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den ve fikir adamlarından Mehmet Akif İnan, Urfa’da do-
ğup büyümüştür. Üniversite eğitimini Ankara’da tamamlamış ve 
çalışma hayatını bütünüyle bu şehirde geçirmiştir. Yayımlanmış 
iki şiir ve dokuz deneme kitabı vardır. 

Doğumu ve Ailesi

Urfa’nın Balıklıgöl Mahallesi’nde doğdu. Babası Urfa’nın Mirza-
ali Aşireti’nden gümrük memuru Hacı Müslim İnan’dır. Anne-
si aslen Maraşlı Dedeoğulları’ndan Mehmet Tevfik kızı Şakire 
Hanım’dır. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları Su Mahallesi’ndeki 
evinde geçti. Ailenin altı çocuğunun en büyüğüdür. 23 Temmuz 
1965 tarihinde edebiyat öğretmeni Sevim Hanım’la evlendi ve bu 
evlilikten Şakire Banu adlı kızı dünyaya geldi (1967).

Tahsili

M. Akif İnan, ilkokulu Urfa Cumhuriyet İlkokulu’nda okudu 
(1952). Ortaokulu ve son sınıfa kadar liseyi de Urfa’da okuduy-
sa da lise son sınıfta bir öğretmeniyle giriştiği tartışma sonucu 
naklini Maraş Lisesi’ne aldırdı; liseyi Maraş’ta tamamladı (1959). 
Daha sonraları edebiyat ve fikir alanında dostluk ve yoldaşlık 
edeceği Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören ve 
Rasim Özdenören’le Maraş Lisesi’nde tanıştı. Bu tanışıklık Ede-
biyat ve Mavera dergilerindeki beraberlikleriyle gelişerek sürdü.

(Urfa, 12 Temmuz 1940
Yenişehir / Şanlıurfa, 6 Ocak 2000)

MEHME T AKİF İNAN
ŞAİR, MÜTEFEKKİR, SENDİKACI

Yusuf Turan GÜNAYDIN
İsmail DERVİŞOĞLU
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Üniversite eğitimini 1959’da başladığı Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 
tamamladı (1972). Fakülte’den 1972’de mezun olmasının sebebi, 
ikinci sınıftayken tahsilini bırakmasıdır. Fakat arkadaş ve dost 
çevresinden Nuri Pakdil’in ısrarıyla yarım bıraktığı tahsiline 
tekrar başladı (1962) ve mezun oluncaya kadar sürdürdü. Bu 
Fakülte’de Cumhuriyet’ten Sonra Türk Şiiri başlıklı bir bitirme 
tezi hazırladı (1971). Birçok akademik çalışmada atıflar yapılan 
ve bugün dahi yeterince tartışılmamış özgün değerlendirmeler 
içeren bir çalışmadır. 

Dergiciliği ve Gazeteciliği

Lisedeki öğrencilik yıllarında Derya (1959) adlı bir gazete çıkar-
tan M. Akif İnan, müteakiben Ankara’da yayımlanmakta olan 
Hilâl mecmuasının ve yanı sıra Hilâl Yayınları’nın müessese 
müdürlüğünü yürüttü (1960-1964). Derya’yı Maraş Lisesi’nde 
tanıştığı arkadaşları Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem 
Bayazıt ve Alaeddin Özdenören ile birlikte kotardı.

Asıl edebî kimliğini, Nuri Pakdil öncülüğünde Ankara’da yayım-
lanmaya başlayan Edebiyat dergisinin (1969), daha sonra da yine 
Ankara’da yayın hayatına atılan Mavera dergisinin kurucuları 
arasında yer alarak buldu (Aralık 1975). Edebiyat ve fikir ağırlık-
lı bu iki dergiye şiir ve yazılarıyla katkıda bulundu.

Fikir yazılarını kaleme aldığı gazeteler ise Millî Gazete, Yeni 
Devir, Yeni İstiklâl ve Yeni Mesaj gazeteleridir. Yazılarında Akif 
Reha, Akif Rehavi, Mehmet Reha, Müslimoğlu ve Mithat Mirza-
ali müstearlarını kullandı.

Meslek Hayatı

M. Akif İnan, meslek hayatına Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte-
si’ndeki öğrencilik yıllarında başlamıştır. Bir yandan burada 
tahsilini sürdürürken diğer yandan Türk Ocakları’nda ilk ola-
rak kütüphane ve müze, peşinden de Genel Merkez müdürlüğü 
görevlerini yürüttü (1964-1969). Bu dönem, düşünce ve siyaset 
hayatında onun konferanslarla aktif bulunduğu bir dönemdir. 
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Bunu takip eden dönemde ise Ankara’da Türk Taşıt İşverenleri 
Sendikası’nda uzman olarak çalıştı (1969-1972).

Adı geçen sendikadaki görevinden ayrıldıktan sonra Millî Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde görev alarak Uşak İmam-Hatip Okulu’na 
atandı (1972). Askerliğini kısa dönem olarak yaptı (1975). Daha 
sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’ne geçti ve burada edebiyat dersleri 
verdi (1977-1980). En son Ankara Fen Lisesi’ne öğretmen olarak 
atandı. Vefatına kadar bu lisede öğretmenlik yaptı.

Edebiyat Hayatı

M. Akif İnan, ilk şiir ve yazılarını Demokrat Urfa adlı bir mahallî 
gazetede yayımladı. Daha sonra Maraş’ta yayımlanan Hizmet 
adlı mahallî gazetede bir müddet yazdı. Aynı zamanda yetiş-
kinlik dönemlerinde Cumhuriyet devri Yeni Türk Edebiyatı’nda 
adları bir arada anılacak olan arkadaşları Erdem Bayazıt, Cahit 
Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören ile birlikte çıkardığı Derya adlı 
gazetede yazı hayatını sürdürdü.

Profesyonel anlamda yazı hayatına Ankara’da yayımlanan Hilâl 
mecmuasının müessese müdürlüğünü yürüttüğü yıllarda baş-
ladı. Hilâl derginin müessese müdürlüğünü yaptığı 1962-1964 
yılları arasında yayımlanan sayılarda çoğu başyazı olmak üzere 
birçok yazısı ve şiiri yayımlandı. Müessese müdürlüğünü bırak-
tıktan sonra 1965 yılında yayımlanan sayılarına sadece şiirleriyle 
katkıda bulundu. Aynı zamanda 1963’ten itibaren Türk Yurdu 
dergisinde de şiirleri yayımlandı. Bu dergide yayımlanmış tek 
yazısı Yunus Emre özel sayısındadır (S. 319). 1969’da Nuri Pakdil 
yönetimindeki Edebiyat dergisinde yazmaya başlayıncaya kadar 
Türk Ruhu, Filiz, Fedai, Orkun, Oku, Defne, Yaprak, Toprak, Yeni 
İstiklâl gibi dergi ve gazetelerde şiir ve yazıları yayımlandı. Fakat 
bu süreli yayınlarda yer alan şiirlerini şiir kitaplarına almadı.

Cumhuriyet devri Yeni Türk Edebiyatı’na M. Akif İnan’ı bir yazar 
ve şair olarak kazandıran verimleri 1969’dan itibaren Edebiyat 
dergisinde yayımlanmaya başlayan yazı ve şiirleridir. Edebiyat’ta 
şiirlerinden önce deneme üslûbuyla kaleme aldığı fikir yazıları 
yayımlanmıştır. Bu dergideki ilk yazısı, ikinci sayısındaki “Ede-
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biyat ve Politika” başlıklı yazıdır (Mart 1969). Edebiyat’ta yayım-
lanan ilk şiiri ise daha geç tarihlidir ve “Terkib-i Bent” başlıklıdır 
(Haziran 1972). İnan’ın Edebiyat’taki şiirlerinin derginin dör-
düncü döneminde; 1974 yılında yoğunlaştığı görülür.

Mavera dergisi, Edebiyat dergisinden sonra M. Akif İnan’ın arka-
daşlarıyla beraber yayınını omuzladığı ikinci önemli dergidir. Bu 
dergi kapanıncaya kadar dergide sürekli yazmıştır. Ayrıca Yedi 
İklim dergisi de Mavera sonrası dönemde edebî verimlerini ya-
yımladığı bir edebiyat dergisidir.

İlk şiir kitabı Hicret, Edebiyat Dergisi Yayınları arasında çıktı 
(1974). Bundan önce deneme üslûbuyla kaleme aldığı fikir yazı-
larından oluşan Edebiyat ve Medeniyet Üzerine adlı eseri de aynı 
yayınevi tarafından basılmıştı (1972). İkinci şiir kitabı Tenha 
Sözler ise Yedi İklim Yayınları arasında çıktı (1991). Bir kısım 
fikir yazılarını bir araya topladığı Din ve Uygarlık adlı eseri ise 
Akabe Yayınları arasında çıktı (1985).

Edebiyat hayatı boyunca bazı ödüller aldı. Kısa adı KASD olan 
Kayseri Sanatçılar Derneği tarafından kendisine deneme ödü-
lü verildi (1982). Türkiye Yazarlar Birliği’nin Türkmenistan’ın 
başşehri Aşkabad’da düzenlediği Türkçenin 3. Uluslararası Şiir 
Şöleni’nde ünlü Türkmen şairi Mahtum Kulu adına düzenlenen 
şiir ödülünü aldı (1995).

M. Akif İnan bir süre Kanal 7 Televizyonu’nda haftalık kültür ve 
sanat programları düzenledi (1998).

Sendikacılığı

M. Akif İnan’ın sendikacılığa ilgisi Ankara’da Türk Taşıt İşveren-
leri Sendikası’nda uzman olarak çalıştığı döneme uzanır (1969-
1972). Sendikacılık alanına büyük emek veren M. Akif İnan, 
1992’de kurulan Eğitim-Bir Sendikası’nın ve 1995’te kurulan 
Memur-Sen Konfederasyonu’nun genel başkanlığını yürütmüş-
tür. Diğer kurucular ise Yusuf Beyazıt, Metin Selçuk, Nurettin 
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Sezen, Ali Parıldar, Yunus Solmaz, Ahmet Temizkök, Necdet 
Pakdil, Nazire Keten, Zeki Efil, Raşit Yazan, Şükrü Gökdemir, 
Yurdagül Aydoğan, Gülderen Kuyucu ve Burhan Uzgur’dur.

Sendikacılık anlayışının arka planında “Ahîlik” anlayışının izleri 
bulunmaktadır. O, sendikacılığı ideolojik arenadan kurtarmış, 
sadece Eğitim-Bir-Sen’in değil bütün sendikaların anlayışlarını 
sorgulamalarının yolunu açmıştır.

Ölümü

Genel başkanı olduğu Memur-Sen Konfederasyonu’nun Haziran 
1999’da Ankara’da düzenlediği mitinge katılan M. Akif İnan, bu 
miting sonunda rahatsızlandı. Soğuk algınlığı ve zatürree teşhi-
siyle Gazi Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı. İlerleyen 
zamanda akciğer kanserine yakaladığı ortaya çıktı. Hastanede 
tedavi görürken ramazan ayının girmesi üzerine bu kutsal ayı 
Urfa’da geçirmesi niyetiyle kardeşleri tarafından memleketine 
götürüldü. Yirmi gün sonra bir ramazan gecesi (6 Ocak 2000) 
gece saat 02.00’de Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Cenazesi 7 Ocak Cuma günü öğle namazını müteakip Hasan 
Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Urfa’da Har-
ran Kapı aile mezarlığına defnedildi.

Sanatı, Fikirleri ve Mücadelesi Hakkında Çalışmalar

Gerek kurucusu olduğu Eğitim-Bir-Sen gerekse diğer kültür 
kuruluşları tarafından her yıl ocak ayında Mehmet Akif İnan’ı 
anma toplantı ve programları düzenlenmektedir. Bu programlar 
başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, İnan’ın doğum yeri olan 
Urfa’da da icra edilmektedir. 

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Vefat Eden Şair ve Yazarla-
ra Vefa Programları” çerçevesinde 2008 Mayıs’ında Çıldır’da D. 
Mehmet Doğan, M. Atilla Maraş, Mustafa Özçelik ve Yusuf Tu-
ran Günaydın’ın katıldığı “Akif İnan ve Sanatı” konulu bir panel 
düzenlenmiştir.
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İnan’ın adı memleketi Şanlıurfa’da Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine, Kahramanmaraş’ta bir mahalleye, İstanbul Esenler Bele-
diyesi sınırları içindeki bir caddeye, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, 
Kahramanmaraş, Uşak, Adana, Batman, Bingöl, Mardin, Van, 
Diyarbakır, Düzce ve Ordu’da ilk ve orta dereceli okullara ve-
rilmiş, Ümraniye Belediyesi tarafından “M. Akif İnan Bilgi Evi” 
açılmış, Şanlıurfa’daki bir parka da “M. Akif İnan Parkı” adı ko-
nulmuştur.

Öldüğü yıl Yedi İklim dergisi Akif İnan için özel sayı hazırlamış-
tır (Mart 2000, S. 120). Yine hatırasını yaşatmak üzere dört anma 
kitabı basılmıştır:

Mehmet Akif İnan Kitabı, Haz. Nazif Öztürk – M. Çetin Baydar – 
Muhsin Mete – İsmail Hacıfettahoğlu – M. Atilla Maraş, Türkiye 
Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara 2000.

Ölümünün 1. Yılında M. Akif İnan, Haz. İrfan Coşkun – Demet 
Geçener, Memur-Sen Yayınları, Ankara 2001.

Medeniyetin Burçları / Mehmet Akif İnan’ın Hatırasına, Haz. 
Turan Koç – Ali Dursun – Mete Sungur – Mustafa Akdeniz – 
İbrahim Hatunoğlu, Memur-Sen Kayseri Şubesi Yayını, Kayseri 
2004.

Yedi Güzel Adamdan Biri M. Akif İnan, Haz. Mustafa Özçelik, 
Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesi Yayını, Tarihsiz.

Erol Battal’ın hazırladığı Sendikal Örgütlenme ve Eğitim-Bir-
Sen adlı kitapta da sendikanın kurucusu olması dolayısıyla Akif 
İnan’a geniş yer ayrılmıştır:

Sendikal Örgütlenme ve Eğitim-Bir-Sen, Erol Battal, Eğitim-Bir-
Sen Yayınları, Ankara 2004.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in kurucularından Nurettin 
Sezen’in yazdığı “Tanıklığımla Eğitim-Bir ve Mehmet Akif İnan 
(1992-2000)” adlı kitapta Mehmet Akif İnan’ın sendikacılığı ve 
sendika genel başkanlığının safahatı anlatılmaktadır:
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Tanıklığımla Eğitim-Bir ve Mehmet Akif İnan (1992-2000), Nu-
rettin Sezen, Eğitim-Bir-Sen Yayınları, Ankara 2013. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından 10-11 Ocak 2015 ta-
rihlerinde Ankara’da “Doğumunun 75. Vefatının 15. Yılında 
Mehmet Akif İnan Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyum 
bildirileri Eğitim-Bir-Sen tarafından kitaplaştırılmıştır:

“Doğumunun 75. Vefatının 15. Yılında Mehmet Akif İnan Sem-
pozyumu” Bildiriler Kitabı, Eğitim-Bir-Sen Yayınları, Ankara 
2016.

“Doğumunun 75. Vefatının 15. Yılında Mehmet Akif İnan Sem-
pozyumu” çerçevesinde gerçekleştirilen diğer faaliyetler bağla-
mında Yedi İklim dergisi Ocak 2015 sayısını Mehmet Akif İnan 
Özel Sayısı olarak çıkarmış, Yusuf Turan Günaydın ve Selma Gü-
naydın tarafından Mehmet Akif İnan Bibliyografyası hazırlan-
mış, Ali Haydar Haksal tarafından yazılan Bir Medeniyet Şairi 
Mehmet Akif İnan monografisi yazılmış, her iki eser de Eğitim-
Bir-Sen Yayınları arasında yayımlanmıştır:

Mehmet Akif İnan Bibliyografyası, Yusuf Turan Günaydın-Sel-
ma Günaydın, Eğitim-Bir-Sen Yayınları, Ankara 2015.  

Bir Medeniyet Şairi Mehmet Akif İnan, Ali Haydar Haksal, 
Eğitim-Bir-Sen Yayınları, Ankara 2015. 

Mehmet Akif İnan’ın Kanal 7 televizyonunda 1996-1997 yılla-
rında gerçekleştirdiği 33 bölümlük “Akif İnan ile Sohbet” adlı 
programdaki söyleşiler kitaplaştırılmış, Eğitim-Bir-Sen Yayınları 
arasında yayımlanmıştır:

“Âkif İnan ile Sohbet, Hazırlayan: Hıdır Yıldırım, Eğitim-Bir-Sen 
Yayınları, Ankara 2016.  

Ayrıca sanatı ve eserleri üzerine iki adet mezuniyet tezi, Zekai 
Karakaya’nın hazırladığı bir adet de yüksek lisans tezi vardır. 
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TAKDİM

Hiçbir kurumsal oluşum yoktur ki bireyi ve toplumu 
kuşatıcı bir idealden ve temel düşünce disiplininden 

yoksun olsun. Bununla beraber böyle bir yapının, kök salma-
yı amaçladığı ülkenin tarihine, sosyal gerçeklerine, kültürel 
değerlerine uygun bir üslup geliştirmesi gerekir ki böylelik-
le kurumsal olarak kalıcı olmayı ve aynı zamanda mensubu 
olan bireyleri ‘millet’ dediğimiz sarsılmaz bir bütünün her 
yönüyle donanımlı ve bilinçli bir unsuru yapabilmeyi başar-
sın.

Türk sendikacılık tarihinde Mehmet Akif İnan gibi bir başka 
şahsiyet yoktur ki sendikal kavramlara yabancı ve uzak bir 
topluma; her türlü imkânsızlığa, baskıya, olağanüstü siyasî 
şartlara rağmen bu türden oluşumların hayatî ve insanî bir ku-
rum niteliğini kısa bir zaman içinde benimsetebilmek ve in-
sanları etrafında örgütleyebilmek yeteneğini göstermiş olsun. 
Bu takdire değer sonucun, onun ünlü bir şair ve mütefekkir 
olması veya etkileyici kişiliğiyle açıklanabilmesi mümkünse 
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de asıl faktörü yaşadığı toprakları tanımasında, milletin de-
ğerlerini ve inançlarını kişiliğinde ve ilişkilerinde mezcetmiş 
olmasındaki sıcaklıkta, daha öz bir söyleyişle ‘yerli’ bir üslup 
kullanmasında aramak gerekir. 

