nice günlerden beri

Bir şey söyleyeceğim; fakat dilim varmıyor…

Dinle anam… Evladın beyhude yalvarmıyor:

İzin verirsen eğer, buradan kaçacağım;

Yel olup eseceğim, kuş olup uçacağım.

Karşıma çıksa bile en korkulu engeller,

Onları devirmezse, taş kesilsin bu eller,

Düşmanlar görüyorsun bütün ülkeye doldu.

 Padişah korkak çıktı, İstanbul esir oldu.

Geçti Anadolu’ya Mustafa Kemal Paşa…

Ben onunla birlikte, saldırıp dağa taşa,

Ya şehit olacağım, ya vatan kurtulacak;

İzin ver anacağım… Gitmeliyim muhakkak…

İhtiyar kadın dedi:

- Benden ne izin aldın?...

Yurt için izin olmaz. Hattâ geç bile kaldın.

Sen; bugünden tezi yok, vazifeye koşmazsan,

Böyle korkak kimseye artık denir mi insan?...

İnsan olmayanı da ben evlât sayar mıyım?

……….

Dönersen şanlı gazi… Ölürsen, şanlı şehit…

Gözüm yaşsız beklerim. Git yavrum; savaşa git.

Kahraman Halil Nuri o gün çıktı kapıdan;

Kadın hiç ağlamadı vedâlaştığı zaman.
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Aşkını, emelini, gençlik rüyalarını,

Hepsini terk ederek memleketin uğruna

Düştü Alemdağı’nın gece ıssız yoluna,

Geride bir sevgili, bir gönül bırakmıştı…

……

Kandıra civarında asileri tutmuştu:

İzmit-Adapazarı isyanında vuruştu.

Ev sahibi; düşmandan, hafiyeden korkarak,

Anasını atmıştı sokağa hasta, çıplak.

Halil Nuri duyunca acıklı havadisi,

Dedi: Varsın anamın bulunmasın kimsesi;

Varsın perişan olsun oraya geri dönmem,

Ben; o yanardağım ki, geri dönerek sönmem…

Yurdum mahvoluyorken; anam yersiz kalsa da,

Vazifeden ayrılmam. Her şey vatana feda.

Halil Nuri Yurdakul, işte böyle bir yiğitti,

İstanbul’a dönmedi,  Anadolu’ya gitti.

Aklı vatan uğrunda yapacağı savaşta,

Yorgun, yaya yürüdü günlerce dağda, taşta,

Yürüdü, onu bekliyordu şerefler şanlar;

Var olsun böyle cesur, korkusuz kahramanlar.

                           Necdet Rüştü Efe (S:24)

 Şiiri biraz kısaltarak aldım. Necdet Rüştü Efe nazma hâkim tecrübeli bir şair. 

Özellikle Akbaba dergisindeki hicivli manzumeleri ile adını duyurmuştu. 

Kahramanımız için de duygulu mısralar yakalamıştır.

 Necdet Rüştü Efe’nin ikinci bir şirini de buraya alıyorum. Şiirin kanatlarında Halil 

Nuri Bey'i seyretmek bir başkadır diye böyle yaptım:

 KURTULAN  SANCAK

   -1-

Bu tarih; Türkler için, unutulmaz tarihtir:

Bilecik - 23/Marat/1921.

O gün, buradan kurdu işte vatana pusu

Anadolu’ya giren kahpe düşman ordusu.

Pazarcık üzerinden, yürüyüp hız aldılar;
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Gündüzbey’i aldılar, Bozalan’a saldılar.

İstiklal savaşının bu en müthiş gününde,

Bir öncü kuvvet vardı Türk mevzii önünde.

Hamidiye sırtları, Isırganlı ve Keben

Top, tüfek dumanından görünmez oldu hemen.

İşte buydu feleğin kanlı savaş dediği,

Yerinden oynamıştı o gün Ahlat Gediği.

Bu ileri mevzide bulunan kıt’alardan

 9 ncu Bölük’ü yâd ederiz her zaman:

Öyle savaşmıştır ki, anlatmak dile kolay,

Onunla kuvvet aldı 143 ncü Alay.

Bu bölük, en ön safta, girmiş ateş hattına,

Kurtulup sokmuyordu düşmanları yakına.

Vazifesi: Karşıdan saldıran kuvvetleri

Oyalıyarak açmak, yürütmek ileri,

Dağıtarak yaymaktı… Ey Türk! Onunla öğün:

Adı tarihe geçti bu kahraman bölüğün

Şerefler kazanarak, kurtarmıştı vatanı.

Çünkü bölüğün vardı bir cesur kumandanı.

Düşman belâya çattı onu bulduğu sabah:

Bir genç ki: Canlı azim… Bir genç ki: Canlı silâh.

      -2-

O gün… Yunan ordusu yürüyordu pervasız.

9 ncu bölük’tü ona saldıran yalnız.

Bu kumandan istedi bir ders vermek düşmana:

Taaruza geçerek saldıracak sol yana,

Onlara verecekti büyük ordu hissini

Belki dağıtacaktı tam vaktinde hepsini.

Fakat meyus olmuştu izin alamayınca.

…..

Askeriyle beraber, pusu kurdu siperde

Öyle zaman geldi ki, sabredemedi bir ân,

Ne izin, ne tereddüt… Saldırdı o Kumandan:

Ordusu varmış gibi, atıldı yiğit, cesur;

Savaşta kahramanlık işte bu kadar olur:

O genç subay; ardında bir avuç askeriyle,

Ansızın baskın verdi, iki üç yüz eriyle
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Bir küçücük kuvvetten korkmuştu büyük ordu:

Böyle müthiş bir ateş nereden yağıyordu?

…..

İki gün iki gece oyalandı düşmanlar.

İmdat kuvveti geldi kazanılınca zaman,

Vazifesini yaptı o genç, yiğit Kumandan.