Mehmet Akif İnan’ın şairliği, yazarlığı kesintiye uğramış 
bir medeniyetin hep bu yerli üslup, kavram ve kahraman-
larla yeniden dirilişi düşüncesini işler. Onun bu yolda kav-
ramları “hakperestlik”tir, “hoşgörü”dür, “merhamet”tir, 
“mücadele”dir.  Kahramanları Fatih, Kanunî, Sultan Abdül-
hamid veya Bâkî, Nedim, Şeyh Galip’tir. Fakat sendikacı-
lıkta kahramanı yoktur. Çünkü kahraman kendisidir, kendisi 
olmalıdır. İlahî bir amaç içeren büyük bir ihtirasla hayatının 
son yıllarını bu mücadeleye vermiş, bunu bir sosyal görev 
ve zorunluluk saymıştır. Bugün yüz binlerce sendika mensu-
bunun oluşturduğu sendikamız onun yorucu ve fakat verimli 
hayatının ürünüdür.

Mehmet Akif İnan’ın şiirlerinde dile getirdiği duyguları, ya-
zılarında dile getirdiği düşünceleri, bugünün ve yarının Tür-
kiye’sinde milletin birliği için vazgeçilmez bir unsur haline 
gelen sendikamız için yol gösterici ve mücadele üslubumuza 
zenginlik katan ilkeleri içerir. Aynı zamanda bu eserler aydın-
lar ve halk için de uyarıcı bir özellik taşır.                

Hak ve emek hareketinin mücessem hali olan Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen olarak sendikamızın kurucusu ve mücadeleci 
aydın tipinin eşsiz örneklerinden Mehmet Akif İnan’ın eser-
lerini derleyip yayımlayarak bünyemizin kaynaktan beslen-
mesine vesile olmayı amaçladığımız gibi onun öncülüğüne 
ve emeğine karşı vefa borcumuzu eda etmeyi amaçladık. 
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Mehmet Akif İnan’ın sendikamız tarafından derlenerek 2009 
yılında yayımlanan toplu yazılarının sağlığında yayımlanan 
ve tekrar baskıları daha önce sendikamızca yapılan diğer 
eserleriyle birlikte vefatının 15. yılında tekrar basılması dü-
şüncesiyle, merhumun 11 eseri yeniden gözden geçirilerek 
elinizdeki kitaplar ilgilisinin istifadesine sunulmuştur.

Mehmet Akif İnan’ın eserlerinin okuyucuyla buluşmasında 
emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu yayınlarla 
Mehmet Akif İnan’ın daha iyi anlaşılacağına, kitapların yeni 
mücadele ve ideal adamlarının yetişmesine vesile olacağına 
inanıyorum.. 

Ali YALÇIN
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen

Genel Başkanı
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ÖNSÖZ

Şüphesiz bir sanatçının, bir dava adamının, bir mücadele 
insanının hayatının, sanatının ve mücadelesinin daha iyi 

ve doğru anlaşılmasını sağlayan şey eserleridir. Bir ömrün sa-
fahatını, düşüncenin gelişimini, meselelere bakış zaviyesini, 
etkilemeleri-etkilenmeleri görebilmek için eserlere bakmak, 
eserlerden hareketle kanaate ulaşmak gerekir.

Mehmet Akif İnan, duyguları yoğuran şairliği, bir zihniyetin 
taşıyıcısı-yayıcısı olmak bakımından dava adamlığını ve da-
vasının gerektirdiği mücadeleci kişiliği nefsinde toplamış bir 
kimseydi. O, 40 yılı aşkın bir süre, yazıları ve konferansla-
rıyla toplumu ihya gayreti içerisinde olurken, bir sanat adamı 
olarak edebi verimler de ortaya koydu.

Mehmet Akif İnan, sanatının ve düşüncesinin en olgun de-
minde aramızdan ayrıldı. Kültür hayatımız onun olgunluk 
çağında ortaya koyabileceği eserlerden mahrum kaldı. Bu-
nunla birlikte bir dönemin sanat ve düşünce hayatına ilişkin 
tanıklığını da yitirmiş olduk. Yazıları ve söyleşileri okundu-
ğunda görüleceği gibi eserini ortaya koyma bakımından pek 
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çok planları vardı. Ömür vefa göstermedi, “Bitirip şu kuru 
kara ekmeği / Göç etsem diyorum yâr ellerine” mısralarında 
ifadelendirdiği hasreti sona erdi, yârine kavuştu. 

Mehmet Akif İnan’ın, kuruluşunda ve teşkilatlanmasında bü-
yük emek harcadığı, 8 yıl da düşüncesini ve sanatını esere 
dönüştürememe pahasına, mücadeleciliğinin bir eseri olarak 
addedip Genel Başkanlığı’nı yürüttüğü Eğitim-Bir-Sen ola-
rak, ailesinden sendikamıza intikal eden birikimini, çeşit-
li gazete ve dergilerde kalmış yazılarını ve söyleşilerini de 
derleyerek Kurucu Genel Başkanımıza, kültür ve medeniyet 
havzamızın bir büyük önderine vefa borcumuzu bir nebze 
ödeme gayreti olmak üzere 2009 yılında ‘Mirası Kuşanmak’, 
‘Aydınlar Batı ve Biz’, ‘İslam Dünyası ve Ortadoğu’, ‘Siyaset 
Kokan Yazılar’, ‘Edebiyat, Kültür ve Sanata Dair’, ‘Söyleşi-
ler’ ve ‘Cumhuriyet’ten Sonra Türk Şiiri’ adlarında 7 kitap 
olarak yayınladık.

Eğitim-Bir-Sen olarak, 2006 yılında, Mehmet Akif İnan’ın 
sağlığında yayınlanmış denemelerinden oluşan ‘Din ve Uy-
garlık’, ‘Edebiyat ve Medeniyet Üzerine’; şiirlerinden olu-
şan ‘Hicret’ ve ‘Tenha Sözler’ adlı kitaplarını yeniden ya-
yınlamıştık. 2012 yılında mevcudu tükenen bu eserlerin yeni 
baskılarını yaparak kültür ve sanat camiasının, üyelerimizin 
istifadesine sunduk.

2015 yılı başında, “Doğumunun 75. Vefatının 15. Yılında 
Mehmet Akif İnan Sempozyumu” vesilesiyle Mehmet Akif 
İnan’ın 11 kitabı için 3 cilt halinde nitelikli bir baskı ger-
çekleştirdik. Sempozyum vesilesiyle eserler yeniden gözden 
geçirilerek kimi hatalar düzeltildi. Mehmet Akif İnan’ın eser-
leri, düzeltilmiş haliyle 3 ciltlik özel baskının dışında bu bas-
kıyla, 11 kitap olarak yeni bir kapak ve tasarımla sevenlerine 
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ve Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen camiasına takdim edilmiş 
bulunuyor. 

İstiyoruz ki, Mehmet Akif İnan’ın mümbit bir zemin olarak 
görüp ömrünün en verimli çağını mücadelesine hasrettiği 
sendikacılığı, onun idealleri doğrultusunda Türkiye’nin en 
büyük eğitim sendikası olan Eğitim-Bir-Sen’in seviyeli, ilke-
li, millet eksenli, değerleri kucaklayan duruşuyla anlamlan-
dırırken kendisini Eğitim-Bir-Sen’in anlayışıyla özdeşleşti-
ren kitleyi de kurucusunun üretimleriyle buluşturabilelim ve 
üyelerimizin Mehmet Akif İnan’ın eserleriyle birlikte sadece 
bir sendikanın üyesi olmadıkları, geniş bir medeniyet havza-
sına dahil olduklarının bilincine varmalarını sağlayabilelim.  

Yayınlarımızın Mehmet Akif İnan’ın daha iyi anlaşılmasına 
ve “Kim demiş her şeyin bitişi ölüm / Destanlar yayılır me-
zarımızdan” sırrının tecelli etmesine vesile olmasını diliyor, 
çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Şükrü KOLUKISA
Genel Başkan Yardımcısı





EDEBİYAT, KÜLTÜR VE 
SANATA DAİR
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Çağı Kurtaracak Olan

Cemiyet nizamı, insanın yaratılışına eş olarak, madde ile ma-
nanın ölçülü bir manzumesi hüviyetinde inşa edilmemişse, 

bütün içtimai müesseselere hâkim olacak olan anarşinin, gide 
gide o cemiyetin hayat kaynaklarını kurutacağı tabiidir. Madde 
ve mananın ideal terkibi, cemiyet nizamına temel olursa insa-
noğlunun kabiliyetine, ibda kudretine set çekmeyen bir ortam 
vardır, demektir. Bu gerçeği hareket noktası almayan cemiyet 
yapısında beliren çatlakların her an biraz daha büyüyerek bu de-
jenere mimariyi çökertip bir nesli, hatta nesilleri mahvedeceği 
muhakkaktır.

Çağımız, tek yönlü böyle bir gelişmenin tipik bir örneğidir. 
Devleşen makine kafanın yanında cüceleşen, güdükleşen, ezi-
len gönül, yani ruh, içyapı, bugün insanlık âleminin büyük hu-
zursuzluğunun, bütün tedirginliğinin tek sebebidir. Azgın ma-
kineyi ruhun maiyetine verebilen bir vasat teessüs etmedikçe, 
yani ruhu, madde âlemini kuşatacak çapta geliştirmedikçe, bu 
beynelmilel sancı dinmeyecektir. Çağımız fizikle birleşebilecek 
metafiziği yakalayıp büyük ve yeni bir medeniyete ulaşamazsa 
dünya, insanlık haysiyetinin uzaklarda kaldığı bir insanlar yığını 
olmaktan kurtulamayacaktır.
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Bugün sevgi yitirilmiştir, kardeşlik yitirilmiştir, büyük inanç yiti-
rilmiştir. Gönüller fetheden ince telkin, hakikate adanmışlık yok 
bugün; kaba tebliğ, katı kanunlar var. Bugünün ölçüleri, keyfiyet 
değil, kemiyettir, istatistiktir.

Bu da bir gerçektir ki çağdaş insanın içinde bulunduğu ıstırabı 
bütün dehşetiyle canevinde yaşayan bazı büyük kafalar, beşerin 
huzur ve sükûnu için, yeni bir kurtarıcı sisteme açılır ümidiy-
le has tefekkürün kapılarını zorlamaktadırlar. Bugünün insanı, 
kısmen bile olsa, geçen asrın ateizmini, geride bırakmış gibidir; 
bir arayış içerisindedir. Hayatında hüküm süren tek yönlü çağ-
daş gelişmenin zincirlerini henüz kıramamış olmakla beraber, 
bir arayış içindedir. Bir eli yıldızlara ulaşmış olan günümüzün 
insanının, diğer elini, diğer insanların gönlüne uzatan nizam ya 
yakalanacaktır veya genel huzursuzluk son bulmayacaktır.

Böyle bir nizam çerçevesinin teessüsü için büyük ruh kahra-
manlarına, onların örnek alınmasına muhtaçtır insan, insanlık, 
medeniyet. Kâşif ve yöneticilerin, insanın yapı ve haysiyetine 
uygun bir çizgi üzerinde bulunabilmesi için, büyük kahraman-
larıyla aynı paralelde olmaları şarttır. Toplumun muvazeneli bir 
kalkınma kaydetmesi için bu paralel şarttır. Ruh ve bedenden 
ibaret insanın ideal şekilde eğitilmesi, bu şartların yerine geti-
rilmesiyle mümkündür. Yerli yerine oturmamış bir cemiyetin 
bu gayritabii bir bünyeye sahip olma durumunu, ruh ve madde, 
yani metafizik ve fizik varlığını eğitmedeki muvazenesizlikte 
aramak lazımdır.

* * *
İşte, Yunus Emre’den en çok bahsedilmesi gereken zaman, gü-
nümüzdür.

Benim bunda karârım yok, ben bunda gitmeğe geldim
Bezirgânem metaım çok, alana satmağa geldim
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Ben gelmedim dâ’vi için, benim işim sevi için

Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim

İnsanın yeryüzüne gelmesindeki hikmet, Yunus için, insanlığa, 
hayatıyla örnek olması şeklinde tezahür etmiştir. Yunus’un şiiri, 
örnek hayatının, kelime dizisi hâlinde beliren parça parça fo-
toğraflardır. “Meta” tabirinde şiiriyle birlikte yürümüş bulunan 
Yunus’un kendisini aramak lazımdır. Yunus, küçük meseleler, 
basit davalar için değil, “sevi” için, sevinin yuvası gönüller yap-
mak, onarmak için gelmiştir. Kutsal bir geliştir bu. Çağımızın 
insanını, çok ileri fene rağmen, yarım bırakan, felçli bırakan ek-
siklik: Sevememek! Ellerimiz insanın gönlüne uzanamıyor. Ken-
dimizi arıtamıyoruz.

Bu kibrü götür, gönüller ele getir

Bir gönül ele almak, bin Kâ’be ziyârettir

Hak evi, inanmışların gönlüdür. Hak, inanmışların gönlünde 
otağ kurmuştur.

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil

Şuna bakınız:

Uçmak, uçmak, dediğin, kulları yiltediğün

Uçmak’ın sermâyesi bir gönül utmak gerek

Sevginin şahikasına çıkan insandır ki gerçekten ölümsüzlüğe 
ulaşmıştır.

Âşık öldü deyu salâ verirler

Ölen hayvan olur, âşık ölmez

Aşk, hayatı düzenleyen, insana şahsiyet biçen bir nizam manzu-
mesi, bir er yoludur. Mektebi de tasavvuf. Mutasavvıfa da diplo-
ma imzalayan yine aşk.
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Tasavvuf, İslâm şeriatını hareket noktası alarak meçhulü kurca-
lama, insanı daha çok arıtma, gerçeğe, ölümsüz gerçeğe ulaştır-
ma ameliyesidir. Yunus, tasavvufun derecelerini şiirleştirmiştir:

Evvel kapu Şeriat emr ü nehyi bildirir

İkincisi Tarikat kulluğa bel bağlaya

Üçüncüsü Mâ’rifet can gönül gözün açar

Dördüncüsü Hakikat ere eksik bakmaya

İnsanı, tabii sevklerden alarak bir buluttan ülkeye hediye eder 
tasavvuf. Renk, şekil ve ses, yepyeni bir hüviyet almıştır onda. 
Yunus, bu atmosferin en içinde:

Dilsizler haberini kulaksız dinleyesi
Dilsiz kulaksız sözün can gerek anlayası

Arıtılmışlık, hasbilik, kâinata en büyük aşkın en soylu nazarıyla 
bakış, hep Yunus’ta.

Ey âşık ey âşıklar aşk mezhebi din’dir bana
Gördü gözüm dost yüzünü kamu yas düğündür bana

Yunus’un söyleyişlerinden:

Gökten inen Dört Kitabı günde bin kez okur isen

Erenlere münkir isen didar senden uzak bana

“Lâ şerike” okursun, sonra şerik katarsın
*
İlim okumaktan garaz kendüzini bilmektir

Kendüzini bilmezsen bir hayvandan betersin
*
Başında aklı olan ücretle amel kılmaz

Hurilere aldanmaz göz ile kaştan geçer
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Büyüklük, asırların, zamanın eskitemediği, yıpratamayacağı bir 
seçilmişlikler yekûnudur. Bu, var Yunus’ta. Yunus her çağ için 
yeni ve diridir. Onda örneğini bulan ideal tip, bir cemiyet, hatta 
dünya yoğurma ameliyesinde malzeme olabilecek birçok unsur 
taşır. İş, bunu tespit ve tatbiktir. Bir bakıma, bir arayış çağı olan 
günümüz, buna muhtaçtır. Cihanşümul sancının reçetesinden 
bir nüsha bizim büyük Yunus’un mütevazı dilinde.

Yunus bahri olmak gerek

Bir ummana dalmak gerek

Bir gevher çıkarmak gerek

Hiç sarraflar almaz ola

Sözümüz, diri Yunus’la bitsin:

Hiçbir kişi bilmez bizi, biz ne işin içindeyiz

Ne hırsımız baydır bizim, ne nefsimiz içindeyiz

Bir kimsenin devletine ta’n edüben bir gülmeziz

Ne münkiriz zahitlere, ne tersanın haçındayız

Türk Yurdu, Ocak 1966
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Önder Âkif

Mehmet Âkif, hayatı ve eserleriyle, asil milletimizin, asırlık 
sancılarının menşeine inen, illetlerini teşhis ile muhtaç 

olduğumuz hakiki kurtuluş ve yükseliş yollarını, Hakk’a daya-
narak, asla korkmadan ispat edip gösteren büyük bir insan ve şa-
irdir. O, bütün ömrünü hakikatlerin aşikârına vicdan huzuruyla 
verdi: “Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek” derken, haki-
katin yüceliğini, sanat kudretiyle bir potada nasıl hemhal ettiğini 
göstermiştir. 

Onun şairliğini olsun beğenmeyenler, bari İstiklâl Marşı olsun 
terennüm edilirken ruhlarında şayet bir kanatlanma da hisset-
miyorlarsa bu kömür ruhlu, mermer vicdanlı kansız ve beyinsiz 
et ve kemik yığınından ibaret mahlukluğun, bu vatanın taşlarıyla 
recmi lazımdır. 

O, yalnız zulmü alkışlayan, zalimi seven, gelenin keyfi için geç-
mişe kalkıp söven, üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapıp 
Hak namına haksızlığa tapan, biri mukaddesatına saldırdı mı 
alkış tutan, kanayan bir yara gördü mü kıvranan… tarafından 
nefret edile gelmiştir. 

Hakk’ı seven, bu milletin kudretine, şahsiyetine, hâsılı kendini 
kendi yapan bütün hasletlerine inanıp güvenenler, onun arkasın-
da, onun yolunda, izindedir…
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O, büyük bir mütefekkirdir. Milleti için düşünen, ağlayan ve se-
vinen bir baştır. Terennümleri, duygularımızın ebedî abidelerin-
den başka bir şey değildir. Yüzde yüz bizi söylemiş ve bizi yaşa-
mış tek mütefekkir-sanatkâr, yalnız ve yalnız Âkif ’tir.

Bizden olmayan tek umdeye olsun taviz vermeyen er de odur. 
Asırlık inkırazımızı, basit maddi esaslar zaviyesinden müta-
laa edip oyuncak maddeler uyduran dar beyinli, materyalist ve 
adapteci kimselere en büyük cevap Âkif ’in hayat ve sanatının 
ideal tenasübünün manzumesinde Safahât, dipdiri meydanda 
iken, bu davanın felsefesini, İslâm-Türk’ün hâlâ karnından bek-
lemek, fuzuli ve vakit kaybımız için gereksiz bir vesiledir.