    -3-

Fakat daha mühim cenk başlamıştı o anda:

27 Mart günü, ateş yağdı dört yanda

Cehenneme dönmüştü Isırganlı sırtları:

Kızıl kanlar boyuyor dağları saran karı,

Soğuk, rüzgâr ve yağmur. Sonra şarapnel, kurşun

Bu cenk, en tehlikeli cengiydi kurtuluşun.

Bu cengi kaybedersek düşecekti Ankara,

Kaç asır kalacaktı vatanın bahtı kara.

Bu korkunç hakikati biliyordu Mehmetçik,

Düşmana saldırıyordu elide süngü, dipçik.

Hali pek muhteşemdi Türk erinin o günkü:

Yine o genç Kumandan başlarındaydı çünkü.

Düşman yükleniyordu… Az menzil var arada,

Fakat korkma; ey vatan! O genç yine orada:

O genç vermez bu yurdu; Allah öyle buyurdu,

O genci en yurtsever Türk kadını doğurdu.

O yiğit de kaçarsa, arzda cesaret ölür,

Artık fergat biter, azim ve gayret ölür.

O genç eğer yılarsa savaşın dehşetinden;

Başka kahramanların meşhur cesaretinden

Artık şüpheleniriz… Dünyada cesur kalmaz;

O genç de şan almazsa, hiçbir asker şan almaz!

    -4-

Muazzam boğuşmada öyle bir an geldi ki,

Cehennem bu savaştan hafif kalırdı belki.

Böyle bir harp görmemiş daha dünyada beşer,

Bir ana-baba günü… İşte hakikî mahşer!..

Savaşın bu anında bir tehlike belirdi:

Düşman, safları yarıp, iç siperlere girdi.

Maksadı zapt etmekti Alayın sancağını,

Onun için kurmuştu bu son ateş ağını.
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Düşman geliyor, düşman… Elden gidecek sancak;

Hangi cesur fedai sancağı kurtaracak?

Kim, şehit olmak için, fırlayacak göz göre göre? 

Kim gidecek bayrağın dalgalandığı yere?...

Az sonra vurulacak bir kurşunla sancaktar;

Ses gitmiyor, ateş çok… Ona koşacak kim var?

İşte o dakikada o genç fırladı yine:

O Kumandan; alarak tabancayı eline,

Koştu… Bütün düşmanlar hep saldıra dursunlar

Genç subayın yolunu kessin yağan kurşunlar,

Sancağın bulunduğu bir tepeye erişti,

Bu, mucizeye benzer; görüşmemiş bir işti;

Düşman, bu cesaretin yıldı manzarasından:

Bir Türk, yel gibi esmiş onların arasından,

Sancağı kurtararak, göndermişti geriye…

Türk askeri bağırdı: (Yaşa Kumandan!...) diye.

Hiç biri yılmayarak düşmanın ateşinden,

Can bularak koştular o subayın peşinden:

Tam bozgun veriyorken, Bölük tekrar dirildi,

Düşmanın sinesine bir hançer indirildi.

Ey Türk!... İstanbul’daki Askeri Müze’ye git,

Oraya şeref verdi bahsettiğimiz yiğit:

Onun resmi süsledi en muteber yeri,

Altında da ismi var: Kahraman Halil Nuri.

   Necdet Rüştü Efe (a.g.e. s:19)

Not: Necdet Rüştü Efe 1900’de İstanbul’da doğdu, 24 Eylül 1969’da vefat etti. 

Akbaba mizah dergisinde hiciv şiirleri yayınlandı. Birçok şiir kitaplarının sahibidir.
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GEÇEN ÖZEL SAYIDAN KALANLAR:

CENGİZ DAĞCI’NIN DÖNÜŞ ROMANI

Ali İhsan KOLCU *

DÖNÜŞ

Romanın Çözümlemesi

Dönüş romanının konusu Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında geçer. 

Romanın kahramanı Niyazi adlı bir üniversite öğrencisidir. Niyazi’nin babası asrın 

başlarında yaşamış katı ve heyecanlı bir Kırım milliyetçisidir. Hırçın kişiliği yüzünden 

sık sık başı belaya girer. Bir gün polislerle girdiği kavgada bir polisi öldürür ve kendisi 

de öldürülür. Bu olaydan altı ay sonra  Niyazi’nin annesi de ölür. Küçük Niyazi 

amcaları tarafından büyütülür. Önce Gurzuf’taki bir okula, daha sonra da Yalta’daki 

bir okula yazdırılır. Ardından yüksek tahsil için Petersburg’a gönderilir. 

Eserin başında Niyazi’nin Petersburg’daki üniversiteden izinli olarak 

kasabası Gurzuf’a geldiğine tanık oluruz. Niyeti üniversiteyi bitirebilmek için gerekli 

olan iki yüz rubleyi amcalarından alabilmektir. Bu arada büyük babası ağır hastadır. 

Amcaları karşı kıyıya, ak topraklara (Türkiye) göçme niyetindedir. Büyükbaba çok 

geçmeden ölür. Cenazeden sonra iki amcasından tahsil parası için ancak seksen 

ruble koparabilir. Amcaları Türkiye’ye göçer. Niyazi Gurzuf’ta eski arkadaşı Veli’yle 

karşılaşır. Zaman içerisinde Veli’nin fikirlerinde değişiklikler olmuştur. Vaktiyle 

milliyetçi duygular besleyen Veli hayatın gerçekleri karşısında daha ayakları yere 

basan gerçekçi bir görüşü benimsemiştir. Rus sosyal demokratların görüşlerini 

kendine daha yakın bulmaktadır. 

Bu arada Rus subay Gorohov ve onun karısı Anna Arkadiyevna ile tanışır. 

Onlara tercümanlık yapar. Aradıkları dostlarını bulmalarına yardım eder. Bu çiftin 

dostları artık Gurzuf’a yerleşmiş bulunan sabık Rus subayı Varabyov’dur. Niyazi 

konukları Varabyov’un evine kadar götürür. Ertesi gün bir kır gezisi için sözleşirler. 

Yalta’dan gelen bir emir bu iki subayın derhal evden ayrılmalarını zorunlu kılar. Anna 

Arkadiyevna ve Niyazi tek başlarına Ayıdağı’na doğru at gezintisine çıkarlar. İç 

dünyalarında büyük yalnızlıklar çeken bu iki insan arasında bir ilişki cereyan eder.  
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Bu arada Birinci Dünya Savaşı patlak vermiştir. Veli limanda yaptığı bir 

kavgada omzundan yaralanır. Gururu kırılmıştır. Niyazi dostunu teselli etmek isterse 

de Veli buna izin vermez. 

Niyazi’nin gidecek kimsesi yoktur. Savaş çıktığı için üniversiteler de 

kapatılmıştır. Akmescit’te bir Yahudi olan Dr. Levin-Zagorski’nin oğluna Rus dili ve 

edebiyatı dersi verir. Bu arada Alman Vrangel’in ordusu Kırım’ı işgal eder. Niyazi 

Kırım’dan ayrılmak zorunda kalır. Yalta’dan bir vapura biner. Amacı Köstence 

(Romanya) üzerinden İstanbul’a gitmektir. Fakat vapurun Köstence’de yükünü 

boşaltır boşaltmaz tekrar Yalta’ya döneceğini öğrenir. Daha önce Dr. Levin-

Zagorski’nin davetini hatırlayarak Krakov’a gider. Burada dört yıl kalır;  geçimini 

temin edebilmek için çeşitli işlerde çalışır. Dr. Levin-Zagorski’ye bir mektup yazar. 

Dr. Zagorski onu Prag’a davet eder. Elinden gelen yardımı yapar. Üniversiteyi 

bitirebilmesi için ona bir Rus bursu temin eder. Niyazi bu bursla üniversiteyi bitirir. 

Prag’da geçen yıllar içinde büyük bir yalnızlık çeken Niyazi kendisini içkiye vurur. İki 

yıl süren bu aylaklıktan sonra kendisine gelir. 

Romanın ‘Dönüşten Sonra’ adını taşıyan son bölümünde Niyazi’yi tekrar 

memleketi Gurzuf’ta buluruz. Fakat Gurzuf eski Gurzuf değildir. Baba evine dönen 

Niyazi buranın başkaları tarafından geçici olarak kullanıldığını görür. Bir gece 

evinde kalır. Ertesi gün muhacirler evi boşaltırlar. Niyazi iş istemek için okul müdürü 

Nuri Efendi’ye gider. Artık devir değişmiş, ülkeye komünizm gelmiştir. Her tarafta 

Lenin’in fotoğrafları vardır. parti hemen her işe el koymaktadır. Ailesinin eski bir 

tanıdığı olan Nuri Efendi, Niyazi’yi ajan zannederek soğuk davranır. Niyazi 

öğretmenlik, ya da her ne iş olursa olsun yapabileceğini söylerse de iş vermenin 

artık Reyon Maarif Komiserliği’nin elinde olduğunu belirterek sözünü bitirir. 

Niyazi umutsuzluk içinde evine döner. Yolda rast geldiği bir köpeği yanına alır. 

Vaktiyle dedesinin cesedinin yattığı odada ateş yakar. Dışarıda bir kasırga 

ulumaktadır. Köpek mutludur. Niyazi gözlerini ateşin sarımtırak alevlerine dikip 

düşüncelere dalar. Roman böylece sona erer. 

Dönüş romanı baş karakterin memleketine iki kere dönüşünde cereyan eden 

olayların anlatıldığı bir eserdir. Zaten giriş yerine konulan Bayırdaki Ev kısmı bir 

yana bırakılacak olursa  bütün roman metni Niyazi’nin hatıra defterinden 

okunmaktadır. 

Niyazi’nin birinci ‘dönüşü’, yakınlarının ak topraklara göçme hazırlıklarını 

yaptığı günlere tekabül eder. Bu, Rus zulmünden kaçışın hikâyesidir. Ufukta bir 

savaşın ayak sesleri duyulmaktadır. İnsanlar sarsılmaz bir önsezi ile kendilerini 

güvende hissedecekleri topraklara göçmektedirler. Birinci Dünya Savaşı’nda 

Türkiye çok sayıda Kırım göçmeni kabul etmiştir. Niyazi’nin ailesi de sırayla 

Türkiye’ye göçerler. Savaş yıllarını Avrupa’da geçiren Niyazi, savaş sonunda 

memleketine döndüğünde her şeyi değişmiş bulur. Artık Gurzuf, Akmescit, 

Bahçesaray, Kızıltaş Türk nüfusu bakımından azalmıştır. Aradan geçen on sekiz yıl 

bütün hatıraları silmiş gibidir. 
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Niyazi’nin ilk dönüşünde büyük babanın ölümü bir bakıma bir geçmişin ve 

hayat tarzının ölümü anlamına gelir. Onun temsil ettiği dirlik artık bozulmuştur. 

Oğullarının biri (Niyazi’nin babası)  polis tarafından öldürülmüş; diğerleri de 

mezarlarını, toprak ve bağ, bahçelerini bırakarak karşı topraklara göçmeye 

hazırlanmaktadırlar. İki oğlu babalarının vasiyetlerini yerine getirip getirmekte 

anlaşamamaktadırlar. Niyazi her iki gelişinde de büyük bir yalnızlık duygusuna 

kapılır. Çocukluk arkadaşı Veli’nin kafası devrin moda sosyal demokrat söylevleriyle 

karmakarışık hale gelmiştir. Niyazi’den Petersburg’daki sosyal demokratların 

faaliyetlerini sorar. 

“-Sen, kuzum Niyazi, Gurzuf’a inmeden önce Gasprinski babanın 

‘Tercüman’ını okudun galiba. Onu bir yana bırak da Petersburg ne âlemde, onu 

söyle bana? Sosyal Demokratların gazeteleri neler yazıyorlar?