Can vatanın harimine iffet düşkünlerinin dişlerini gösterdiği, 
Selâhaddîn-i Eyyübî’lerin, Kılıçaslan’ların, Osman’ın, Orhan’ın, 
Murat’ın topraklarına ağyar nazarları iliştiği ve Hilâl’in kaşlarını 
çattığı zamanlar, şahlanan ve şahlanacak ruh ve azim Âkif ’in:

“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” mısraında sem-
bolize edilmiştir. Memleketin bir ulu vahdet ile arşa ulaşma değil 
zamanı geçme azmindeki yüce, berrak ve katıksız felsefe, mane-
viyat ve tarih şuuru yine ondadır.

O, yalnız büyük bir şair değil, aynı zamanda bir kudsî ideolojinin 
bayraktarıdır. Her Müslüman Türk’ün onun bir parçası olduğu 
gün, halledilmemiş hiçbir meselemiz kalmayacaktır. 

Onun mefkûre hasımlarının “Vatanım rûy-i zemin, milletin nev’-i 
beşer” gibi korkunç bir anlayışın muhtevası içerisinde meseleyi, 
bir edebî münakaşa mahiyetine indirerek oynadıkları oyuna yine 
onun mana yüklü; “Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı boğar” 
mısraı en güzel cevap değil midir?

Hâsılı Âkif, en ince teferruatına kadar her tarafı, bütün ideali 
neslimizce anlaşılması kaçınılmaz ve gerekli olan bir “kurtuluş 
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görüşleri manzumesi”dir. Bu, değil bir makale, ciltlerle izah ister. 
Gayretlerin bu yola celbi istikbale bırakılmamalıdır. 

O, büyük mütefekkir-şairin Allah’ına kavuşma zamanı geldiği 
vakit ilk sözleri gibi bunlar da ilah ve mana ile dolu idi.

Çöz de artık yükümün kördüğüm olmuş bağını

Bana çok görme İlahî, bir avuç toprağını

diye, bunu tam inanmış bekliyordu.

Kendi kendini bir ömür hakikate vakfında, en ufak bir karşılık 
beklemediğini gösteren ya şu beyit:

Evet, bütün beşerin hakkıdır bekâ emeli

Fakat bu hakkı ne taştan, ne leşten beklemeli

Ehemmiyetin öze verilmesini gösterme bakımından ne kadar 
manidardır.

Allah rahmet eylesin.

 Hilâl, Aralık 1961
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İlk Şair: Âkif

İslâm, ilk defa Mehmet Âkif ’le birlikte şuurlu olarak şiire mes-
net edinilmiştir. Başka bir ifadeyle, İslâm’ın içtimai bir düzen 

olarak savunulması şiirimizde ilk defa Âkif ’le başlar.

Bu konuyu biraz açmamız gerekiyor. Çünkü akla gelebilir ki 
İslâm, zuhuruyla birlikte bütün sosyal kurumlarını hızla oluştur-
muş, meydana getirdiği bu ilahî medeniyet içerisinde üstün bir 
edebiyatı da var etmiştir. Hâl böyleyken, İslâm’ın ilk defa Âkif ’le 
birlikte gündeme girmesi nasıl iddia edilebilir? Peygamber (s.a.s.) 
devri şairlerinden Hassân b. Sâbit, Abdullah b. Revâha, Lebîd b. 
Rebîa, Kâ‘b b. Züheyr (r.a.) gibi, daha birçok şiir ustasının elinde 
temellenen, o tarihlerden bu yana Arap, Acem ve Türk kavim-
lerinin sayısız dâhileri tarafından çeşitlendirilip geliştirilen bir 
İslâm Edebiyatı mevcutken, nasıl olur da İslâm’ın ilk önce Âkif 
tarafından şiirin mihrakına oturtulduğunu ileriye sürebiliriz? 
Fazla uzağa gitmeden, mesela kendi edebiyatımızdan örnekler-
sek Yunus Emre, Fuzûlî, Şeyh Gâlib gibi şairler, İslâm’dan başka 
bir şeyi mi dillendirdiler ki?

Âkif, manevi rahatsızlıkların en uç noktalara ulaştığı, devlet dü-
zenininse temelinden sarsıldığı bir dönemde gözlerini açıyor-
du. Tanzimat’la başlayan Batılılaşma reçeteleri, hasta devletin 
bünyesini hızla harabiyete götürmüştü. Meşrutiyet yıllarıysa bir 
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yandan hastalığın şiddetle arttığı, öte yandan da reçetelerin dal-
landığı yıllar oldu. Tanzimat’tan sonra devletin desteğinde yürü-
mekte olan Batıcılık ve Osmanlıcılığın yanına şimdi de Türkçü-
lük-milliyetçilik eklenmişti. Devletin dış düşmanları, dâhildeki 
bu siyasi fikir hareketlerinin doğuşu ve gürbüzleşmesinde öna-
yak olmuşlardı. İslâm hem halk katında, hem de devletin yöne-
timinde tali dereceye düşmüştü. Laisizme doğru hızlı bir kayış 
görülüyordu. “Hem Batılılaşalım, hem de Müslüman kalalım” 
anlayışındaki, yani “İslâm terakkiye mâni değildir.” iddiasındaki 
Batıcı ve İslâmcı karışımı aydınların yerini şimdi tavizsiz Batıcı-
lar almıştı. Dr. Abdullah Cevdet ve arkadaşlarının savunduğu bu 
toptan Batılılaşma ile öteki fikir hareketlerinde de yer alan Batı-
cılık, gerçi mahiyet bakımından bazı farklılıklar arz etmiyor de-
ğildi ama devlet düzenini Batılı devletleri örnek alarak yeniden 
düzenleme isteğindeki bu fikir akımların hemen hemen hepsi, 
birbirine yakınlık içindeydiler. Mesela Ziya Gökalp fikriyatını, 
“Türk milletindenim, İslâm ümmetindenim, Garp medeniyetin-
denim” şeklinde özetlemekteydi.

Âkif, işte böyle bir ortam içinde ortaya çıkmıştır. Bu ortam, Ba-
tılılaşmayı kati bir zaruret sayan bir ortamdı. Bu sebeple, Âkif ’te 
de görmekteyiz Batılılaşma tekliflerini:

İnkılâbın yolu mâdem ki bu yoldur yalnız, 

“Neredesin hey gidi Berlin!” diyerek yollanınız! 

diyordu Batı’ya öğrenim için giden gençlere. 

Âkif ’in Batı’yı örnek almamızı tavsiye eden daha bir hayli mısraı 
vardır: 

Alınız ilmini Garb’ın, alınız san’atını. 

Veriniz hem de mesâînize son sür’atini. 

Çünkü kâbil değil artık yaşamak bunlarsız; 
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Çünkü milliyeti yok san’atın, ilmin, yalnız.

İyi hâtırda tutun ettiğim ihtarı demin:

Bütün edvarı terakkiyi yarıp geçmek için

Kendi “mâhiyyed rûhiyye”niz olsun kılavuz.

Fakat onun yukarıdaki ve bunlara benzer Batılılaşma tavsiyele-
ri, iyice dikkat edilirse açıkça görülür ki öz bakımından, öteki 
fikir hareketlerinin hepsinden ayrılan bir çerçeve içerisindedir. 
Onların hepsinde Batı, bir devlet düzeni olarak bize teklif edilir-
ken Âkif ’teki Batıcılık, “İlim, müminin yitiğidir, nereden bulursa 
alır.” “İlim, Çin’de bile olsa alınız.” gibi İslâmî emirlerin yorumu 
cinsindendir. Ve asla ve kata bir sistem olarak tavsiye edilmemiş-
tir. Aksine, İslâm ondan sistem olarak hem kabul görmüş hem de 
ilk defa olarak savunucusunu bulmuştur. İşte Âkif ’in en belirgin 
alametifarikası budur. 

Âkif ’ten önce hiçbir şairimizde bu alameti görmüyoruz. Şu ba-
kımdan görmüyoruz demiştik, o şairlerin hepsi zaten sistemin 
yürürlükte olduğu bir ortamda yaşamışlardı. Bir başka düzen 
teklifinin mevcut olmadığı bir ülkenin sanatkârlarıydı. Birçok 
eksik ve yanlışları olsa bile devlet de, halk da Müslüman idiler. O 
sebeple ancak, mevcuttaki eksik ve yanlışlıkları tashih sadedinde 
şiirlerine rastlıyoruz. Resmiyetteki haksızlıkları, kişilerin ehliyet-
sizliğinden doğan buhranları, meseleleri eleştiriyorlardı. Halkın 
amel ve itikat sorunlarına ilişkin tavsiye ve rehberlik hizmetleri 
görüyorlardı. Yunus’tan Mevlânâ’dan, Bâkî’ye, Nâbî’ye kadar bü-
tün eski şairler bu hizmetlerin içinde bulunmuştur.

Âkif ’se değişmiş olan çağının ve şartlarının sonucu olarak Müs-
lümanlığın, her gün biraz daha cemiyetin hayatından çıkarılmak 
istenen İslâm’ın yerli yerine oturtulmasını istemek şeklinde teza-
hür ettirmiştir. Bu istek onda belki kıyasıya bir ideoloji kavgası 
hüviyetinde görülmez ama yazılarının tümüne bakılarak konu-
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şulacak olursa İslâm’dan gayrı hiçbir davasının olmadığı açıkça 
görülür. Bir yandan, kendinden önceki bazı Müslüman şairleri 
hatırlatıcı biçimde halkın amel ve itikadına ilişkin sorunlar üze-
rinde tenkit ve tahliller getirirken, bâtıl itikatları eleştirirken, 
gerçek Müslümanlığı onlara anlatmaya çalışırken; öte yandan, 
İslâm’ı bütün sosyal kurumları kapsamına alan tam bir bütünlük 
içinde savunmuştur. İşte bu yanıyla Âkif, ilk şairimizdir. İslâm 
ilk defa onda, şiir elbiseleri giyinerek bir ideoloji olarak izharı-
nı bulmuştur. Dolayısıyla o, İslâmcı fikir hareketinin önde gelen 
rehberleri arasındadır. Ayrıca sanat gücünü kabul ettirmiş biri 
olması sebebiyle bu hareketin en ünlü ve güncelliğini hiçbir za-
man için yitirmeyecek bir imzası olarak da kalacaktır.

İslâm, Aralık 1984
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Fikir-Edebiyat Ayrılmazlığı ve Âkif

Düşünce hayatımızı sanat adamlarımızın, özellikle şairleri-
mizin tem sil edegeldiği bilinen bir gerçektir.

Yeni Türk Edebiyatı’nın isimlerinden Şinasi, Ziya Paşa, Nâmık 
Ke mal, Recaizade Ekrem, Muallim Naci, Tevfik Fikret, Mehmet 
Âkif, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Abdullah Cevdet, Yahya Ke-
mal, Peyami Safa, Nâzım Hikmet, Necip Fazıl bilindiği gibi aynı 
zamanda yakın dönemimizin birer fikir öncüsüdürler.

Adını andığımız bu sanatçıların değişik fikirlere sahip oluşu, ayrı 
dünya görüşlerinin öncüsü ya da savunucusu olmaları, yakın dö-
nemde içinde yaşadığımız sosyal şartların karmaşıklığına da bir 
aynadır.

Nitekim devletimizin daha istikrarlı dönemlerinde yaşayan 
sanat çılarımızın tümünde, aynı fikirlere, aynı inanca ortak bu-
lunuşun örnek lerini görmekteyiz, değişik fikir reçetelerine rast-
lamamaktayız.

Mesela Yunus Emre’ye, Mevlânâ’ya bir düşünce zemini oluştu-
ran değerlerin tümü, değişik anlatım elbiseleri içinde aynıyla 
Necati’de Ahmet Paşa’da, Süleyman Çelebî’de, Bâkî’de, Nef ’î’de, 
Nâbî’de, Şeyh Gâlib’de ve hatta Nedim’de de mevcuttur.
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İslâm, bu eski şairlerimizin hepsinin bağlı olduğu bir dünya gö-
rüşü mahiyetindedir.

“Dünya görüşü” derken burada hemen açıklamalıyız ki İslâm, bu 
şairlerimizin elinde, belli başlı ideolojilerin ifade edildiği çerçe-
veler içinde işlenmemiştir.

Bunun temel sebebi, o dönemlerde İslâm’ın ülkemizde zaten 
devlet nizamı oluşudur. Bu sebeple sanatçılarımızda İslâm’ı bir 
düşünce sis temi olarak ele alıp işlemek ya da teklif eylemek gibi 
bir çabaya rastlanmaz.

Osmanlı devri sanatçıları, fikir adamı hüviyetlerini, ideolojik 
sis tem vazetme yerine; yürürlükte olan sistemin tam içinde ve 
yanı ba şında yer alarak, ülkenin toplumsal ve ferdî yaşayışları-
na yöneltmiş lerdir. Yani kendilerini, yer yer İslâm’ın hikmetle-
rini dillendiren, yük sek ahlakını ifadeye aktaran, kötülüklerden 
kaçındıran, sosyal bozuk lukları eleştiren, özellikle İslâm’ın ta 
kendisi olan tasavvufun edep ve incelikleriyle meşgul ve insan-
larımızı erginleştirmeye kavuşturucu bir aksiyon içinde bulmak-
tayız. Çünkü şartlar öyle gerektirmektedir ve her şey, oldukça 
yerli yerine oturmuş sağlam bir siyasal yapı görün tüsü içindedir 
devlet.

Bu yapı duraklama ve gerileme devirlerinden geçerek Tanzimat’a 
kadar geldi. Tanzimat, yönümüzü resmen Batı’ya çevirişimizin 
en önemli merhalesidir. Devlet düzeninde, Batı uygarlığının 
oluşturduğu sosyal, ekonomik ve kültürel kurumların örnek 
alınmaya başlandığı devirdir. İslâmî devlet yapısına, Batı aşıları-
nın vurulmaya başlaması; sanat ve fikir hayatımıza artık değişik 
insanların girmesine kapı açmıştır.

Bundan böyle Batı’da var olan, biraz da Batı’nın bizim için var 
et tiği ve tohumladığı ekinler baş gösterecektir.
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Tanzimat’tan bu yana sanat, dolayısıyla fikir hayatımızdaki 
imza larda rastladığımız öz değişikliği, Batı’ya açılışımızın olağan 
bir sonu cudur. Artık kökü Batı’da olan her türlü fikir ve sanat gö-
rüşlerinin tem silcilerini, hatta öncülerini görmeye başlayacağız.

Mehmet Âkif de fikir hareketlerinin hız kazanarak, bazı disiplin-
lere bağlandığı, aynı zamanda sosyal çalkantıların en doruk nok-
talara tırmandığı bir dönemde yaşamıştır.

Almış olduğu sayısız yaralara rağmen devlet düzeni yine de 
İslâmî karakterini oldukça koruduğu için önceleri Âkif ’i, bir sis-
temin teklifçisi olarak değil; çöküntüleri, bozuklukları yansıtan, 
toplumun İslâmî değerlere daha sıkı bağlanmasını isteyen, bâtıl 
itikatları yeren Müslüman bir sanatçı olarak görüyoruz.

Onun bu Müslümanlığı üzerinde biraz duralım. Âkif, tam anla-
mıyla sarsılmış olmakla birlikte yine de İslâmî olan bir devletle, 
İslâmî bir hayat sürme geleneği içindeki bir ümmetin, oldukça 
dindar bir aile çevresinin çocuğuydu. Bu yüzden ondaki Müslü-
manlık, tabii bir Müslümanlıktı. Yani İslâm, onun için sonradan 
tanışılan bir dünya görüşü değildi. O dönemin birçok aydınında 
görülen cinstendi. İslâmcılık şek linde değil, bilinen, âdeta “kla-
sik” bir Müslümanlıktı. Tanzimat sonrası sanatçıları arasında 
sonradan öteki fikirleri benimsemiş olanlar, bu klasik Müslü-
manlıklarına, Batı kökenli fikirleri aşılayarak ortaya çık tıkları 
hâlde, yani hem “Müslüman” kalmaya hem de “Batıcı” olmaya 
özendikleri hâlde Âkif, yerli kalmayı hem samimiyetle inandığı 
için, hem de ülke yararına uygun gördüğünden korumaya, hatta 
savunmaya çalıştı.

Bu sebeple denebilir ki Âkif ’in fikirleri tabii kaldı, diğerlerinin 
ise yapay. Yani sonradan asılı. Âkif ’in fikirlerinin kaynağı biz-
zat toplu muydu, toplumunda yaşayan, yaşanan fikirlerdi. Fakat 
o, aynı zaman da iyi yetişmiş bir aydın olduğu için, bu fikirle-
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rin halk katında uğra dığı çarpıklıkları da görüyordu. Bu yüzden 
“nasihatçi” bir kişilikle or taya çıktı önceleri.

Fikirlerinin sonradan Âkif ’te bir ideoloji mahiyeti kazanması, 
iki ana sebebe bağlıdır. Birincisi, devletin çöktü çökecek bir nok-
taya gel mesi; ikincisi, o dönem Türkiye’sinde bütün siyasi görüş-
lerin (ideoloji lerin), disiplinlere bağlanarak kadrolaşma yoluna 
girmeleri.

İslâm dünyasının bir hercümerç yaşadığı bu dönemde gözlerini, 
ku laklarını yeryüzünün bütün Müslümanlarına çeviren, nere-
de bir can lılık işareti varsa o noktaya dikkat kesilen Âkif, gördü 
ki iki merkezde birer İslâmî kıpırtı mevcuttur. Birisi Hindistan 
bölgesiydi bunun, diğeri Mısır. Hind bölgesi Cemâleddîn el-
Efgânî’nin canlandırdığı, sonradan İkbâl’i, Ebü’l-Kelâm Âzâd’ı 
yetiştiren bölgeydi. Mısır’sa Reşit Rıza, Ferid Vecdi ve Muham-
med Abduh’ları geliştiren ülke.

Âkif, bunları tanıdı, yani bunların bazılarından çeviriler yaptı.

Lakin o, bu ekollerin uzantısı bir fikirci olarak görülmemelidir.

Batı müstemlekesi olmanın zincirlerini, bir yandan Batı’nın 
silahı olan “akılcılık”la kırmaya, öte yandan da mistik un-
surlarla teselli bul mak geleneklerine bağlanan Hind bölgesi 
İslâmcılığıyla; Türkiye’den önce Batılılaşma yoluna girmiş bu-
lunan terkipçi Mısır İslâmcılığı, Âkif ’ in İslâmcılığını yönlen-
dirmedi. Bu İslâmcılıkla, Âkif ’teki tabii olan Müslümanlığın, 
özel bir çizgi içinde uzuvlaşmasına ancak yardımcı olmuş tur. 
Denebilir ki onlar, olmayan bir şeyi yeniden keşfedercesine 
yaka lamak cehdi içerisindeydiler. Âkif ’se var olan, yaşanan, 
ama onulmaz yaralar almış bulunan bir sistemi, kendine bu-
laşmış olan yabancılık lardan arındırarak tekrar canlı hâle ge-
tirmek istemekteydi.
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Çünkü Türkiye’nin şartları, gelip dayandığı açmazlar, böyle 
bir te daviye ihtiyaç gösteriyordu. Antenleri, öncelikle Osmanlı 
Devleti’nin sı nırları içindeki ihtiyaç listesini ayırıyordu.