-Sosyal Demokratların yazdıkları ‘Tercüman’dan daha önemli midir senin 

için?

-Tabi!

-Neden? Küçümseme Gasprinski babayı Veli!

-Gasprinski babayı küçümsemiyorum ben. Küçümseyemem onu ben. Ama 

acıyorum ona. Çok çok acıyorum ona. Kaşgar’a, Kırgız ve Türkmen çadırlarına 

sekiz on nüsha gazete, üç beş kitap, milyonlarca insanın arasından bulup çıkardığı 

üç beş muallimi milyonlarca kara cahil insanın arasına göndererek, onlara Kavaid-i 

Lisan-i Arap ve Lehçe-i Tatarî kitapları okutturarak bu milleti uyandıracak diye ben 

bütün ümit ve inançlarımı Gasprinski babaya bağlayamam. Bu millet uyanık ve 

sağlam bir hayat yaşamak arzusunda olsaydı eğer, atının sırtından atlayıp 

kamçısını ve kılıcını duvara astığı günden itibaren çadırında, evinde, kışlasında 

Lisan-ı Arap ve Lehçe-i Tatarî değil de cebir kitapları okumağa başlamakta, hiç 

değilse yarım asır önce cami avlularında genç kızlarına ve oğullarına beden 

terbiyesi vermekte hiçbir mahzur görmemesi gerekirdi. Pes! Memleket ve millet mi? 

İşte orada! İki yüz  elli kütükten ibaret üzüm bağı, iki selvi arasında bir ev, az ötede 

bahçe ve tütün tarlası… Bunlardır benim için millet ve memleket! Bunlar her şeyin 

üstündedir benim için. Sosyal Demokratların yazdıkları daha önemli mi senin için 

diye soruyorsun. Bu da bir soru mu? Elbetteki daha önemlidir benim için. Hem niçin 

önemli olmasın efendim? Onlar bizim hocalarımız gibi gazetelerinde resimli yazı 

neşretmenin günâh olduğunu yazmıyorlar ki. Memleket davalarını, harp haberlerini, 

borsanın durumunu yazıyorlar. Daha önemli değil mi bu haberler benim için?”

İsmail Gaspıralı’yı eleştirisi, Veli’nin birinci Dünya savaşı öncesi Rusya’da 

cereyan eden siyasal kavgaların ve propaganda yağmurunun bir tesiri olarak 

görülmelidir. Yoksa bütün Türklüğü aydınlatmak için hayatını ve servetini seferber 

eden bir öncü için ancak saygı duyulur. Veli’nin şikâyeti ve öfkesi aslında bir gerçeği 

ortaya koymaktadır. Kabul etmek gerekir ki yirminci yüz yıla girerken bütün dünya 

Türklüğünde hatta İslâm dünyasında büyük bir geri kalmışlık ve cehalet hüküm 
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sürmekteydi.  Öteki milletlerle bilimsel alanda bir yarış olmadığı gibi, ticaret, sanayi 

ve kültürel konularda da bir çekişme söz konusu değildi. Veli, milliyetçiliği bir 

hamaset biçiminde değil, ayakları yere basan, gerçekçi ve çağın söylemine uygun 

bir hareket olarak görmektedir. 

Veli’nin ekonomik bakımdan geri kalmışlığımızı dile getirdiği satırlar 

yukarıdakilerle sınırlı kalmaz. Romanın ilerleyen bölümlerinde milliyetçilik 

konusunda arkadaşı Niyazi ile tartışmaya devam eder. Onun getirdiği çözümün 

temelinde iktisadî bağımsızlık ve üretim ve ürettiğini iyi fiyata satabilmek ilkesi 

vardır. 

“Toprağına bak, bağının her kütüğünü kendi kanından ve etinden doğmuş bir 

evladını sever gibi sev, güzel tütün, güzel meyve, güzel üzüm yetiştir, alın terinle, 

sevgiyle yetiştirdiğin bunları satmayı da öğren… işte o zaman senin toprağında 

mektepler de yükselir, trenler de işler. O zaman yorgun saatlerinde istersen Hikâye-i 

Minkacan Hanım Türbesi’ni de oku, Muhammediye’yi, Seyyid Battal’ı, Letâif-i Hoca 

Nasreddin’i de oku. (…) Senin, bugün ölüm döşeğinde yatan deden kırk yıl önce, hiç 

değilse seccadesinden başını kaldırdığı zamanlarında, başını çevirip Fransız 

İnkılâbına baksaydı, Yedi Yıl Muharebeleri’yle ilgilenmiş olsaydı bu gün sen 

Petersburg’dan kalkıp buraya gelmez, Üniversitenin son sınıfını tamamlamaya 

gereken yüz ruble parayı dedenin kesesinden koparmak için burada onun ölümünü 

beklemezdin.”

Niyazi’nin de zaman içinde Veli’nin fikirlerine yaklaştığı ve geçmişi eleştirel 

gözle okumaya başladığı anlaşılmaktadır. Memleketinin geri kalmışlığını o da bir 

başka yönden ele alıp düşünür. Başlatmayı hayal ettiği millî faaliyetlerin zeminini 

yoklar.

“Son yüz, yüz elli yıl içinde yerli halk tarafından yaşanan ve köyle iktisadî bir 

bağıntıda bulunan tek bir şehir yoktu Kırım’da. Bahçesaray gibi vaktiyle ünlü bir 

şehir geri ve en acıklı bir kasaba durumuna düşmüştü. Edebiyatımız yoktu. Bize, 

bizim ruhumuza ve duygularımıza yakın, okurken anlayabileceğim tek bir 

yazarımız, tek bir eserimiz yoktu. Yurdun üç nesil önceki insanlarının hayatlarını 

tanıyıp öğrenmemiz için Rus veya Lehistan kilise kaynaklarını, papazların yazdıkları 

yazılara başvurmak gerekiyordu. Yurdun yarıdan fazlası boşalmıştı. Geride 

kalanların çoğu işinden gücünden kurtulunca camide veya evinde sedir üstünde 

oturarak gözlerini ağartıp başını seccadesine vurmaktan ve tespih çekmekten 

başka bir şey bilmiyor, bir şeyle ilgilenmiyorlardı. İşte milli faaliyetlerimiz bunlara 

dayanacaktı.”

Roman, ‘Bayırdaki Ev’, ‘Dönüş’, ‘Cenaze’, ‘Anna Arkadiyevna’, Yabancının 

Karısı’, ‘O Günün Akşamı’ ve ‘Dönüşten Sonra’ başlıklarını taşıyan yedi bölümden 

oluşur. Anlatıcı birinci bölümde yazar anlatıcıdır. Daha sonra Niyazi’nin defterinden 

romanı takip ederiz.  Bu Cengiz Dağcı’nın sık kullandığı geriye dönüş ve hatıralara 

dönme tekniğidir. 
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Romanda dikkatlere sunulan Dr. Levin-Zagorski- Niyazi dostluğu bir 

bakımdan önemlidir. Zira Dr. Levin-Zagorski bir yahudidir. Yani vatansızdır. 

Romanın vak’asının geçtiği yıllar dikkate alındığında (bugünkü İsrail devleti ortada 

yoktur) Niyazi ile vatansızlık, vatanını kaybetme, elden çıkarma korkusunu 

yaşadıkları ya da bu korkunun iki insanın kaderini birleştirdiğini söylemek de 

mümkündür. Dr. Levin gittiği ülkeye adapte olmaya beceri haline getiren bir ırktandır. 

Öte yandan Niyazi bulunduğu ülkelerde bir türlü rahat edemez. Tekrar Gurzuf’a, 

baba-ata ocağına döner. Yapayalnız ve kimsesizdir. Artık tek yoldaşı bir sokak 

köpeğidir. 

Dağcı, bu romanıyla da kendi eserini yaratan temel güç olan vatan 

temasından ayrılmıyor. Zira vatana dönüş, ana dönüş, ana dile dönüş, sıla-yı rahme 

dönüştür. 

* Prof. Dr.
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Müstesna zaman dilimlerinden birisidir mübarek ramazan… Onun için de 

Müslümanlar tarafından büyük bir şevkle karşılanır. Bu aya erişmeden evvel hazırlıklara 

girişilir. Kadınlar ramazanlık yiyecekler hazırlamaya aylar önceden başlarlar. Yufkalar 

açılır, konserveler yapılır. Kadınlar her gün birbirine gidip bu gibi hazırlıkları beraberce 

yaparlar. Bu ayda büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği gösterilir.

Ramazan deyince hiç şüphesiz ki aklımıza ramazan davulcuları geliyor. Çok 

eskilerden bugüne intikal eden ramazan davulculuğu geleneği bugün de devam ediyor. 

Oruç tutacaklara sahuru haber veren ve kalkıp yemelerini sağlayan bu kişiler nedense 

günümüzde bazı kesimler tarafından dışlanıyorlar. Hatta bazı belediyeler ramazan 

davulu çalınmasını yasaklıyorlar. Oruç tutmayanlar bu köklü geleneğin kalkmasını 

istiyorlar.

 Gerçi oruç tutanların bir kısmı da ramazan davulcularına sıcak bakmıyor. Çünkü 

küçük çocuklar gecenin yarısında uyanıyorlar; hatta korkuyorlar.  Bir daha da yataklarına 

yatmıyorlar, anneleriyle yatıyorlar. Bazı çocukların davul sesinden etkilenip uyandıkları 

doğrudur. Fakat bunda asıl kabahat davulcularındır. Çünkü davul çalmanın da belli bir 

adabı vardır. Amaç oruç tutacakları uyandırmak ve ertesi gün aç kalmalarını önlemektir. 

Fakat bazı davulcular sanki inadına mahalleyi ayağa kaldırıyor. Bir anda her şey 

arapsaçına dönüyor. Bu gibi sorumsuz kişiler çok köklü bir geleneğin yavaş yavaş 

kaybolmasına neden oluyor. 

Bazı belediyeler ramazan davulcularının eğitilmesine önayak oluyor. Müzik 

alanında çalışanlar onlara davul çalmanın yollarını öğretiyor. Bu doğru ve yerinde bir 

uygulamadır. Çünkü gece yarısında ritimsiz bir gürültüyle uyanmayı hiç kimse istemez. 

Çok eskiden insanların diledikleri saatte uyanmasını sağlayan çalar saatler yoktu veya 

çok yaygın değildi. Fakat günümüzde hemen her evde çalar saat vardır. Hatta 

teknolojinin nimetlerinden biri olan cep telefonları saat görevi de görerek bizi istediğimiz 

saatte uyararak kalkmamızı sağlıyorlar. Demek ki artık davulcuların görevi insanları 

sahura kaldırmaktan öte köklü bir geleneği devam ettirmek, ramazana eğlenceli bir hava 

kazandırmaktır. Bunu yapanların belli bir müzik eğitiminin olması şarttır. Özellikle vurmalı 

çalgılar konusunda tecrübeli olmaları, bu alanda eğitim almaları gerekir. Aksi halde 

gelenek ve eğlence zulme dönüşür. Bu çağda insanları ritimsiz gürültüyle sahura 

kaldırmak, geleneğin yozlaşması sonucunu doğurur.  

Ramazanlarda davulcular hem davul çalar, hem de bu ayın ruhuna uygun maniler 

söylerler. Mani halk kültüründe ve edebiyatımızda çok köklü bir geleneğe ve muhtevaya 

sahiptir. Maniler, söyleyeni belli olmayan, genellikle 7’li hece ölçüsüne göre söylenen 

dörtlüklerdir. Doğu Anadolu’da mani yerine ‘bayatı’ sözü de kullanılmaktadır. Uyak düzeni 

“a - a - b – a” şeklindedir. İlk iki mısra birbirinden bağımsız olup; asıl vurgulayıcı içerik, 

üçüncü ve dördüncü mısralarda yer almaktadır. Konuları aşk, gurbet, ayrılık, kıskançlık 

RAMAZAN DAVULCULARI VE MANİLER

M. Nihat MALKOÇ
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olabileceği gibi, ramazan manileri gibi özel zamanlara ait manilere de rastlanmaktadır. 