Zaten Batı’nın amacı da öncelikle Osmanlı Devleti’ni tarihe 
göm mekti.

Âkif, devleti, bütün ümmetiyle birlikte yenileyerek ayakta tut-
maya didinmiştir. Onu ayakta tutmanın ne ile mümkün olacağı-
nı biliyordu: İslâm’la. Ülkenin muhtaç bulunduğu İslâmî duygu-
ların diri tutulmasıyla. Bunun adı olan İslâmcılıkla.

Müslüman halk ile Âkif ’in inancı, yani İslâmcılığı, genelde bir-
birine eşit doğrular hâlindedir. Özelde ise halkın Müslümanlığı 
ile Âkif ’in İs lâmcılığı arasında şu fark vardır: Halk henüz Batı’ya 
kapalı ve yaban cı olduğu hâlde Âkif, Tanzimat’tan beri aydın-
ların gündeminde bulunan Batı’ya ve Batıcılığa aşinadır ve bu 
sebeple onda Batı’yı hiçleme değil, aksine bir vakıa olarak görme 
ve bu vakıadan yararlanma ve onu İs lâmcılığına uyarlama gibi 
entelektüel girişimler görülür. Bizde İslâmiyet’in “İslâmcılık” 
gibi bir adla, Batı çıkışlı ideolojilere mukabil ola rak düzenlen-
me çabalarının mazisinde de Âkif ve grubunun bu girişimleri 
bulunmaktadır zaten. Bu İslâmcılık özetle ifade edilecek olursa, 
tezahürü halkta görülen klasik Müslümanlığın, Hind ve Mısır’da 
can landırılan İslâmî hareketlerden haberdar olarak, Batı’dan 
yararlan mayı gündemine almış bir harekettir.

Balkanlar’da, Birinci Dünya Savaşı’nda, İstiklal Savaşı’nda vu-
ruşan insanlarımızın temel inancıyla Âkif ’inki birbirine eşittir. 
Onlar Âkif ’in inancını paylaşmış olarak vuruşuyorlardı, şehit 
düşüyorlardı. Âkif de onları anlatırken bu İslâmcılığının gereğini 
yerine getiriyordu.
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“Âsım” olarak sembolize ettiği gençliğe rehber olarak Abduh ve 
Efgânî’yi gösterirken ve “İnkılâp istiyorum, ben de fakat Abduh 
gibi” der ken de yine bu İslâmcılığını ifadeye döküyordu.

Ve nihayet “Alınız ilmini Garb’ın, alınız sanatını” şeklinde konu-
şurken de yine bu İslâmcılıktı anlatmak istediği.

Âkif bu üç vakıayı, “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilha-
mı” mısraıyla da belirttiği gibi, Kur’an’ın aydınlığını taşıyan bir 
“İslâm cılık” anlayışını şekillendirmeye çalışmıştır.

Mavera, Mayıs 1985
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Mehmet Âkif Günü

27 Aralık 1979 günü Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi 
tarafından düzenlenen “Ölümünün 43. Yıldönümünde Meh-

met Âkif Ersoy” konulu açık oturuma konuşmacı olarak çağırıl-
mıştım.

Katıldım ve konuştum.

Açık oturumu, Aydınlık gazetesi yazarlarından Cenap Nuhrat 
yönetti. Öteki konuşmacılar Zeki Saruhan’dı. Davetlilerden Talip 
Apaydın, sağlık engeli yüzünden gelememişti.

İzleyicilerinin bir miktarı bizim cemaatten oluşan oturumun 
oldukça yararlı geçtiğini sanıyorum. Konuşmacıların farklı yak-
laşım ve yorumları bile olgun bir anlayışla ve ilgiyle karşılandı.

Konuşmaların sonunda, izleyiciler bizlere yazılı olarak sorular 
yöneltmişti. Bana gelen sorular çok ve değişik olduğu için, hiçbi-
risine orada cevap veremedim, bir genel karşılamayla yetindim, 
şu anlamda konuştum:

“Anlaşılıyor ki çağdaş İslâmcı hareketin içeriği ve boyutları her-
kes tarafından kavranılmış değil. Bunda İslâmcıların seslerini 
duyurma imkânlarının çok sınırlı oluşu rol oynadığı kadar, bu 
düzenin uyguladığı geleneksel baskıcı yönetimin de etkisi var-
dır. Herkes gibi aydınlar da şartlandırılmıştır. İsteğimiz o ki önce 
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aydınlar bu çemberi kırmalı. Bu sebeple, ülkenin kurtuluşunu 
kendine dava edinmiş olan aydınları, bizleri izlemeye, okumaya 
çağırıyorum. İslâmcı hareket bugün fikir ve sanat alanında ülke-
nin en özgün eserlerini veren bir doruğa erişmiştir. Bu gerçeği 
göremeyen ve değerlendiremeyenler, günümüzü, çağımızı tanı-
mış olamazlar.”

Açık oturum bitip bizler dağılırken, nazik ve saygılı bir tavırla 
bizi yolculayan bir genç elinde tuttuğu broşürü bana uzatarak: 
“Doğu Perinçek’in size selam ve saygıları var, teşekkür ediyor-
lar. Eleştirmeniz ricasıyla şunu verdiler.” dedi. Broşüre baktım, 
başlığı şu idi: “Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesi’nin 
2. Kongre’ye Sunacağı Rapor Taslağı.” Aldım, teşekkür ettim. O 
genç: “Kendileri, sizi dinlediler ve buradalar.” dedi. “Buradalarsa 
görüşelim.” dedik. Rasim Özdenören’le birlikte odaya geçtik. Pe-
rinçek yanımıza geldi. Bir süre konuştuk. Biz İslâm’dan, kendileri 
daha çok emperyalizmden söz ettik. Karşısındakini ilgi ve anla-
yışla dinleyen, sürat-i intikal ile müşterekler kollayan, bunlardan 
pratik sonuçlar devşirmeye yönelik, yaptırımlara açık bir kişi iz-
lenimini verdi bana. Laik bir çerçeve içine alınmış İslâm’dan, dü-
şüncesinin eylemine zarar değil, hatta yarar uman bir yaklaşım 
içinde olduğu imajını aldım Perinçek’ten.

Nitekim bu açık oturumla da, bir bakıma amaçlanan bu idi. 
Âkif ’in antiemperyalist yanını konu edinerek, Âkif sevgisi taşı-
yan, onun dünya görüşüne bağlı çevre ve yığınlarla bir diyalog 
geliştirmeyi istedikleri açık.

Bana yazılı olarak gelen soruların bazısında da bu amaç, gayet 
yalın olarak vurgulanmış oldu.

Bu sorulardan birkaçını söz konusu etmek isterim.

Yeni Devir, 31 Aralık 1979
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İşte Soru, İşte Cevap

Âkif gününde, bana gelen sorulardan biri şu:

“M. Âkif ’in Kurtuluş Savaşı sırasında camilerde yaptığı 
konuşmalarda Bolşeviklerle, komünistlerle ittifak etmek gerek-
tiğini halka propaganda etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Böylesi bir tutum emperyalizme, bu ortak düşmana karşı dövü-
şenler için bir zorunluluk değil midir? Böylesi bir engin tutum, 
günümüz için de geçerli ve zorunlu değil midir?”

Bir başka sorunun da son cümlesi şöyle bitiyor:

“Zulme karşı olmak, Bolşeviklerle işbirliğinde yansımıyor mu?”

Bu sorulara kaynak olan hikâye şudur:

Her gerçek mümin gibi, bir özgürlükçü olan Âkif, yurdumuzun 
istiladan kurtulması için, olanca gücüyle meydanlara atılmıştı. 
9 Mayıs 1920’de Ankara’ya ulaştı. Halkı bu cihat etrafında ayağa 
kaldırmak ve bozguncuların fitnelerini önlemek için yurt gezi-
lerine çıktı. Konya’ya, Burdur’a, Antalya’ya, Kastamonu’ya gitti. 
Sayısız hitabelerde bulundu, dergi çıkardı. Bu konuşmalardan 
Kastamonu’da Nasrullah Camii’ndeki hitabesinin metnini, El-
Cezire Kumandanı Nihat Paşa, Sebîlürreşat’tan iktibas ettirerek 
bir kitap hâline getirtip bütün askerî birliklere ve halka dağıtmış-
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tır. Derin bir vukufla İslâm âleminin durumunu gözler önüne 
seren, dış dünyanın yorumunu yaparak milletimize çıkış nokta-
larını gösteren bu hitabesinin içinde Âkif, şunları da söylüyor:

“Bolşevikliğe gelince; bu, doğrudan doğruya Avrupa’nın kalbi-
ne çekilmiş bir silahtır. Yıllardan beridir sosyalistlik adı altın-
da için için kaynayarak Avrupa’yı ürkütüp duran bu hareket, 
bugün Rusya’da yanardağlar gibi alev saçmaya başladı. Avrupa 
hükûmetlerini titreten Bolşevik tehlikesi, bizler gözlerimizi aç-
mak şartıyla İslâm âlemi hakkında tehlike değil, aksine fayda-
lanılacak bir fırsattır. Çünkü önce bizde, Bolşeviklik çıkmasını 
veya dışarıdan sirayetini hazırlayacak sebepler yok. İkinci olarak, 
Müslümanlık, sosyalistlerin, Bolşeviklerin, bundan yüzyıllarca 
sonra bulabilecekleri düşüncelerin, ilkelerin daha iyilerini içinde 
taşımaktadır.

“Bolşevikler Batı medeniyetini yıktıkları gün, bizim esaslı hiç-
bir şeyimiz sarsılacak değildir. Sarsılsa Avrupalıları körü körüne 
taklit ederek aldığımız şeyler sarsılacaktır. Bizim Bolşeviklerden 
korkmamıza yer olmadığı gibi, Bolşevik olmaya da ihtiyacımız 
yoktur. Düşmanın düşmanı dostumuz olmak bakımından da, 
ortak karşılıklı çıkar dairesinde Bolşeviklerle ittifak edebiliriz. 
Batı’nın, biz Müslümanları ezmek için kuvvet aldıkları o melun 
zalim kurumlarını yıkmak konusunda Bolşeviklere yardım da 
ederiz. Müslümanlar da arkalarından emin olarak, önlerindeki 
düşmana saldırır, bağımsızlıklarını elde ederler.”

İşte yukarıya aldığım soruların hem kullanmak istedikleri, as-
lında hem de kendilerine cevap olacak sözleri bunlardır Âkif ’in. 
Görüldüğü gibi, konu gerçekten çok açıktır ve farklı yorumla-
ra, Âkif ’in temel inancına asla aykırı düşmeyecek niteliktedir. O 
günkü şartlar için aklın gerektirdiği, Millî Mücadelemizin şart 
kıldığı bir anlayışın ifadesidir. Nitekim Kurtuluş Savaşı’nda da 
izlenen yöntem, bu olmuştur. O günkü bu gerçeklerden kalka-
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rak, bugün de Batı emperyalizmiyle mücadelede Müslümanla-
rın komünizmle işbirliğini savunmak, “kara”dan kaçmak adına 
“kızıl”a yakalanmak değil midir?

Yeni Devir, 1 Ocak 1980
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Necip Fazıl’ın     
Hayatı ve Kişiliği Üzerine

Çemberlitaş’ın Sultanahmet’e uzanan bir sokağında üç katlı 
bü yük bir konak. Oldukça karışık, görkemli bir yapı. Sayı-

sız odaları, sofaları, sağa sola kıvrılan koridorları, dehlizleri var. 
Loş ve rutu bet yayan havasıyla insana esrarengiz duygular püs-
kürtmekte. Aşçılar, aşçı yamakları, uşaklar, dadı, kadın hizmetçi, 
zenci köle, arabacı ve bir de Fransızca öğretmeni ve mürebbiye 
rolünde altmışlık bir kokona gibi kalabalık bir hizmetliler kad-
rosu var bu konağın. Za man, bu yüzyılın ilk yıllarıdır. Devletin 
hızlı bir tükenişe doğru kay ması için kızağa bindirilme çabaları-
nın yoğunluk kazandığı bir dö nem...

Konağın sahibi, daha birçok akarların da sahibi Mehmet Hilmi 
Efendi’dir. Hilmi Efendi, aslen Maraşlı. Kısakürekzadelerden. 
Ya ni daha yukarılarda Dulkadiroğullarıyla birleşen bir beyoğ-
lu. Ahmet Necip Bey’in oğlu. Sonradan Hariciye Müsteşarı ve 
Zaptiye Nazırı olan Halep Valisi Salim Paşa, vali bulunduğu 
Haleb’in, bir mutasar rıflığı olan Maraş’a uğradığında misafir in-
diği bu Ahmet Necip Be y’in konağında gördüğü, zekâsını çok 
beğendiği genç Hilmi’yi alıp İstanbul’a götürecektir. Mehmet 
Hilmi, İstanbul’da Salim Paşa’nın denetiminde eğitim ve öğre-
tim görür. Paşa, onu kendi kızı Zafer Hanım’la evlendirir. Hilmi 
Efendi zekâsı, yeteneği ve devlete sadık hizmetleri ile sevilen, sa-
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yılan bir kişi olmuştur. Birçok önemli gö revlerde bulunur. Adliye 
mensubudur. Ermeni Komitacılarının Sul tan Abdülhamit Han’a 
karşı düzenledikleri bombalı suikast olayını yargılayan mahke-
meye de başkanlık etmiştir. 1912’de vefat edecek olan Mehmet 
Hilmi Efendi’nin mezar taşına şunlar yazılacaktır: “Rütbe-i Bâlâ 
ricalinden Mahkeme-i Cinayet ve İstinaf Reisi Maraşlı Mehmet 
Hilmi Efendi...” Son yıllarını 80 altın maaşla konağında kitap-
lar okuyarak geçiren emekli Hilmi Efendi’nin belli başlı uğra-
şılarından biri, babasının adını verdiği torunu Ahmet Necip’tir. 

Hilmi Efendi’nin eşi Zafer Hanım’sa acayip vehimleri olan ölüm 
kor kusu içinde bunalan, çocuklardan hazzetmeyen, israfa düş-
kün, ken dini beğenmiş, ilaçlar kullanma meraklısı sinirli bir 
hanım. Ko nağında ziyafetler vermeyi seven, dillere destan el-
masları, armonik piyanosu ve çoğu Batı dillerinden çevrilmiş se-
pet sepet romanları olan bir hanım. İki de kızları var. Biri Zafer 
Hanım’a öteki Mehmet Hilmi Efendi’ye benzerler. Biricik oğulla-
rı Fazıl ise “Deli Fazıl” ola rak lakaplı. Coşkun ve taşkın mizaçlı. 
“Kanı bir yanardağ gibi kaynayan bu çocuğu kurtarmak için, he-
men tezinden bunu evlendirmeli” demiş Hilmi Efendi’nin yakın-
ları. Sonradan Hukuk’u bitirecek olan on altı on yedi yaşlarında-
ki Fazıl Bey’i evlendirmek için, mütevazı bir ailenin on dört on 
beş yaşlarındaki bir kızcağızını bulurlar. Çünkü kendilerine eşit 
aileler, bu delişmen delikanlıya kızlarını ver mekten çekinmiş-
lerdir. Bulunan küçük kız, Akdeniz kıyılarından İs tanbul’a göç-
müş, temiz ve dindar bir ailenin çocuğudur. Nasibi, gelin geldiği 
bu konakta bir ezilmişlik yaşamı olacak olan bu ka dından Fazıl 
Bey’in bir oğlu olur. Tarih: 26 Mayıs 1904 (Hicrî 1320; Rûmî, 
Rebîülevvel 1323). Mehmet Hilmi Efendi’nin, baba adını ver diği 
torunu Ahmet Necip.

Hilmi Efendi’nin yakın ilgi ve sevgisi içinde büyüyen Ahmet Ne-
cip, konaktaki sayıları dokuzu bulan, biri kız kardeşi, diğerleri 
ise iki halasının olan çocuklar arasında en serbest olarak büyü-
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tülen, haşarılığa en çok hakkı olan çocuktur. Dört beş yaşlarında 
okuyup yazmayı öğrenen bu olağanüstü zeki çocuk, bir yandan 
Kur’an ders leri alırken, öte yandan bazı kitaplar okumaya da 
alışacaktır. On bir yaşlarında okuduğu Pol ve Virjini, Grazıyel-
la, La Dam O Ka melya ile yerli Zavallı Necdet romanları aşırı 
duygusallığa, Mişel Zevako’lar ise onu şövalyelik heveslerine ite-
ler. Vaktinden önce ge lişmeye başlayan hayal kuvvetiyle dehşetli 
korkuların da gütmeye başladığı çocuk, ailesinin kendinde gör-
düğü bu normalüstülükler dolayısıyla bir ara kitap okumaktan 
alıkonulur. Bir Fransız okulu na yazdırılır. Yıl 1912’dir. Bu okulu 
sevemez. Oradan alınıp bir Numune Mektebi’ne, oradan da bir 
başka okul olan Rehber-i İttihad’a verilir. Aynı yıl, dede Hilmi 
Efendi vefat eder. Ahmet Necip’in o yıllara ait hatırladıkları ara-
sında, bir iki kızı kıskandığı, sevdiği kalmıştır.

Nihayet Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Ahmet Necip 
artık Mekteb-i Fünun-ı Bahriye öğrencisidir. Beş yıl bu okulda-
dır. Eğitimi Batı’ya özentinin doruk noktasına çıkarılmış olan bu 
okul daki öğretmenler arasında Ahmet Hamdi Akseki, Hamdul-
lah Suphi ve Yahya Kemal de vardır. Fakat o dönemlerde şiir-
ler de yazmaya başlamış olan Ahmet Necip’in etkisinde kaldığı 
hocası İbrahim Aşkî’dir. Bu zat ona unutulmayacak bir armağan 
da vermiştir: Biri Sarı Abdullah Efendi’nin Semeratü’l-Fuad (Gö-
nül Verimleri), diğeri Dîvân-ı Nakşî adlı kitaplardır bunlar. Bu 
iki tasavvufi kitap onda, içinde kaynayan gizli eğilimlere uygun 
düşmüştür. Hayat, ölüm, cennet, cehennem gibi içinde zıplayan 
konular, aklında yuvalanan sa bit fikirler, madde ve madde ötesi 
gibi sorunlarla bu dönemde ku cak kucağa yaşayan Ahmet Necip, 
aynı zamanda İngilizce aracılığıyla Batı Edebiyatı’nı ve Fuzûlî’den 
Ahmet Haşim’e kadar da Türk Ede biyatı’nı yakından tanıma ve 
kavrama humması içindedir. Kendin de beliren değişik zevkler 
ve algılar o yaşta Ahmet Necip’in gözün de Edebiyat-ı Cedide’yi 
birdenbire küçültecektir. Başta Gökalp ol mak üzere Hececiler, 
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Açık Türkçeciler de çok basit gelir kendisine. O artık değişik bir 
şiir yoğurma sancısı çekmektedir. Birkaç sı nıf yukarıdaki okul 
arkadaşı Nâzım Hikmet’in de şiirle uğraşması na rağmen okul 
çevresi, “Şair” lakabını kendisine vermişlerdir.