Ramazan ayında davulcuların söylediği manilerden bir kısmını dikkatinize sunmak 

istiyorum:

“Yeni Cami direk ister / Söylemeye yürek ister 

 Benim karnım toktur amma /Arkadaşım börek ister

Sokak yolu dar mıdır? / Minaresi var mıdır?

İftara kal diyorlar, / Acep aslı var mıdır?

Aldanma sağa sola, / Gel gidelim hak yola,

Güzel oruç tutanın, / Akıbeti hayrola.

Maniler çiçeklidir. / Birbirine eklidir.

Davulcunun daveti, / Mutlaka böreklidir.

Herkes sabırla bekler, / Zayi olmaz emekler.

İftara geliyoruz. / Hazırlansın yemekler.

Bak geldi etli dolma, / Çok yiyip göbek salma.

Üstüne bir kahve iç, / Terâvihe geç kalma!..

Kavuştuk Ramazana. / Ne de büyük ihsana.

Bu ayda oruç tutmak, / Huzur verir insana.

Sahur oldu ışıyor, / Bülbüller ötüşüyor,

İftarda çay deyince, / Yüreğim tutuşuyor.”

Milletler gelenek ve göreneklerini yaşayarak daha güçlü kalırlar. Her ne kadar bu 

işi maddi bir beklenti karşılığında yapıyorsa da, ramazan davulcusu köklü bir geleneği 

devam ettiren insandır. Milletimizin değerleriyle zıtlaşmak, onlarla mücadele etmek 

yerine bu kültürel birikimi koruyup kollamalıyız. Milli ve manevi değerlerimiz sayesinde 

birbirlerimizle kenetlenebiliyoruz, aynı ruhu yaşıyoruz. Bizleri kendisine benzetmek ve 

yozlaştırmak isteyen bazı toplumlara mesafeli durmalıyız; milli ve manevi değerlerimize 

ve değerlilerimize sımsıkı sarılmalıyız.
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Türkçe kadar nezih bir dil bilemiyorum…

 Bu milletin zarafeti, inceliği, sadeliği, içtenliği, yürekliliği ‘dilinden 

kaynaklanıyor…’

Üstat kalemler, dil hakkında neler söylüyorlar;

Fazıl Hüsnü Dağlarca,        “Türkçe’m, ses bayrağım” diyor! 

Yahya Kemal Beyatlı,      “Türkçe; ağzımızda, anamızın sütü gibi helal ve güzel 

olmalı.”

Nihat Sami Banarlı,       “Bizim dilimiz, bir imparatorluk dilidir. Her dil imparatorluk 

dili olamaz. Çünkü her millet imparatorluk kuramaz.”

Cemil Meriç,         “Kamusa (sözlüğe) uzanan el namusa uzanmıştır”

Peyami Safa,    “Dilini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmiş demektir.”

Balzac,           “Millet, edebiyatı olan topluluktur.”

Ludwig Wittgenstein,  “Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır”

Yunus Emre,    “Söz ola kese savaşı/ Söz ola bitire başı/ Söz ola ağulu aşı/ Bal ile 

yağ ede bir söz”

***   ***

Türkçe, ‘fetih’ dilidir…

Türkçe, ‘fütüvvet’ dilidir…

Türkçe, ‘milli hâkimiyet’ dilidir…

Türkçe, bir edep ve adap dilidir…

Türkçeyi savunmak, ‘vatan müdafaası’ kadar kutsaldır!

***   ***

  Dil konusunda hassasiyetimizi maddeler halinde tekrarlıyoruz;

 Dil, Bir milletin hafızasıdır!.

 Dilin tabii kanunları/kuralları  vardır!..

 Suni olarak, dil meydana getirilemez!.. 

 Dil, canlı bir organizmadır!.

 Dil, kültürün taşıyıcısıdır!.

 Dil,  nesiller arası köprüdür!. 

 ***                           ***

 F. K. Timurtaş Hoca ne diyor?. “Dil meselesi, bir milli müdafaa meselesidir.  

Dilimizi korumak, vatanı korumakla birdir. Çünkü dilde vatan kadar, tarih kadar, gelenek 

ve töre kadar azizdir. Dil de, bayrak gibi, aile gibi mukaddesattandır.”

Gazi ne diyor; “Efendiler, milliyetimiz her şeyden fazla dilimizin içindedir. Dilimiz, 

atalarımızın bize miras bıraktığı en büyük servet, en büyük emanettir..”

***   ***

Bu büyük servetin asrımız Türkiye’sinde kıymetini ne kadar biliyoruz!

Bu büyük emaneti ne kadar koruyabiliyoruz…

Türk Dil Kurumu Başkanı (TDK) Prof. Dr. Haluk Akalın, haklı olarak; Türk 

bayrağına nasıl sahip çıkıp koruyor ve kolluyorsak aynı şekilde ses bayrağımız Türkçe 

‘ye de sahip çıkılmalıdır!

Bayrak şairimiz; “Dilimiz bir devamdır kopmaz/ Dili millet yapar, kurum yapmaz..” 

Türkçe ’de, ne vardır efendiler?. Bir milletin hafızası!.  Öyle bir nesil, iki nesil değil.. 

VAH! BENİM GÜZEL TÜRKÇE’M!

Bedrettin KELEŞTİMUR
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Çeyrek asır, iki asır değil; Daha ne ki, bizlere gök kubbe deki yıldızlar kadar yakın duran…

***    ***

Çinli hakim Konfüçyüs’e,  “Bir ülkeyi idare etmeye çağrılsaydınız ilk iş olarak ne 

yapardınız?.” diye sormuşlar. 

Konfüçyüs; “Önce dili düzeltirdim. Dil düzgün olmazsa, kelimeler düşünceyi iyi 

anlatamaz. Düşünceler iyi anlatılmazsa, yapılması gereken işler iyi yapılamaz. Gereken 

yapılamazsa ahlak ve kültür bozulur. Ahlak ve kültür bozulursa, adalet yolunu şaşırır. 

Adalet yanlış yola saparsa, halk düşkünlük ve şaşkınlık içerisine düşer. Ne yapacağını, 

işin nereye varacağını bilemez. Bu sebeple söylenilen sözü doğru söylemeli. Hiçbir şey 

dil kadar mühim değildir.”

***    ***

Yüreğimizin sesini asırların feryadı olarak yankılanmasına sebep olan o köşe 

taşları; Kaşgarlı Mahmut’tan Ali Şir Nevai’ye… Karamanoğlu Mehmet Bey’den Gaspıralı 

İsmail’e… süzülüp gelen bir kutsi mücadele bayrağı… O bayrak devamlı dalgalanacak… 

O rüzgar öylesine esecek ki…

***    ***

 Kelimeler, taşıdığı medeniyetlerin izlerini beraberinde getirir!. Türkiye böyle bir 

istila ile karşı karşıyadır.. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, bu mücadeleyi ilmi ve mantıki 

manada sadece Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda yapan bir ilim adamıdır. Ne 

diyor bu ilim adamımız; “Türk demek, dil demektir” Bir Fransız, bir Alman; İngilizce 

karşısında kendi dilini gurur meselesi yapar. Fransa, ‘koruma kanunu’ çıkarır. 

 Bahtiyar Vahapzade,  “Menim anam savadsızdır/Okuma yazma bilmiyır/Yoh men 

heçem/Men yalanam/Kitab kitab sözlerimin/Müellifi menim anam.” derken dilin toplumun 

hafızası, geleceği ve çimentosu olduğunu ifade eder.

Ziya Gökalp de “En güzel dil Türkçe bize/Başka dil gece bize/İstanbul Türkçesi/En 

saf en ince bize” 

***    ***

Hey çarşı Pazar,  sizler çıldırdınız mı?

Nedir bu akıl almaz mantık…

Nedir, o dükkânlarınızın başındaki, ‘kimlik’

O sen misin?

Nedir,  çocuğumuza verdiğin çantadaki; bizleri yabana taşıyan kelimeler…

Biz olmaktan çıkıyoruz…

Çarşıdan pazara…   Evden sokağa…

Dil yarası mı nedir,

Bu yabancı hayranlığı!

Kanayan bir yaramıdır…

***  ***

Okullarımız o kadar güzel ki…

Onların her biri duyarlı…

O okulların içerisinde birisi var ki,

Elazığ Anadolu İletişim Lisesi…

Bu okulumuz bir çalışma başlattılar;

“Yöneticisi, Öğretmenleri, Öğrencileri, Velileri ile birlikte;

Türkçe’nin gönül dünyasındalar…”

O dünyayı, her türlü, ‘kirlilikten’ özenle sakınıyorlar!

Türkçeyi sevmek,

Bir büyük milli tefekkürdür!
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Durmadan kıvrılan demir rayların peşinde

Geçip giderken doğu ekspresinin penceresinde

Bozkırın ortasında seyrederken baharı

Sarıçiçeklerle dokunmuş bir kilim gibi tepeler

Al yazmalı kadınların ellerinde çıkınlar

Bir ordan bir burdan sekerken kuzular

 

Bir türkü söylüyor emmim

Bulutlar geçiyor Erciyes üstünden

Büyüyor efkârı yanan tütünden

Bozok yaylasında koşan atların

Yelelerini savuran yellerden

 

Kızılırmak öylece akıyor

Yürüyorum çakırdikenleri arasından

Allı turnanın havalandığı yerden

Ah bozlaklar yürüyor tezenelerden

 

Sivas ellerinden mi geldin yoksa turnam

Uğrarsan selam et hünkâr Hacı Bektaş”a

Bende karışıp gideyim bozbulanık sulara

Gönül dağlarında sam vurmasın güllere

 

Uzanırken ufuklara sıra sıra toroslar

İçimin denizinde koparken fırtınalar

Dağların kalbinden sökülürken taşlar

Tüfeklere sarılıp beklerim her gece onu

Kemiklerime bir ayet gibi yazılmış anadolu

BU TOPRAĞIN TÜRKÜSÜ

Mehmet BAŞ
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Türk Dil Kurumu (TDK) Eski Başkanı Prof. 
Dr. Şükrü Halûk Akalın hocanın, Türk Dil kurumu 
yayınları arasında Günyüzü gören, Türk Dil Kurumu 
yayınlarının 1018 ncisi olarak bize ulaşan 96 
sayfalık, pırıl pırıl baskılı “Seyyah-ı Âlem Evliya 
Çelebi” adlı kitabının sayfalarında bir gezinti 
yapmak üzere yola çıkıyorum: 

İ ç i ndek i l e r  bö lümüne  bak ı yo rum,  
gördüklerimden: Evliya Çelebi, Bir rüya.. Bir dünya, 
Evliya Çelebi’nin eserleri, Seyahatname, 
Seyahatname abartılı bir eser midir?, Evliya Çelebi 
seyahatnameyi nasıl yazmıştır?, Şakaname, 
Evliya’nın şehirleri, Bütün yönleriyle Evliya Çelebi, 
Evliya Çelebi’nin izinde, Seyahatname’ye bir yolculuk, vd. 

Üç sayfalık giriş, Şükrü Halûk Akalın imzasıyla karşımıza çıkıyor. Buranın bir 
yerinde hoca; “Evliya Çelebi gezmekle kalmamış seyahat ettiği, dolaştığı yerleri; bu 
ülkelerle, diyarlarla ilgili gözlemlerini, yolculuğu sırasında başından geçen olayları, gittiği 
yerlerde kendisine anlatılanları akıcı diliyle ve ilgi çekici üslûbuyla yazıya dökmüştür” diyor. 