Ahmet Necip, yıllarca çok mutlu göründüğü bu okulun son sı-
nıfını bitirdiğinde birdenbire eklenen dördüncü sınıfı okumak 
is temez ve “üç harp sınıfından ibaret olan Bahriye Mektebi’ni 
ikmal ettiğini” bildiren vesikayı alarak, annesiyle birlikte, 
Erzurum’da polis müdürü olan dayısının yanına gider. Kışı orada 
geçirdikten sonra dönüp tekrar İstanbul’a gelir, Darülfünun’un 
Felsefe Bölü mü’ne yazılır. On yedi yaşlarındadır. Cumhuriyet’in 
ilanı eli kulağındadır. Şiirlerini topladığı bir defteri İkdam gaze-
tesinden Yakup Kadri’ye götürür. Bu şiirler hemen, Ahmet Ha-
şim, Yahya Kemal, Halide Edip, Refik Halit, Fuat Köprülü gibi 
tanınmış imzaların yer aldığı Yeni Mecmua’da yayınlanmaya 
başlar. Fakülte’den arkadaşları Ah met Kutsi ile Ahmet Hamdi 
Tanpınar’dır. Aynı dönemde Hasan Âli Yücel ve Peyami Safa ile 
de tanışıp arkadaş olurlar. Fakülte’ye başlamadan önce, “hayatı 
boyunca yakın bir alaka göremediği” ba bası Fazıl Bey’i kaybet-
miş olan Ahmet Necip, yayınlanan şiirlerinde artık Necip Fazıl 
adıyla görünmektedir.

Cumhuriyet’in ilk yılında Maarif Vekâleti’nin açtığı sınava katı-
larak Paris’e gitmeye hak kazandığında Fakültesinin son sömest-
rlerini okumakta olan Necip Fazıl, sonradan bir “Kâbus Şehri” 
diye adlandıracağı Paris’te tam bir bohem hayatı sürdürecektir. 
Bu bohem hayatıyla iç içe geçmiş mistik bir gerilimin de için-
dedir. Örümcek Ağı adlı ilk şiir kitabını oluşturacak olan erin 
korkular, sınırsız bir gurbet duygusu, sürekli bir ihtilaç, büyük 
şehrin boğucu kâbusu her an yanı başındadır. Bir fildişi kule 
sanatçılığının cins örneklerini de dokuduğu yıllar bu yıllardır. 
Paris’ten dönmüştür. Bohem hayata İstanbul’da devam eder. Bir 
bankada görev de al mıştır. 1925’te yayınladığı Örümcek Ağı’nı, 
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1928’de Kaldırımlar izler. Çok büyük ün kazanmıştır. Bir ara yine 
bankacı olarak Ankara’ya yerleşir. Ankara’da iken teması Yakup 
Kadri ve Falih Rıfkı iledir daha çok. Nihayet on yıl kadar çalıştığı 
bankadan da ayrılır. Yıl, 1934. İstanbul’a dönmüştür. Ve bir gün 
Seyyid Abdülhakim Arvasi’yi tanıtırlar kendisine.

Necip Fazıl, bu zatı tanıdığı an, kendi kendinin tam bir deği şime 
uğradığını görür. Önüne yepyeni bir dünya açılmıştır. Açıl mıştır 
ama eski dünyasından edindiği alışkanlıkları da öyle birdenbi-
re yakasını bırakmaz. O zatın yanında iken yıkanıp arındığını 
hisseder ve onun yanından kopmak istemez ama oradan ayrılır 
ay rılmaz da kendisini hep iptilalarının içinde bulur. İptilalarının 
ba şında kumar gelmektedir, sonra kadın. Ama her görüşmesi, 
onu biraz daha manevi bir atmosferin içine itelemektedir de. O 
zatın sözlü ya da sözsüz sohbetleri, yavaş yavaş işleyen bir fitil 
takmış tır Necip Fazıl’a. Ve her gün biraz daha bağlanır o zata. 
Fikir ve sanat anlayışında ve yaşamında gittikçe daha gür ve daha 
doğur gan bir yöne doğru akmaya başlayacaktır. Sonradan dört 
elle sarı lacağı İslâmî duyarlığın ve düşünüşün ilk belirtileri yavaş 
yavaş sökün edecektir. Tohum ve Bir Adam Yaratmak piyeslerini 
yazmış tır. 1936’da kazandığı yeni bilincin ilk ışıklarını parıldat-
maya baş layan ve 17 sayı süren Ağaç dergisini çıkarır. Hem şöh-
retinin doruğundadır, hem de erginleşme sancılarının en müthi-
şini yaşa makta.

Üstad, kendisine artık çilelerin, hapishanelerin yolunu açacak 
olan Büyük Doğu adını verdiği dergi ve ülküsünün ilk neşir dö-
nemine ayak atmıştır ki bağlı olduğu zat, önce sürgüne uğrar ve 
bir süre sonra da dünyasını değiştirir. Bu tarihten yani 1943’ten, 
Üs tad’ın da göçtüğü 1983 yılına kadar kırk yıllık zaman dilimi 
içinde, yayınladığı eserlerin sayısı yüzü bulan Üstad, bir yandan 
da eyleminin en keskin temsilcisi olan Büyük Doğu’ları çıkara-
caktır.
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1943’te çıkan ilk Büyük Doğu’lar 33 sayı çıkabildi. “Henüz ren-
gini tam belli etmek imkânı bulamayan” bu başlangıç dönemi 
bile Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı. İçine: “Allah’a itaat et-
meyene itaat edilmez.” mealindeki bir hadis konuldu diye. Ve bu 
arada Üstad’ın ilk hapsi vuku buluyor.

1945-46 Dönemi, son sayısının kapağına “Başımızda kulak isti-
yoruz.” sözü yazıldığı için, devrin devlet başkanına hakaret ad-
dedilerek kapatılıyor.

1947 Dönemi daha çok maddi imkânsızlık yüzünden kapanıyor.

1949 Dönemi önce günlük gazete, daha sonra haftalık dergi şek-
linde çıkar. Bir de Büyük Doğu Cemiyeti kurulmuştur. Sayısız 
davalar açılır haklarında.

1950 Dönemi, iktidar değişimi dolayısıyla çıkan af kanunundan 
istifadeyle düşen eski davalar sebebiyle rahat bir ortam bulabi-
lir gibi olursa da açılan yeni davalar bir kez daha Üstad’ı hapse 
gön derdiği için 54. sayıdan sonra dergi yine kapanır. Bu arada 
ül ke sathında yaygınlaşmış bulunan Büyük Doğu Cemiyeti de 
kapatılacaktır.

1951-52 Dönemi, yine günlük gazete olarak başlar. Bu kere de 
Malatya Hadisesi dolayısıyla Üstad yine tutuklanır. Sonunda be-
raat eder ama 1 yıl 3 gün tutuklu kalmıştır cezaevinde.

1954 Dönemi dergi şeklindedir. Yine kapanır.

1956 Dönemi günlük gazetedir. Büyük Doğu çıkarken, yine bir 
hapis, 8 küsur aylık.

1959 Dönemi, büyük boy dergi olarak yayınlanır. 27 Mayıs 
1960’ta 9. kez hapse düşer.
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Daha sonra 1978’e kadar 6 dönem daha Büyük Doğu’ları çıka-
racaktır. Aşağı yukarı hepsi aynı engeller dolayısıyla kapanır.

Üstad vefatından önceki günlerde bile Büyük Doğu’yu çıkarma 
fikri ve heyecanı içindeydi.

Mavera, Temmuz-Ağustos-Eylül 1983
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Necip Fazıl’dan    
Anılar ve Anekdotlar

Üstad

Ona herkes “Üstad” derdi. Kendisine özel ismiyle hitap edene hiç 
tanık olmadık. Ancak “Üstad Necip Fazıl” diye bahsedenler olur-
du gıyabında. Ama yanındayken herkes için ve daima “Üstad”dı.

Acayip bir alışkanlık hâlinde bu gün, lokanta garsonlarından, 
ayakkabı boyacılarına ve müstahdemlere kadar önüne gelen her-
kese “Üstad” diye seslenilmesi, emirler verilmesi, bu kelimenin 
bir hayli yalama hâline getirildiğini gösterebilir. Ama ne var ki 
Üstad Necip Fazıl’la bu kelime, olanca anlam ve şümulünü koru-
makla birlikte, belki de tarihte ilk defa olarak bir kişiye, isminden 
de önce, fiilen âlem olmuştur.

Rahmetli Eşref Edip karşılaşınca sorar:

“Nasılsın Üstad?”

Osmanlı Devleti’nin yaverlerinden merhum Tarık Mümtaz Göz-
tepe Beyefendi:

“Hamdolsun sıhhat ve afiyetimiz yerinde üstadım efendim” diye 
konuşurlardı. Yalnız aydınlar, yazarlar, siyaset adamlarının dilin-
de değildi bu “Üstad” sıfatı. Halk yığınları da onu “Üstad, Üs-
tad!” diye alkış lardı.
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Galiba 1964 idi. Türk Ocakları, bir Çanakkale Günü düzenle mişti. 
Konuşmacılar arasında Prof. Osman Turan ile o zaman Trabzon 
Senatörü olan Yusuf Demirdağ Paşa da vardı. Son hatip Üstad’dı. 
Hoca, kısa ve özlü bir konuşmada bulundu. Paşa ise uzat tıkça 
uzatıyordu konuşmasını. Mübarek sanki Harp Akademisi’nde 
ders anlatıyordu; bir yığın meslekî, teknik bilgiler veriyordu. 
Üstad’sa, binanın üst katındaki bir odada sırasını beklemektey-
di. Anlaşılan bu Anma Günü’nü düzenleyenler, Üstad’ın salonda 
oturarak kendi konuşma sırasını beklemesini haklı olarak uygun 
gör memişlerdi. Çünkü tecrübelerle ortaya çıkmıştı ki Üstad sa-
londa iken, dinleyiciler, Üstad’ı bir an evvel dinlemek hususunda 
daima sabırsızlık içinde bulunurlardı ve öteki konuşmacılara pek 
kulak asmazlardı. Hatta Üstad’ı takdim edenlerin takdimleri bile 
gürül tüye gelirdi bazen. Evet, o gün de, herkes, heyecanla Üstad’ı 
beklemekteydi. Yusuf Paşa’nın konuşmasını kısa tutmasını hatır-
latmak amacıyla olmalı, günü düzenleyenler, yukarı kata çıkıp 
Üs tad’ı aşağıya getirdiler. Üstad, konferans salonunun kapısına 
he nüz yaklaşmıştı ki salonun içinden onu hemen görüveren, ga-
liba Nuri Pakdil olacak, bir kişi, bütün gücüyle bağırdı:

“Üstad geliyor!”

O anda salon bir mahşer yerine dönmüştü. Binlerce insan aya-
ğa fırlamış vaziyette “Üstad, Üstad!” diye alkış tutuyordu. Paşa 
bu manzara karşısında çoğu duyulmayan birkaç kelime daha 
söyleye rek sözlerine son vermişti.

Yığınların da dilinde “Üstad” olan o, herkes gibi bu sıfatı, ta bii 
bir biçimde benimsemiş görünürdü. “Üstad” olarak anılmasın da 
kuşkusuz kendisinin en küçük bir dahli olmamıştı. Fakat her kes 
tarafından yıllar yılıdır “Üstad” diye anılması, onda o denli ta bii 
bir ad hâlini almıştı ki herhangi birinin, mesela alışverişte bulun-
duğu bir mağaza sahibinin ya da uçak biletini hazırlayan bir hava 
yolları memurunun:
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“Beyefendi” şeklindeki hitabı karşısında âdeta yabancılık duyardı.

“Üstad” lafzının, onun şahsıyla özdeşleşmiş, hususi adını bile ge-
riye itelemiş olduğunu herkes kabul etmişti.

Bir gün bir Arap Sefareti’ne telefon etmişlerdi. Kendisiy-
le ko nuşan Arap diplomat, “şeyh” diye hitabetmiş kendisine. 
Konuşma sını bitirince dönüp bize sormuştu:

“Bu adam bana hep ‘şeyh, şeyh’ deyip durdu. Herhâlde ‘ihtiyar’ 
manasına kullanmadı bu kelimeyi değil mi?”

“Hayır, Üstad’ım. Saygı ifade eden anlamlarıyla kullanmış tır.” 
dedik.

Gerçekten de öyleydi. Âlim, mütefekkir, edip, önder gibi anlam-
lar için de kullanıyordu o zat “şeyh” kelimesini Üstad’a karşı.

Yine bir gün, çok yakın bir arkadaşımız, belki de Ali 
Biraderoğlu’ydu, bir kişiden kırgınlıkla bahsediyordu. O adam, 
Üstad’ın gıyabında, Üstad’dan:

“Bizim Necip ya da Bizim Necip Fazıl.” diye bahsedesiymiş güya. 

Üstad o arkadaşın şikâyetini dinle dikten sonra:

“Bunda pek bir şey yok. Belki biraz laubaliliğe kaçan bir samimi-
yet iddiası görülebilir. Bir edep kırıklığı bulunabilir. O da şun-
dan: Bize, ‘Üstad’ diye hitap ediyorlar. Benim bunda da bir talep 
payım olmamıştır, ama öyle diyorlar ve galiba öyle denince bu 
memlekette yalnız ben akla geliyorum şimdi. Bu bakımdan siz 
hassasiyetinizde haklı olabilirsiniz.” şeklinde konuştu. 

Şair Abdülhak Hâmid’e verilen “Dâhi”, “Dâhi-i Âzam”, “Şair-i 
Âzam” gibi unvanların tutarsızlıklarını anlattı. Bunun la birlikte 
o adamın, o en azından ‘laubali’ sayılabilecek hitap şek li, meclis-
te hazır olanları yine de incitmişti.
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Kimi yazarlara, bilginlere bazı dostları veya çırakları tarafın-
dan bazen daima bazen de arada sırada söylenen “üstad” sıfa-
tı, Türkiye’de, en az kırk yıl, her zaman ve her yerde ve herkes 
tara fından, sürekli olarak yalnızca Necip Fazıl’a pardon yalnızca 
Üstad’a layık bir unvan olarak kullanıldı.

Parti başkanları yahut bakanlar sorardı:

“Üstad teşrif ettiler mi?”

 Üniversite hocaları konuşurdu:

“Üstad, Büyük Doğu’yu çıkaracak yine.”

Halktan vatandaş, dernek yöneticilerinden isterdi:

“Üstad’ı konferansa ne zaman davet edeceksiniz?”

Üstad’ı dinleyip de yahut okuyup da benimsemeyen insana rast-
lamak zordu. Öyle bir etkileme gücü vardı.

Üstad bir konferans için Ankara’ya gelecekti. Çoğu öğrenci 
olan, fukaradan halis bağlıları havaalanına gitmiş uçağı bekle-
mekteydiler. Bu arada onu karşılamaya gelen daha başka grup lar 
da görüldü; özel lüks arabalarla gelen gruplar. Bir de bir din gö-
revlisi var aralarında, oldukça ünlü bilinen, fakat bilhassa genç-
lerce hiç sevilmediği anlaşılan biri. Etrafta tavus kuşu gibi şişinip 
do lanıyor hocaefendi. Hararetle sahip çıkıyor Üstad’a. Gençle-
rin kimi gülüp geçiyor onun yüksek sesli medih sözlerine, ama 
çoğu fiilen sinir oluyorlar adama. Üstad uçaktan inip de karşı-
layanlarına doğru yaklaşmıştı ki o hoca, mübalağalı iltifatlarla 
Üstad’ın yanı başında biterek, bir çırpıda buyur ediverdi araba-
sına. O anda birden, gençlerden biri hızla araya girerek, çok sert 
ve serbest bir tavırla hocayı azarlayarak tasfiye etti ve mütevazı 
bir piyasa tak sisine bindiriverdi Üstad’ı. O gencin yaptığı dış gö-
rünüşü itibarıyla çok kaba bir tavırdı, bilhassa Üstad’ın yanında 
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ama Üstad hiç yadırgamadı bu durumu. Arabada açıklandı ki o 
hoca, Üstad’ın “başdüşman” olarak ilan ettiği bir adama muhab-
bet izhar eder miş. Üstad, bunu duyunca:

“Ah çocuklar,” dedi, “beni olanca hüviyetimle tanıyan bir siz ler 
varsınız bu memlekette. İğreniyorum başkalarının, benim bir 
başka vasfıma dayanarak beni benimsemiş görünmelerinden.”

Kırıkkale’de konferansını vermiş, kendisini davet eden derne ğin 
binasında sohbette bulunmaktadırlar. İçeride o kalabalıkta nasıl 
girebilmişse girmiş bir kadın da var. Şöyle ortaöğrenim gör müş 
gibi hissettiren, başı yarım yamalak yaşmaklı, orta yaşlı bir ka-
dın. Bir fırsat bulup söze giriyor ve şöyle diyor Üstad’a:

“Siz günümüzün Nâmık Kemal’isiniz.”

Üstad acı acı, homurtuyla gülüyor. Cevaplıyor:

“O adamı gözünüzde büyütmüş olmanızın tezahürü olarak, te-
melde yanlış olan bir mukayeseyi, samimiyetle ifade ettiniz. Si ze 
teşekkür ederim ama Sahte Kahramanlar serisine koyduğumuz 
onun yeriyle bizimki, ancak zıddından bir mukayeseye uygun 
dü şebilir.”

O kadının bu lafları hiç anlamadığı anlaşılıyordu ama belliydi ki 
yine de çok hoşuna gidiyordu. Eminim ki kendine mahsus öl-
çülerle o kadın, Üstad’dan memnun ve onu benimsemiş olarak 
ayrıldı oradan.

Bir evdeyiz. İçeriye birkaç kişi daha girdi. Bunlardan biri Üs tad’a 
tanıdık çıkan bir tavır ifadesindeydi. Üstad’dan özel bir ilgi göre-
meyince, hayret yüklü bir sesle ve özel şivesiyle sordu:

“Üstad, beni tanımadınız mı?”

Üstad’dan, “Hayır tanıyamadım.” cevabını alınca, hayreti art mış 
olarak, açıklamada bulundu:
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“Malatya’ya geldiğinizde çantanızı taşımıştım.”

Bu temiz arkadaş, daha sonra yanında oturan kişilere şöyle fısıl-
dayacaktı:

— Üstad tanımadığı, inanmadığı kimseye çantasını taşıtmaz. 
Çantada mahrem evrakları vardır çünkü.

Üstad’ı benimsemiş olmanın türlü biçimlerine tanık olunmuş tur. 
Hele hele siyaset adamlarının veya Üstad’ın tabiriyle “şucu ların, 
bucuların” benimseyiş üslûpları ki her biri bir başka âlemdir.

Benimsemelerden biri var ki muhteşem. Rahmetli Zihni Hızal’a 
ait, Zihni Bey merhum, eşsiz bir iman ve yetenek sahibiydi. Pilot-
tu. Birkaç eseri vardı. Önde gelen bütün “sağcı” yazarlarla ve ku-
ruluşlarla iç içeydi. Ciddi, vakar sahibi bir fikir ve mücadele ada-
mıydı. Yanlış olmayayım, galiba 1963’teki, o mahut uçak kazasın-
da Ankara Havaalanı’na düşerek, şehit olmuştu. Üstad’ın da çok 
yakınıydı. Onun vefatından sonra bir mektubunu yayınlamış tı 
Üstad, Büyük Doğu’da. Zihni Bey o mektupta Üstad’a:

“Tanımadığınız lokantalarda yemek yemeyiniz. Üstünde ken di 
adınız olan reçete ile eczanelerden ilaç aldırmayınız.” diyordu. 
Bu benimseyiş üslûbu, bu ince kurmay zekâsı, çok beğenilirdi 
Üstad’ça.

Üstad, kendisini yarım yamalak tanıyıp benimseyen kişilerin bu 
hâllerinden rahatsızlık duyar mıydı?

Duyardı. Onları eleştirirdi. Onları tashihe çaba da gösterirdi. 
Onların eğri büğrü taraflarını törpüleyip düzeltmeye, bir işe ya-
rar hâle getirmeye çalışırdı. Üstad, davasının hatırına, davasının 
bü yümesi ve hızlı yol alması adına, bazı imkânları devreye sok-
maya çok emekler vermiştir. Kimileri onun bu tavrına bakarak 
Üstad’ı bazı çevrelerin istismar ettiklerini, kullandıklarını söy-
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lemiştir. Oysa Üstad her taktik ve stratejisinin hesabını bilirdi, 
yapardı ve an latırdı da. Dolayısıyla bazı “haricî” çevrelerin anla-
yışsızlığına, ka tılığına sabır ve tahammül gösterirdi. Anlayış ek-
sikliğine karşı nef sinde pek tahammül olmayan Üstad, davasının 
hatırı için, bazen gerçekten de çok sabur ve mütehammildi.

Denebilir ki o sabır ve tahammülü çok yakınlarına karşı pek gös-
teremezdi. Hele hele “kurmay”dan saydığı bazı kişilere karşı, mü-
samahaya pek yatkın değillerdi. Çünkü onları bir “kemal” için de 
görmeye iştiyakı vardı. Onlarda eksiksiz bir uyum; tam bir fikrî 
ve hissî iştirak bulmak, rahatlatırdı, mutlu kılardı Üstad’ı. Çünkü 
onlarla bir parçacık teselli olurlardı.

Sevdiği, güvendiği kişilerin değişik görüş ve yaklaşımları in-
citirdi kendisini. Hatırlıyorum: “Hac” hatıralarını ihtiva eden 
ese ri yeni yayınlanmıştı. O eserdeki bazı kişilere ait müşahede-
leri, eleştirileri bir yakınımız, yani Üstad’ın bir yakını “münasip” 
gör memişlerdi. Bu görüşü biri Üstad’a ulaştırmış. Üstad, fevkala-
de sinirlendi. Hatta bu “kavrayışsızlık” için bir beddua üslûbuyla 
mu kabeleye kalktı. Nihayet, birimiz araya girerek açıklamaya 
yelten dik:

“Üstad’ım, o görüş, eseri –hâşâ– tenkit sadedinde değildir. O 
eserde sizin tenkit ettiğiniz kişileri ve durumları kimse savunmu-
yor. Hepsi doğrudur yazdıklarınızın. Yani demek isteniyor ki, o 
kişi ve durumlar maalesef hiçbirimizin meçhulü değildir. Bir hac 
ziyaretini, hararetle maddi alışverişlere; inci mercan ticaretine 
alet etmek, şüphesiz ki o farizanın layık olduğu aşk ve şevkle ya-
pılmadığının bir ispatıdır. Siz de zaten bunları yazıyorsunuz. Bu 
gerçeği yazmanız tenkit edilmiyor arkadaşımız tarafından, an-
cak, bir özlem dile getiriliyor. Deniliyor ki: Ah keşke Üstad’ın bu 
ese ri baştan sona bazı kişileri hiç eleştirmeden, bu kutsal yolcu-
luğun o yüksek gerilimini parıldatan bir aşk, şevk ve cezbe des-
tanı olay dı sadece. Ki eserin de büyük bölümleri zaten böyledir.”
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Üstad, hemen kavradı inceliği ve birdenbire yumuşadı. Yumu-
şadı da haklı mı buldu o arkadaşı? Hayır. Onlardan, o “içtimai 
yaralar”dan bahsetmemizin bir dava gereği olduğunu, yalnız 
mücerret lerde kalmanın eksik bir yaklaşım olduğunu, meselele-
rin her yanı nı deşmenin kaçınılmaz lüzumunu anlattı. İhtarlarda 
bulundu.

Yani yakınlarının kendisiyle hep bir iştirak içinde olmasını bek-
lerdi Üstad.

Üstad’a şimdi sahip çıkanların bir bölümüne bakınız; ne için, ne 
sebeple sahip göründüklerini hemeninden anlayabilirsiniz. Za-
ten bu sahip çıkış gerekçelerini yazıp duruyorlar, söyleyiveriyor-
lar. Neymiş onlar? Bir, yaşayan Türkçenin dostuymuş, dilimizi 
çok iyi kullanıyormuş. İki, yaşayan en büyük şairimizmiş falan. 
Doğru değil mi bunlar? Elbette doğru! Ama ya ötesi? Ötesi, sığ-
lık, sanı rız ki bu adamların bazıları Üstad’ın bazı eserlerini, bazı 
vasıfla rını ya gerçekten bilmiyorlar ya da bilmezden geliyorlar. 
Hani fi lin orasını burasını tutarak kendince fili tarif eden körler 
misali. Bu meseleyi bilmem daha fazla somutlaştırmaya gerek 
var mı? Varsa, birkaçını sıralayalım:

Mesela, Nâmık Kemal’den Gökalp’e kadarki çizgi içinde ken-
dilerine fikir mesnetleri bulmuş olanlar, Üstad’ın Sahte Kahraman-
lar eserine rağmen mi Üstad’ı benimserler?

Mesela, klasik anlamda sağcı olanlar, Üstad’ın İdeolocya 
Örgüsü’nü bile bile mi sahip çıkarlar Üstad’a?

Mesela, tasavvufu reddedenler, Reşahat tercümesine, Başbuğ Ve-
lilerden 33, Veliler Ordusundan 333, O ve Ben kitaplarına rağ men 
mi, Üstad’ı severler?

Gerisini sizler çoğaltınız artık. Lakin şunu da söyleyivereyim:
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Mesela, ona verilen Sultanü’ş-Şuara unvanının belgesinde im zası 
bulunan Millî Eğitim eski bakanlarından ünlü dil bilgini Sa yın 
Prof. Tahsin Banguoğlu, Üstad’ın Abdülhamit Han ve Vahideddin 
gibi eserlerini bile bile ve onaylaya onaylaya mı o vesikanın al tını 
imzaladı dersiniz?

İnsanoğlu garip doğrusu!

Galiba 1970’lerdeydi. Üstad, bir davette, sabık cumhurbaşkan-
larından Bayar’la karşılaşıyor. Bayar, duvarda asılı levhadaki aye-
ti göstererek: “Ben işte bu manaya istinat ediyorum.” gibilerin-
den bir söz söylüyorlar. Üstad:

“Bunca yıl bizim çilesini çektiğimiz, sizinse bize çile çekti ren 
kadrolarda yer alışınızdan sonra, bu söylediklerinize belki bi raz 
sevinilebilir ama ben daha çok hayret mevkiindeyim.”deyince 
karşısındaki:

“Bu hâl bende yeni değildir: Daha öncelerden beri ruhum da 
meknuz idi.”

Şimdi diyorum ki acaba Üstad’a şimdilerde sahip çıkanlarda, 
Üstad’ın fikriyatını benimseme, öteden beri “ruhlarında mek-
nuz” muydu ve o asırdîde devlet başkanında olduğu gibi “zuhu-
runu da ha sonra mı buldu?”

Üstad o anısını naklederken demişti ki:

“Eğer Bayar, ‘Hayır, evvelce öyle değildim ama şimdi böyle dü-
şünüyorum.’ deseydi bizim nezdimizde belki daha makbul ola-
bileceğini bilemedi.”

Değişik fikir, kanaat ve hassasiyet sahibi kişi ve çevrelerde rast-
ladığımız bu Üstad hayranlığı ya da yakınlık izharı, herhâlde 
Üstad’ın “çok yanlı” bir kişilik taşımasındandır.
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Çok yanlı ama kendi içinde bir bütünlük ifade eden birçok 
yanlılıktı bu. Lakin nereden bileydi, kavrayaydı bu incelikleri o 
haricîler, o tufeyliler?

Bir Cevat Rifat hayranı vardı. Üstad’ın da Yahudiler, dönme-
ler hakkındaki yazdıklarına hayrandı. Üstad’dan bir başka eser 
okumamış olduğu hemen belli olan o kişiye Üstad şöyle hitap 
etmişti:

“Siyonizm bahsi bende ancak, fikriyatım içinde bir şubedir. Ki-
milerinde ise bir tez hâline getirilmiştir. Mücadele odaklarımın 
biridir, hepsi değil. Tezimizse İslâm.”

Rahatlıkla söylenmelidir ki Üstad’ın tezine tam manasıyla ka-
tılmadan, kendisini sevmek, benimsemek; yalnızca şu veya bu 
eserine bakarak yahut birkaç sohbetini dinleyerek yakınlık duy-
mak, acayip bir maymun iştahlılığından başka bir şey değildir. 
Ki bu durum Üstad’ı da hem üzerdi, hem de güldürürdü. Halis 
Müslümanlardan başkası onu tam anlamıyla anlamamıştır ve se-
vememiştir dense yeri. Bu “halis” sözcüğünün üstünde iyi dur-
malı. Kimi Müslüman vardır ki hem tasavvufu inkâr eder, hem 
de Üstad’ı be nimsemiş görünür. Yahut kimi Müslüman da vardır 
ki: “Bırak efendim şu kumarbazı” diye hicap etmeden takva sat-
maya yeltenir. Bunların bir ciddi farkı var mı, Üstad söz konusu 
olunca: “Haa şu komünisti mi söylemek istiyorsun?” cinsinden 
kasılan kafasızlardan? Ama şu var ki bu tür adamlar bile, yeri 
düştükçe Üs tad’ın büyük şair, büyük yazar olduğunu söylemeden 
geçemezler. Tıpkı ona “Sabık Şair” adını takıp:

“Yazık etti şiirine!” diyenler gibi. 

Yalnız şiirini sevenler ya da seviyormuş gibi görünenler misali.

Elaman böyle yarım yamalak takdirlerden.

Mavera, Temmuz-Ağustos-Eylül 1983
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Üstad’ı Anlatmak

Bunun gereği açık. Hatta bu iş için bir enstitü kurulsa yerin de 
olur. Üstad’ı sürekli olarak gündemde tutmanın çok yararı 

vardır. Şu da mutlu bir gerçektir ki, Üstad hakkında yazılar yaza-
bilecek, eserler oluşturabilecek bir çevre de mevcuttur. Böyle bir 
çevreye sahip olma talihine ermiş bir başka fikirci ve sanatçı ye-
tişmedi bizde. Üstad’ın asıl üstadlığı, eli kalem tutan bir grubun 
yetişmesinde vesile oluşudur dense yeridir. Onu, kendilerine fi-
ilen Üstad sayan, bugün isimlerini herkesin bildiği azımsanma-
yacak yekûnda kalem erbabı: gazeteci, fıkra yazarı, şair, hikâyeci, 
roman cı ve mütefekkir mevcuttur. Bilim adamları mevcuttur.

Üstad’ın, fevkalade zor şartlar içinde yazarlığını ve eylemle rini 
sürdürdüğü gerçeğine bakarak, çıkardığı Büyük Doğu’ların uğ-
ratıldığı inkıtaları düşününce, böyle bir yazarlar grubunun na sıl 
olup da yetişebildiğine hayretler edilebilir. Âdeta insanın, “eğer 
Üstad kesintisiz olarak yayında bulunmak, hiç değilse Büyük 
Doğu’yu muntazaman çıkarabilmek imkânına kavuşabilseydi, 
Türki ye’nin fikir ve sanat hayatına baştan başa onun damgası 
hâkim olurdu.” diyesi geliyor. Çünkü bilindiği gibi yayıncılıkta 
kadro kur manın, taban tutturabilmenin yolu, süreklilikten geçi-
yor. Üstad hem bu sürekliliği bulamadı hem de şu veya bu sebep-
lerden ötürü, mecmuacılığında da hep “solo” yapmak zorunda 
kaldı. Bü tün bunlara rağmen Üstad, bir kadronun oluşmasında 
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muvaffak olmuştur. Peki, bu nasıl oldu? Yani Üstad hem solo 
yaptı, yani Üstad’ın çizgisi içinde yetişen yazarların çoğu, kalem 
denemelerini Büyük Doğu’da değil de daha başka organlarda 
yaptılar, hem de Büyük Doğucu olarak yetiştiler. Bu nasıl oldu? 
Bu sorunun ka naatimce cevabı şudur: Üstad’a ve onun dergisi-
ne, yazı kabiliyet leri olan özellikle gençler, öyle bir önem izafe 
ediyorlardı ki ora da yazmaya kendilerini ehliyetli görmeyen bir 
edep hassasiyeti gös teriyorlardı. Hatta Üstad’ın şiddetli ısrarına 
rağmen dergiye yazı vermiyorlardı. Kendilerini Büyük Doğu’nun 
ancak bir okuyucusu olma, nihayet çırağı olma liyakatinde görü-
yorlardı. Bu duygumu, Üstad’ın baskıları üzerine, yazdığım son 
Büyük Doğu’lardaki bir yazımda da ifadeye çalışmıştım. Galiba 
bu ve buna yakın sebep ler dolayısıyla bizzat Üstad’dan, onun der-
gisinden “süt emen” birçok arkadaş, o dergide pek az göründük-
leri hâlde, Üstad’ın çevresini oluşturdular. Üstad için kurulacak 
olursa eğer, bir enstitüde eser leri çıkacak çok arkadaş var yani.

Evet, Üstad’ı yazmak lazım, eserleri üzerinde araştırmalarda, in-
celemelerde bulunmak bir görev.

Lakin şunu hiç unutmamalı ki Üstad’ı en iyi anlatan, dü-
şüncelerini, aksiyonunu en iyi sergileyen eserler de yine Üstad’ın 
eserleridir. Denebilir ki o, hem davası hem de kişiliğini, bir başka 
kişilerin araştırmasına, yorumlamasına muhtaç kalmayacak bo-
yutta eserlere kavuşturmuş biridir.

Mesela Üstad’ın hayatını mı yazmak istiyorsunuz? Üstad yaz-
mış bunu. Hem de olanca berraklığıyla, özeleştirinin en keskin 
yüzüyle. Hangi araştırmacının çalışması Üstad’ın hayat hikâyesi 
olan O ve Ben ile Bâbıâli’dekinden daha tamam, daha başarılı 
olabilir?

Onun fikriyatı üzerinde mi eser yazacaksınız? İdeolocya Ör güsü 
yeterli değil mi?
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Şairliğini, şiir anlayışını mı ortaya çıkarmak için yorulacaksı nız? 
Çile’ye eklediği “Poetika”lar bu işi yapmamışlar mı?

Üstad’ı anlatmak lazım derken, galiba en iyisi, bizzat Üstad’ın 
yazdıklarını okutturmak lazım demek gerekiyor. Onları daha 
yay gın biçimde okutturma yolunda kalemlerimizi kullanmamız 
en münasibi.

Bir edebiyat profesörü ile Üstad’ın sanatı üzerinde konuşuyor-
duk. Antoloji’sinin yeni baskısında Üstad’a çok daha geniş yer 
verilir se çok isabetli olacağını ifade etmiştim. Bunun için de 
kendileri ne mehaz olacak yazıları getirebileceğimi söylemiştim. 
Götürdüm de. Gerçekten hoca, Antoloji’nin son baskısında “Ne-
cip Fazıl” bah sini gayet geniş şekilde yazmıştı. Yazıyı okuyunca 
görmüştüm ki getirilen yorumların hepsi, Üstad’ın Poetika’sın-
dan aktarılmaydı. Düşündüm ve hak verdim profesöre. Çünkü 
Üstad’ı, Üstad’dan doğru, ondan daha eksiksiz biçimde anlatma-
nın yolu ve kaynağı yoktu. Belki de lüzumu da yoktu.

Bütün bunlar, Üstad’ın ne yaptığını, ne yazdığını çok iyi bilen 
birisi olmasıyla ilgilidir şüphesiz. Anlamsız hiçbir davranışı 
olma dığı gibi, gereksiz, hatta dinamik bir işlevi olmayan bir tek 
satır, bir tek mısra ve bir tek cümle sarf etmemiş olmasının so-
nucudur.

Boş Söz

Üstad, özsüz, ağırlıksız, ölü laflardan rahatsız olurdu, “idare-i 
kelâm”, “dişi söz”, “mugalata” onda asla müsamaha görmemiştir. 
Yani boş sözden vebadan kaçar gibi kaçardı. Sözü ağzında geve-
leyenleri karşısında konuşturmazdı. İlginç cümlelerle konuşma-
yan, bir fikir kaynağından çıkmayan anlatımlar, onun müdahale-
sine uğrardı. Yani karşısındakinin sözünü kesmeme gibi nezaket 
kaideleri, ona malayanilikleri dinletme sebebi olamazdı.
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Hem sonra öyle müthiş bir sürat-i intikal, yani karşısındaki nin 
söyleyeceklerini önceden kestirme kabiliyeti vardı ki Üstad’ın, 
dehşete düşerdiniz. Bu bakımdan başkalarını öyle uzun uzun 
din lemeye hem ihtiyacı yoktu, hem de vakti.