Evliya Çelebi, başlığı altında verilenlere bakıyoruz sayfa 11’de başlayan: 
-“Yalnızca Türk edebiyatının değil, bütün dünya edebiyatının en büyük, en geniş 

kapsamlı, en ilgi çekici seyahat kitabının, Seyahatname’nin yazarıdır Evliya Çelebi. Evliya 
Çelebi günümüzden tam dört yüzyıl önce, 25 Mart 1611 günü İstanbul’da hayata gözlerini 
açmıştır. Geleneğe göre kulağına ezanı, o sırada evde bulunan Sunullah Efendi 
okumuştur. Daha sonra eve gelen Gisudar Mehmet Efendi de, ‘Biz dahi abdalanane 
fenafillah ezanın okuyalım’ diyerek Evliya’nın kulağına ikinci bir ezan okur” bilgiler, taptaze 
bir anlatım olarak bize ulaşıyor, ulaştırılıyor. 

Kapak sayfa tasarımı ve çizimleri Sarak Ustaya ait… Sayfalarda bol bol çizimlerle, 
genel anlatımlı görüntülerle karşılaşıyoruz. 

Evliya’nın şehirleri, başlığı altında verilenler 36 ncı sayfada başlıyor.  Burada 
“İstanbul’un kuruluşu” ara başlığı altında verilenler şöyle bir anlatım tablosu ortaya 
koyuyor: 

 -“Seyahatnamesi’nin birinci cildini İstanbul’a ayıran Evliya Çelebi, gezilerinden 
önce İstanbul’un kuruluşunu ve tarihini anlatmakla işe başlar. İstanbul’un Hz. Süleyman 
yapısı olduğunu, Hz. Süleyman tarafından kurulduğunu belirtir Evliya Çelebi”..

Evliya Çelebi’nin Viyana’daki St. Stephanos Katedrali’ndeki kule tepesi tasvirini 
esas alan Karl Teply de ünlü gezginin en erken ölüm tarihi olarak 31 Ekim 1687’yi ileri 
sürmüştür, hatırlatmasıyla noktamızı koyalım efendim. 

* Prof. Dr.

Şükrü Halûk Akalın hocadan: 

Seyyah-ı Alem Evliya Çelebi

İsa KAYACAN*
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Son on asırlık Türk edebiyatının ana 

konularından biri Hz. Peygamber’dir. XI. 

yüzyılda ilk filizini veren bu konu, zamanla 

kökleşip dal-budak salmış; edebiyatımızın her 

sahasında (Divan, Halk, Âşık ve Tasavvuf) 

giderek zenginleşip bir geleneğe dönüşmüştür. 

gibi sadece Hz. Peygamber’e tahsis edilen pek 

çok tür; bu türlerde kaleme alınmış binlerce eser, 

Türk edebiyatında başlı başına bir “Peygamber 

Edebiyatı”nın varlığını açıkça ortaya koyar.

Üyelerimizden Prof. Dr. İsmail ÇETİŞ-

Lİ’nin birkaç yıldır üzerinde çalıştığı Türk 

Şiirinde Hz. Peygamber (1860-2011) isimli eseri 

yayımlandı. Akçağ Yayınları arasından çıkan 

kitap 743 sayfalık kitap, Tanzimat’tan (1860) 

günümüze kadarki 150 yıllık dönemde Hz. 

Peygamber için kaleme alınmış manzumelerin 

(na’t, sîyer, mevlid, şemâil, hilye, hicretnâme, 

şefaatnâme, mirâciye, regâibiyye vb.) 

incelenmesini içermektedir. Kitapta 500 şaire ait 

1600 manzume muhteva, yapı, dil ve üslupları 

bakımından ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulmuş.

Şiirleri incelenen 500 şairden bazıları; Şeref Hanım, Âdile Hanım, Yenişehirli Avnî, 

Tahirü’l-Mevlevî, Kenan Rifai; Âşık Hicranî, Âşık Sümmanî, Âşık Ruhsatî; Ziya Paşa, Namık 

Kemal, R. Mahmut Ekrem, Mehmet Celâl, İsmail Safa, Mehmet Âkif, N.Fazıl Kısakürek, 

A.Nihat Asya, N. Yıldırım Gençosmanoğlu, B.Sıtkı Erdoğan, Turgut Uyar, Bahaettin 

Karakoç, Sezai Karakoç’a, Erdem Bayazıt, Y. Bülent Bakiler, Hilmi Yavuz, Ahmet Efe, 

A.Vahap Akbaş, Nazım Payam, Nurullah Genç, M.Fethullah Gülen, M.Ali Eşmeli’dir.

Yazar kitabın amacını şöyle açıklamaktadır: “Tanzimat sonrası Türk şiirinde Hz. 

Peygamber konusunun kronolojik bir bütünlük, ihtiva ettiği unsurları ayrıntılı biçimde ortaya 

koyabilecek bir derinlik ve genişlik, sahip olduğu estetik kıymetleri okuyucuya taşıyacak bir 

duyarlılık içinde ortaya koyabilmektir. Buradan hareketle de son yüz elli yıllık tarihi 

müddetince Türk milletinin Hz. Peygamber tasavvuru, inancı ve aşkınının çözümlenmesi; 

Tanzimat öncesi dönemle mukayese edilerek farklılık veya değişikliklerin tespit ve tasviri 

hedeflenmiştir.”

Kutlu Doğum Haftası’nın güzel bir armağanı olarak düşündüğümüz Türk Şiirinde Hz. 

Peygamber (1860-2011) isimli eseri sebebiyle Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ’yi yürekten kutluyor; 

bu kıymetli çalışmayı okurlarımıza tavsiye ediyoruz.

PROF. DR. İSMAİL ÇETİŞLİ’NİN  TÜRK ŞİİRİNDE 

HZ. PEYGAMBER (1860-2011) ADLI ESERİ YAYINLANDI.