İşin doğrusuna bakarsanız Üstad’ın yanında konuşmaya yel-
tenmek, bir bakıma budalalıktı da. Akıllılık, ondan bir şeyler 
din leyip öğrenmekti. Üstad’ın bu özelliğini bilen yakınları, onu 
konuşturucu bahisler açma yolunda ustalıkla sorular yöneltme 
ma haretinde idiler. İşte asıl o zamanlar dinlemeliydiniz Üstad’ı. 
Ze kâsının olanca diriliği, çarpıcı bir anlatımla bir şelale gibi 
akardı. Bu durumlarda hem kendisi tatmin olur, müteselli olur, 
hem de dinleyenleri ihyaya uğrardı. Ve o zaman Üstad’ın üstad-
lığını idrak ederdiniz. Onun yetiştirmeleri, böyle sohbetlerle ye-
tişmişlerdir. Böyle durumlarda o, hem bir yetiştiriciydi, hem de 
eşsiz bir arka daş. Bakardınız sizi birdenbire kendine eşitlemiş, 
can yoldaşı, dava gönüldaşı, eylem ortağı, sanat arkadaşı oluve-
rirdiniz. Hatta sizi, eserlerine bile intikal etmeyen hatıralarıyla, 
hasret ve mutluluklarıyla ortak ederdi. İçinin özel, gizli mıntıka-
larını açardı. Bu durumlarda hissederdiniz ki onun, çok derin-
den derine arkadaş edinme özlem ve ihtiyacı vardır. Kendisini 
yalnız Üstad bilen tâbilere değil, “mahrem-i esrar” olacak “dost-
lara”, “sohbet erbabına” iştiyak içindedir.

Kaç defa istemiştir:

“Bu akşam kalabalık olmayalım. Başbaşa bir nefs muhase besi 
yapalım.”

Veya:

“Bütün yaptığımız, has odamıza kavuşabilmek için yoldaki ka-
nalizasyonu temizlemekten başka bir şey değildir.” derken, “kur-
may” diye adlandırdığı yakınlarıyla, beraberlikten duyduğu haz-
za işaret etmiştir.
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Bir gün Peyami Safa, Burhan Toprak, Sekip Tunç gibi eski arka-
daşlarıyla olan ilişkilerini anlatıyordu ki birden sözlerini ke serek:

“Bırak onların hepsini bir tarafa, diyorum ki ya sen benim dev-
rimin insanı olmalıydın ya da ben seninle yaşdaş olmalıydım.”

Bu sözleri duyunca, içimi bir sevinç değil, hüzün kaplamıştı. 
Onun yaşadığı yalnızlık, kalabalık içindeki yalnızlık, yüreğimi 
burkutmuştu. Genç yaşta kavuştuğu şöhret, taşıdığı ve bütün il-
gileri üstünde merkezleştiren renkli kişiliği, kalbini ve beynini 
doyura cak dostlar bulma manasından uzaktı. Denebilir ki onun 
garip bir teselli ifadesini içeren, biraz da aristokrasizm kokan, o 
birçok kişi için kullandığı “yakınım”, “dost” gibi dağıttığı unvan-
lara rağmen, hakikatte, tam dostu, yakını yok diyecek kadar azdı.

Gereği gibi anlaşılmamak galiba üstün zekânın ezelî nasibi. 
Üstad’ın yaşadığı yalnızlık, anlaşılmamaktan çektiği ıstırap, yal-
nız kişisel bir ıstırap hüviyetinde değildi kuşkusuz. Davasının an-
laşılmamasıyla iç içe olan bir ıstıraptı. Onun için sık sık söylerdi:

“Biz davamızı Patagonya’da anlatsak daha büyük alaka bu-
labilirdik. Çünkü herkes, yeni bir şey duyuyor olarak kulak ve-
rirdi bize. Oysa burada bizi ‘biliyorum’ zannıyla, peşin fikirle, bir 
başka şeye irca ediyorlar. İslâm deyince ya babaannesinin yel-
dirmesine ya da burnundaki çorap kokusuna irca ediyorlar bizi.”

Ne çok severdi: “Hüznümü anlamayan körün yüzüne tükürmek 
istiyorum.” cümlesini. 

Sanırım 1965 idi. Devrin oldukça da entelektüel bir bakanıyla 
konuşuyordu. Anlattıklarının, karşısındaki adamca ğızda hiçbir 
kavrayış alameti belirtmediğini, hatta onu apıştırdığı nı görünce 
“kızım sana söyleyeyim” cinsinden bir taktikle, yanımızda otu-
ran dördüncü kişiye dönerek, acıyla:
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“Beyin cidarlarının arasından bir türlü idrak suyunu akıta-
mıyorum senin.” diyerek kükremişti.

Aslında Üstad’ın düşüncesine ve üslûbuna aşina olmayan her-
kesin nasibiydi onu dinlerken apışıp kalmak.

Zarafet

Favorinin (sakal başlarını uzatmanın) züppe çevrelerde moda ol-
duğu yıllardı. Her kişilik sahibi insan gibi, Üstad da çok rahatsız 
oluyordu favori bırakmalardan. Zübeyir Yetik’le oturuyorduk. 
Bir den Üstad çıkageldi yanımıza. Zübeyir’in favorileri oldukça 
uzun; lakin bu uzunluk keyfilikten değil; ihmal sebebiyle çoktan 
beri saçlarını kestirememiş olmaktan. Zübeyir bir ara, kısa bir 
süre yanımızdan ayrılınca Üstad bana:

“O favoriler de n’oluyor?” diye sordu. 

Doğru dürüst cevap veremedim galiba. Üstad, Zübeyir’i çok se-
verdi. Yüzüne karşı bir şey söylemek, onu belki de üzmek isteme-
mişti. Bana söyledi:

“Böyle şeylerle uğraşmak evvela abestir bize. Ve sonra es tet bir 
şey de değil, lâbediî yani.” dedi.

 “Doğrusunuz Üstad’ım” diye cevapladım. Kulağım da ka pıdaydı. 
Zübeyir’in tam içeriye gireceği anda, sessizce dışarıya çıkıver-
dim.

“Zübeyir’ciğim,” dedim, “Üstad şu seninkileri favoriden saya rak 
teessür beyanında bulunur gibi oldu. Artık sen bilirsin.”

Zübeyir birden kayboldu. Beş on dakika sonra geldi. Hızla bir 
berbere koşup kestirmişti. Üstad’sa o teessürünü benim Zübeyir’e 
ulaştırdığımın farkına varmamıştı. Çünkü dışarıya çıkıp benim 
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Zübeyir’le konuşmam kaşla göz arasında olmuştu âdeta. Dola-
yısıyla o jesti, Zübeyir’in zarafetine hamletti sanıyorum, yüzü 
güldü. Oysa zarafetin en incesini gösteren, meseleyi yüze getir-
memek ba kımından, zarafetin en incesini göstermiş olan bizzat 
Üstad’dı.

* * *
Bir mahkemesi için Üstad Ankara’daydı. Yıl sanırım 1964 ola cak. 
Üstad muhteşem bir savunma metni hazırlamış. 

“Mahkemeden önce biz dinleyelim.” dedik.

 Bize:

“Hayır,” dedi, “mahkemede dinleyin. Bayılacaksınız.”

 Mecburen “olur” dedik. Bu “olur” deyiş, hepimizin Üstad’la bir-
likte, dinleyici olarak mahkemeye gitmemiz anlamınaydı tabi. 
Ve gittik de. Hem de oldukça kalabalık bir grup hâlinde. Küçük 
mahkeme salonunu tıklım tıklım doldurduk. Üstad girdi içeriye. 
Gayet dinç ve keyifli. Çantasından savunmasını çıkardı.

“Müsadenizle müdafaamı buradan okuyayım.” diye başladı. 

Hâkim mütebessim bir yüzle ve gayet nezaketli olarak:

“Madem metin hâlindedir, isterseniz zahmet çekmeyiniz, onu 
bize veriniz, dosyanıza koyalım. Başka ekleyeceğiniz bir hu sus 
varsa konuşunuz.”

Hâkim bu sözlerini gerçekten de öyle efendice bir tavır içinde 
söylemişti ki Üstad’ın, bu zarafet tablosu karşısında, elindeki 
met ni hâkime uzatıvereceğini sandık. Dolayısıyla bizim dinle-
memiz de suya düşecekti. Lakin birdenbire Üstad, hâkimin de 
saygıyla yerinden küçücük bir reveransla kıpırdanmasını sağla-
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yan, öyle yumuşak ve tamamen dostane, artık reddi gayrimüm-
kün bir jest le, sözlerine el işaretini de katarak, kadifeden bir ses-
le, hâkime özel bir değer izafe edercesine:

“Sırf sizin için okuyacaktım.” dedi ki hâkim bu mukabil zarafet 
gösterisi karşısında, bir denbire daha memnun ve mutlu, bir mu-
vafakat tavrına gömüldü. Dolayısıyla bütün salon, o muhteşem 
savunmayı Üstad’ın sesinden dinledi.

Üstad muhataplarına iltifattan hazzederdi. Fikir öfkesi içinde bu-
lunmadığı zamanlar ya da karşısındakilerin bir idrak ve hassa-
siyet ifadesi taşıdıklarını görünce, fevkalade ince iltifatlar yağdı-
rırdı.

Ankara’ya gelişlerinden biri Rasim Özdenören’in evlendiği gü ne 
rastlamıştı. Rasim’se bu özel durumunu bir mazeret saymaya rak, 
Üstad’ın o geceki sohbetini kaçırmamak için, bizimle birlikte 
oldu. Sohbet geç saatlere kadar devam etmişti. Bir arkadaşımız, 
yanılmıyorsam Pakdil olacak:

“Üstad’ım izin verirseniz, Rasim erken ayrılsa.”

 Herkesi bir tebessüm kuşattı. Birimiz açıkladık:

“Rasim bugün evlendi de...”

 Üstad, şefkat dolu bir hayret nidası kopardı:

 “Vah evladııım! Yani bu gece miydi?”

“Evet”, dedik. Güveyimizi yolculadık. Rasim’in bu jesti Üstad’ı 
öyle duygulandırmıştı ki gecenin kalan parçası Üstad’ın Rasim 
için gıyabi zarif iltifatlarıyla ihya oldu.

Çocuk Sevgisi

Üstad’da çocuk sevgisi had safhadaydı. Bunu sonradan gördük, 
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yani bizler ev bark sahibi olup çoluk çocuğa karışınca. Bize her 
gelişinde, daha kapıdan girer girmez, daha birkaç yaşında olan 
kızıma bağı rarak seslenir:

“Evlaaat!”

Genellikle bir şeyler getirmiştir, hemen verir çocuğa.

Bir defasında hediye getirmeyi unutmuş. Eve birlikte geliyo ruz. 
Evde ise bizi bekleyen bir kalabalık da var. Yolda birdenbire ara-
bayı durdurttu ve hemen bir mağazaya girdi. Durumu anladım, 
vazgeçirmek istedim. Nafile! Üstad dükkânı velveleye veriyor:

“Başka neleriniz var, dört yaşında bir çocuk için, getirin baka-
lım.”

Önünde bir sürü elbiseler, kazaklar yığılmış. Beğenmiyor.

“Şu küçük gelebilir, bu büyük, onun rengi uymaz.” diye de konu-
şuyor. Artık dayanamadım:

“Üstad’ım” dedim, “Kendinizi yormayınız, nihayet çocuktur.”

 Birden bana:

“Yaa, sen öyle mi sanıyorsun?” diye cevap verdi.

Çocukları bu derece önemsemesine hayret etmiştim. 

* * *

Bir gün bize benden evvel gelmiş Üstad. Bizim küçük “buyur” 
etmiş salona “Üstad Amca”sını. Ve hemen yanına bebeklerini al-
mış konuşmuşlar:

“Gel, Üstad Amca, seninle evcilik oynayalım; sen baba ol, ben 
de anne.”
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“Peki.”

“Haydi, şurası da evimiz olsun.” demiş bizimki. Yani yemek ma-
sasının altını göstermiş. 

Buna da “olur” demiş Üstad. Üstad’ın masanın altına, yani evle-
rine girmesini istemiş bu sefer. Sokmuş da.

“Haydi, şimdi ayaklarını uzat, üstüne çocuğu yatıralım, salla 
uyusun.”

Ben eve girdiğimde bu manzarayı gördüm. Üstad ayaklarında 
bebeği sallamakta. Kızımı haşlayacaktım ki, Üstad haykırdı:

“Bu çocuk bir dâhi azizim, bayıldım. Müthiş eğlendirdi beni.” 

* * *

Torunu Emrah olalı, âdeta Üstad’a yeni bir konu çıkmıştı. An-
kara’ya bir günlüğüne bile gelmiş olsa eve telefon eder, Emrah’ı 
sorardı.

“Üstad’ım Emrah nasıl?” şeklindeki ilgimizden çok mutlu olur-
du. 

Çok kabiliyetli sa yardı torununu. Şöyle derdi:

“Bazen kabiliyet, böyle bir nesli atlayarak zuhur ediyor. Bende de 
öyle olmuştur; babamla değil, büyükbabamla izah ede bilirsiniz 
beni.”

Emrah’a herhangi bir hediye almadan gitmezdi Ankara’dan. Bir 
defasında:

“Her şeyi var Emrah’ın, ama yine de alıyorum. Bir oda do lusu 
oyuncağı var: Uçaklar, arabalar, tabancalar.”
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Bizim Cahit Zarifoğlu da:

“O oyuncaklarla bir dükkân açalım Üstad’ım” diyerek Üstad’ı bir 
hayli keyiflendirmişti.

Eleştiri

“Üstad, kendisinden başka hiç kimseyi beğenmez.” diyenler var-
dır. Bu tespit hem doğrudur, hem de eğri. Beğen mez, çünkü Üs-
tad; mükemmeliyetin avcısıydı. Kemalin, eksiksizliğin özlemiyle 
yanardı. İdrakte, fikirde, sanatta; darlığa, çürük lüğe, beceriksizli-
ğe tahammül göstermezdi. Bu sebeple getirdiği eleştiriler okkalı 
olurdu, ama isabetsiz düşmezdi. O eleştirilerin şahsında siz hem 
Üstad’ın üstünlüklerini keşfederdiniz, hem de ol ması gerekeni 
algılardınız. Yani size fikrî ve bediî zıplamalar, ham leler kaydet-
tirirdi Üstad o eleştirileri aracılığıyla. Üstad, beğenme diği ya da 
bazı yanlarını eleştirdiği kişilerin, beğenilecek yanlarını da asla 
ketmetmezdi.

Bir gün, bizim neslimizden bir fikir ve sanat adamımızı eleş-
tiriyordu. Dinleyen arkadaşlarımızdan birisi, daha az ehemmiyet-
teki bir başka sanatçı arkadaşımızın ismini, bu arada zikretmeye 
yeltenince, Üstad:

“Bırak onu canım, benim bahsettiğim yanık bile olsa bir kafadır.”

* * *

Yeteneklerinin kıtlığına rağmen, yazı çizi sahasında görünmekte 
ısrar edenlere karşı biraz kızan, biraz da hiddet gösteren bir tavır 
takındığı olurdu Üstad’ın. Böyle bir genç arkadaş için bir gün, 
bize:

“İnsan diyemiyor ki evladım vazgeç bu işlerden” demişti. 
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* * *

Durum icap ettirdiği için bir gün, bir şair zatı tanıştırmıştım 
Üstad’la. İsmi lazım değil. Adam o zamanlar yaşça elliyi geçkin, 
oldukça da tanınmış biri. Lakin öyle ahım şahım bir sanatçı de ğil. 
Üstad’sa hiç duymamış adamın adını. Adamdan ayrılınca, bana:

“Şair miymiş bu ihtiyar, pöh!” dedi. Kendi kendime:

“Henüz yirmi beş yaşlarında iken şöhreti kendine ram etmiş bir 
sanatçı olarak haklısın tabii Üstad.” diye düşündüm.

* * *

Üstad’ın bizim kullandığımız bazı kelimelere itirazı vardı. He le bir 
arkadaşımızı, daha çok eleştirirdi. Kendi neslinin dilini be ğenirdi, 
kendinin kullandığından daha sadesini yadırgardı Üstad.

Öte yandan ağdalı, terkipli konuşma alışkanlığında olanla-
rı da bayağı garipserdi. Mesela Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu 
Ağabeyimi zin dilini. Rahmetli gayet zarif bir eski Osmanlı diliyle 
konuşurdu. Şahsen benim çok hoşuma giderdi ama Üstad’ımız o 
dilden yana değildi asla. Hatırlıyorum, bir kongrede Prof. Saffet 
Solak Ağabe yimizi dinlemiştik Üstad’la. Konuşmasına “Muhte-
rem hâzirun!” di ye başlamış olan Saffet Beyefendi de, oldukça 
tumturaklı bir Os manlı diliyle hitap ediyordu. Üstad, o konuş-
madan sonra, Saffet Beyefendi’ye gayet nazik bir şekilde meseleyi 
çıtlattı ve ilave etti:

“Sevgilim,” dedi, “sen benim neslimden bile değilsin, çok genç sin 
o kelimeler için.”

Çeşitli

20 yıl kadar önce. Yemeğe gidiyoruz. Cadde kenarındaki bir du-
varda asılı reklam afişlerini gösterdi; o zamanlar çok ünlü, ka-
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dınsı giyim ve davranışlarıyla tanınan bir erkek şarkıcının resmi-
ni işaret ediyordu elleriyle. Ve:

“Puştluğun bu kadar aşikâresi görülmemiştir.” diye boğuk sesiyle 
gürlemişti.

* * *

Bir pastanede buluşacaktık. Ben biraz geç gittim. Gittim ki hid-
detler içinde. Oysa ancak beş dakika kadar gecikmişim:

“Nerede kaldın sevgilim? Vakitlerdir beklerim, gelmezsin. Bu 
cenderenin içinde bekletilir mi?”

Ve devam ediyor:

“Herkesin gözü üzerimde. Tanınmamak için ne yapmalı bi-
lemiyorum. Bir çorap mı geçireyim yüzüme, maske mi kullanma-
lıyım, ne yapayım?”

Hâlâ devam ediyorlar:

“Sağ tarafımda bir sırnaşık çift oturur, solumda dır dır dır diye 
biteviye konuşan bir başka pespaye çift ve bilhassa bir kız, kar-
şımdaki oğlansa yanındakini adi mıncıklamalarla meşgul. Mi de 
gurultusunu andırır aşk konuşmaları. Nelere şahit kıldın beni 
buralarda.”

“Afedersiniz Üstad’ım” dedim, “isterseniz kalkalım.” 

* * *

Cahit’le ilgili, ilginç bir hatıra daha var. Cahit, Üstad’ın evine git-
miş. Tabii çok yıllar önce ve galiba da ilk gidişi. Cahit’in çok aca-
yip bir serbest hâli, havası vardır ya, oraya da gidince yine ga yet 
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rahat bir davranış sergiliyor. Üstad sanki kendisinin emsali, bir 
arkadaşı. Herkesler Üstad’ın yanında terbiyeli ve sessiz oturup 
Üstad’ı dinlerlerken, bizim Cahit kalkıp babasının eviymiş gibi 
salonun orasını burasını karıştırıyor, raftaki kitaplarla, masadaki 
kâğıtlarla, notlarla ilgileniyor. Üstad’sa, huzurunda alışık olma-
dığı bu davranışları dehşet ve hayretle seyretmekte. Cahit’in hiç 
aldır madığını görünce nihayet dayanamıyor Üstad:

“Şuna bakın yahu” diyor. “Bestekârı şurada oturuyor, o kalk mış 
onun notalarını kurcalamakla meşgul.”

İşin daha da ilginç yanı, aradan belki yirmi beş yıl geçmesine 
rağmen bizim Cahit, hâlâ o davranışını savunmaktadır ve Üstad, 
bu olayı, yeri düştüğünde anlattıkça Cahit: “Bunda ne var?” der-
cesine bir savunma tavrı almaktaydı.

Cömertlik

Üstad, hediyeleşmeyi de çok severdi. Bize her gelişinde çocu-
ğuma bir hediye getirdiğini anlattım. Hediyeyi unuttuğu 
zamanlar da da para verirdi çocuğa. Verdiği hediyeyi küçümser, 
kendisine edilen armağanları ise büyük görürdü. Bir gün bana 
bir elbiselik kumaş getirmiş:

“Sana mütevazı bir kostümlük getirdim, lütfen kabul buyurula!” 
diyerek vermişti.

Kendisine bir deri eldiven götürmüştüm. Bilindiği gibi Üstad son 
yıllarına kadar kış yaz eldiven taşırdı. Eldiveni verir vermez, bir 
sevinç çığlığı kopardı:

“Aaa eldiven! Avrupa’dan mı getirttin sevgilim?”

 Sonra devam etti:

“Peki, elimin ölçüsünü nereden biliyordun?” 
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* * *

Evine giden misafirlerine mutlaka bol ikramlarda bulunurdu. 
Çıkarttığı yemekleri severek yiyelim diye, alıcılarını methetmeyi 
de ihmal etmezdi. Yemek zamanı değilse çaylar, kahveler, meyve-
ler gırla giderdi. Bir gün koca bir tepsi dolusu kiraz koydurmuştu 
önümüze:

“Bol bol yiyin” demişti, “geçende bir kamyon geldi, buzdola bı 
tıklım tıklım.”

* * *

1965’ler olacak, bürosundayız, ben ve Pakdil. Üstad bir yer den 
para bekliyor. Parasını bir adam getirdi. Galiba üç bin lira ci-
varında bir para. Üstad bir ara o günler parasız olduğunu da 
söylemişti. Parayı aldı, hep birlikte dışarı çıktık. Sonra vedalaşıp 
ayrıldık. Pakdil tutturdu:

“Üstad’tan para isteyelim!”

Verirdi, vermezdi, ayıp olurdu, olmazdı gibilerinden konuşu-
yoruz.

“Haydi koş iste!” diye hep beni ileriye sürüyor Pakdil.

“Canım istenmesine istenir de ama gel vazgeçelim.” falan diyo-
rum, aldırmıyor. 

‘Sen iste, yok sen iste, haydi iki miz birlikte isteyelim’ gibi tartış-
malardan sonra, hizmet dayıya düştü, çarnâçar koşup yetiştim 
Üstad’a. Pakdil, yüz metre kadar geride keyifle ve merakla bizi 
seyrediyor.

“Üstad’ım, dedim, biraz paraya ihtiyacımız var.”
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“Yani sen ve o. İkiniz de şimdi parasızsınız. Ve İstanbul’da sınız. 
Tabii, elbette başka kimden isteyeceksiniz. Bendekiler yeter mi? 
Sonradan gönderme falan olmayacak. Bayılırım parasız kal-
malara, bilirim. Alın.”

Cebindeki paranın önemli bir bölümünü avucuma sıkıştırdı. 
Utana sıkıla aldım.

* * *

Yeniden çıkacak olan Büyük Doğu’ların ebadını konuşuyoruz. 
Üstad düşündüğü ebadı bize açıklamak için Mehmet Soyak’a:

“Git bir Akbaba dergisi al gel.” diye talimat verdi. Mehmet kalktı, 
kapıya doğru gitti ve sonra geri dönüp:

“Param yok Üstad’ım.”

Üstad, birdenbire neşelendi. Çıkarıp bir beş lira verdi. Meh met 
gidip dergiyle dönünce, paranın üstünü de Üstad’ın önüne bı-
rakmıştı. Üstad, bir Mehmet’in yüzüne, bir paralara baktı, sonra 
paraları toplayıp kendi cebine attı. Bizler, artan paraları nor mal 
olarak Mehmet’e bırakır diye beklemekteydik oysa. Üstad ekledi: 

“Çook güzel, beş parasızsın, hoşuma gitti. Bana parasızlık günle-
rimi hatırlattın, bayıldım.” 

Hep birlikte gülüştük.

Çok tatlıydı Üstad’ımız. Unutamayacağımız günler yaşadık 
onunla. Yalnız eserlerini içercesine okumaktan başka; tabii, 
insa nî, dostluk ilişkilerimiz oldu. Daha belki yüzlerce hatıramız 
var. Bunlar kuşkusuz büyük bölümüyle onun kişiliğini tanıtan, 
açıkla yan cinsten. İnanıyorum ki Üstad’ın fikir ve sanat hayatını 
yaza caklar için, göz önünde bulundurulması gerekecek hatıralar 
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var bunlar arasında. Böyle bir insanın sadece yazdıklarına bağlı 
kalı narak anlatılması, kuru bir anlatım olur. Fikir ve sanat adam-
ları, özel hayatlarıyla da bir bütün olarak ele alınıp işlenmeli tabii.

Mavera, Temmuz-Ağustos-Eylül 1983
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Tarihteki Üstad

Üstad Necip Fazıl, zamanın devlet ve siyaset adamlarıyla 
görüşmekten geri durmamıştır. Özellikle 1950’li yıllardan 

itiba ren bu tür temaslar, onun fikir ve aksiyonunun bir parçası 
ol du. Denebilir ki onun bu ilişkileri sayesinde, yakın tarihimizin 
siyaset adamları bir fikriyat açısından irdelenmiş, kıymet hü-
kümlerine bağlanmıştır.

Aslında şahsiyetleri inceleyip hükme bağlamak Üstad’ın önemle 
üzerinde durduğu, temel nitelikte bir faaliyetti. Ulu Ha kan Ab-
dülhamit Han ve Vahidüddin adlı eserleri bu faaliyet lerinin ürü-
nüdür. Üstad, “Benim tez eserlerim” dediği bu kitaplarıyla Cum-
huriyet öncesi dönemin son elli yılını yargılar. Çöküntü devrinin 
bilançosunu çıkarır. Bir şiirinde: “İnanmıyo rum bana öğretilen 
tarihe” dediği tarihin, ters şartlamaya alet kılınan ısmarlama 
sayfalarını silmeye yönelir. Batıcılık, ilerici lik uydurmalarını can 
evlerinden yakalayarak mahkûm eder. Bu sebeple Üstad’ı oku-
yanlarda dava idrakiyle tarih bilinci hep iç i çe gelişmiştir. Hatta 
birçok entelektüelin onu okuduktan sonra tarihe bakış açılarında 
değişiklikler olması, onun bu alanda ne denli güçlü bir gerçek-
çi olduğunu ilan eder. Üstad, tarihî olayları kendi önyargılarına 
mesnetler bulmak uğruna hiç eğip bükmedi, tersine, davanın gü-
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rültüye getirilmiş olan malzemele rini istismarcıların inhisarın-
dan kurtardı. Üstad, bu konuda öy le sağlam ve ince bir örgü us-
tasıydı ki onu okurken ve dinler ken zihniyetinin değiştiğini gö-
rerek, daha önce inandıklarına nasıl olup da inanmış olduklarına 
hayret edenlere rastlardınız. Onun “Sahte Kahramanlar” adlı 
konferansını dinleyen “sağcı”, “milliyetçi” bazı kişilerin önce na-
sıl apışıp kaldığı, bilahare de nasıl birdenbire her şeyi yeni baştan 
keşfetmişçesine; eski bilgi lerinin alabora olarak doğru ve değişik 
bir terkibe kaynakça lar oluşturduğu ibretle müşahhas bir örnek 
olarak anlatılır. Şair Abdülhak Hâmid’in de bir gün Üstad’a:

“Hayret! O dönemleri ben yaşadığım hâlde, onların gerçek yüzü-
nü şimdi senden öğreniyorum.” diye itirafı meşhurdur.

Üstad’ın Nâmık Kemal adlı kitabı da Tanzimat devrinin ve rica-
linin bir sigaya çekilişidir. Batılılaşmanın resmî başlangıcı olan 
Tanzimat ve yıkılışın hız kazandığı dönem olan Meşrutiyet de-
virleri, en sağlam tahliliyle Üstad tarafından fikir hayatımıza ka-
zandırılmıştır.

Son Devrin Din Mazlumları kitabının şahsında ise Cumhu riyet 
devrinin din ve laiklik anlayışı yorumlanmıştır.

Tarihi ve tarihî kişileri tahlile tâbi tutmayı fikriyatının vaz-
geçilmez bir unsuru olarak bilen Üstad, elbette ki bizzat yaşa dığı 
yılların olaylarına ve önde görülen kişilerine karşı kayıtsız kala-
mazdı. Bahsettiğimiz o eserleriyle Üstad, tarihteki olayla rın ve ki-
şilerin gerçek çehresini aydınlığa çıkarıyordu; olay ları ve kişileri 
değiştirme gibi bir rolün uzağındaydı. Ama ya şadığı dönem öyle 
değildi. Olayların akışında ve kişilerin siyasi eylemlerinde ken-
disinin de bir fonksiyonu olmalıydı. Gözlemci değil, etkili biri 
olmaya görevli görüyordu kendisini bir idealist olarak. Bu görev 
bilinci ve sorumluluk duygusu Üstad’ı, başta söylediğimiz gibi 
devrinin devlet ve siyaset adamlarına muha tap olmaya yöneltti.
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1950-60 yılları arasındaki bu tür ilişkileri, Benim Gözümde Men-
deres adlı eserinde hikâye edilmiştir.

Üstad, çok genç yaşta şöhret sahibi olmuştu. İlk şiir kitabı Örüm-
cek Ağı, 1925’te çıktığında büyük ilgi görmüştü. Üç yıl sonra 
1927’de ikinci kitabı olan Kaldırımlar yayınlandığında ünü do-
ruğa ulaşmış bulunuyordu. Burada şu önemli noktayı da he men 
belirtmeliyiz ki, o zamanlar şöhret, yalnızca edebiyat adamlarına 
mahsus bir vakıaydı. Sonradan şarkıcıları, sporcuları ve sinema 
oyuncularını da kapsamına alarak bir öz çarpıklığına uğrayan 
şöhret, önceleri edebiyat adamları için toplumun her kesimin-
den kendilerine sevgi ve saygılar toplayan bir vesi leydi. Üstad, 
bu vesileyi erken yaşlarda elde etmiş bir kişi olarak birçok siyaset 
adamıyla tanışıklık ve dostluklar kurmuştur.

Ama Üstad 1940’lara doğru İslâm davasına yönelişiyle, ken-
disiyle tanışıklığı olanlardan yalnızca davasına yakınlık göste-
renlerle ilişkisini devam ettirmiştir. Diğerleriyse bu tanışıklığı 
düşmanlıklarına kaynak olarak kullandılar. 1950’lerden sonra 
başlayan ideolojik kutuplaşma temayülleri, çok partili siyasi ha-
yatın kapılarını zorlarken Üstad da bu partilerden birisiyle da ha 
yakından ilgilenmeye yönelmiştir. O dönemlerin iktidar parti-
siyle ana muhalefet partisini “bir ağacın dalları” olarak gö ren 
ve yorumlayan Üstad, davasının hatırı uğruna bu partiler den 
iktidar olanını, oradaki bazı kişilerin şahsında zaman za man 
desteklemeyi denedi. Bu suretle onlar üzerinde bir etkin lik ka-
zanmayı, onları biraz daha muhafazakâr noktalara getir meyi, en 
azından, Müslümanların daha rahat bir faaliyet gös termelerine 
müsamaha edecekleri bir konumda tutmayı kolladı. Üstad on-
lara, ancak onların da verdiği bazı tavizler ölçüsün de puanlar 
veriyordu. Yani asla iktidarın bir sesi ve kalemi gibi davranmadı; 
bir fikir hareketinin en önde gelen sorum lusu hüviyetiyle ilişki-
lerini sürdürdü. İki ayrı kuvvetin, şartlar gereği zaman zaman 
bir araya gelip görüşmelerde, bazı muka velelerde bulunması bi-
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çimindeydi bu ilişki. İktidarı, aralarının en iyi zamanında bile 
“simsiyah bir zemin üzerinde kahveren gi bir leke” olarak anlatan 
Üstad, bu ilişkilerinde fikriyatına ait olan ayrıcalığı, bağımsızlığı 
daima hassasiyetle korumuştur. Bu bakımdan Benim Gözümde 
Menderes kitabı, yalnız Üstad’ın bir zaman dilimini kapsayan 
siyasi hatıraları değil, bir başba kanın biyografisi değil, bir dö-
nemin siyasal iktidarının sorgulan ması, muhasebesi ve hükme 
bağlanmasıdır. Nihayet yuka rıda andığımız hassasiyetlerin nasıl 
korunması gerektiğinin so mut örneklerini içeren bir planıdır da.

Üstad’ın 1960’tan ve 1970’ten sonraki siyasi temasları ise yaşayan 
tanıklarıyla birlikte hatırlardadır ve bunların birçok bölümü de 
çeşitli yazılarında hikâye edilmiştir.

Üzerinde basa basa durarak tekrarlanmalıdır ki bu temas ların 
tümünde göze çarpan en belirgin husus, Üstad’ın hiçbir dönem-
de, hiçbir siyasi parti ve kişiye asla bağımlı kalmadığıdır. Daima, 
bir davayı sırtında taşıyan müstakil bir otoritenin hiçbir ödün 
vermemekte olduğu aşikâr baş temsilcisi hüviyetini parıldata 
parıldata temaslarını sürdürdü o. Onunla görüşenler, onu asla 
yedeklerine alamayacaklarını ayan beyan görmüşler dir. Her 
defasında karşılarında, dimdik bir fikriyatın çetin bir önderini 
bulduklarını hissetmişlerdir. Hatta denebilir ki onunla temastan 
sonra, bu ülkede daha başka hem de çok güçlü bir ideolojinin 
varlığını kavramışlar ve davranışlarını bu vakıayı göz önünde 
tutarak düzenlemişlerdir. Dolayısıyla Üstad, tam karşıtlarının 
nezdinde çetin bir engel olarak bilinirken kısmî yakın lık duyan-
ların gözünde de açıkça düşmanlık gösterilmekten korkulan bir 
kuvvet merkezi olarak kabul edildi.

O hep davasına yeni hamleler kazandırmanın hesapları için-
deydi. Siyasi temasları, bu hamlelerinden başka bir şey değildi; 
fikriyatını daha geniş alanlara kaydırmak istiyordu hep. Bu tür 
temaslardan hiç çekindiği, korktuğu olmadı. Çünkü ava gider-
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ken avlanamayacağını biliyordu. Hiçbir kuruluş ve otoritenin 
kendisini ram edemeyeceğini, işgali altına alamayacağını açık ça 
görmekteydi. Fikriyatının sağlamlığından kuşkusu olmayan ve 
kendi kendine itimadı bulunan eylemci bir düşünür için yap-
tıkları olağandı.

Bu kabil temasları münasebetiyle Üstad’ın istismar edildi ğini 
veya edilebileceğini öne sürenler olmuştur. Bu konu o za manki 
şartlar dikkate alınarak tartışılabilir. Onun o günler için bazı si-
yasi kuruluşlara verdiği puanların muvafık olduğu ya da az veya 
çok puanlar verdiği iddia edilebilir. Ama reddi müm kün olma-
yan bir gerçek varsa o da, bütün bu eylemlerin yuka rıda anlattı-
ğımız şekilde, davayı daha çok insana ulaştırmak cehdiyle yapıl-
dığıdır ve asla ödün verilmediğidir. Bu sebeple hat ta denilebilir 
ki o eylemlerin bugün için tartışmaya alınması da gereksizdir. 
Hatırlanırsa o eylemleri hakkında Üstad’ın di linden düşürmedi-
ği bir açıklaması da vardı. “İşim acele” diyor du Üstad. Bir ömür 
boyu hep çilesini yaşadığı davasının artık başarıya ulaşmasını 
görmek istiyordu. Bir şeylerin olduğunu ve oluştuğunu müşah-
has olarak görmek iştiyakı içerisindeydi. Son yıllarını yaşamakta 
olduğunun bir ihsasıydı onun bu “işim ace le” sözü.

Geçmişi tenkit ve tahlil süzgeçlerinden geçirerek dava bağ-
lılarının bilinçlerini en keskin ve en olgun bir düzeyde ve düz-
lemde perçinleyen Üstad, yaşadığı dönemleri ise etkileme ve 
yönlendirme hususunda sürekli bir eylem içindeydi. Hem yazı-
yordu, hem de yazdıklarını ve yazacaklarını zamana ve mekâ na 
nakşetmenin girişimlerinde bulunuyordu. Teori ile pratiği iç içe 
götürmenin adamıydı o.

Mavera, Temmuz-Ağustos-Eylül 1983
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Üstad’ın Çevresinde

Cahit Zarifoğlu dün bana:

“Oturup Üstad’ı yazmalısın. Hepimiz yazmalıyız ama onu 
en derinden bilenimiz, tanıyanımız sensin.” dedi.

“Evet, yazmalıyız.” diyorum, fakat nasıl?

Cenazeyi kaldıracağımız günün sabahı, hüznün parçaladığı bir 
sesle Mustafa Yazgan:

“Arada bir çağır topla bizleri. Artık sen varsın.” 

“Olur!” makamında başımı sallayabildim.

Üstad’dan süt emmiş gönüldaşlar, bilişmekte devam etmeli elbet-
te. Ama bu gül destesine zavallı ben mi bağ olayım? Nasıl?

Kendisinin de davasının da anlaşılmadığından, anlatılamadığın-
dan yakınırdı Üstad hep. Her defasında da dönüp bana:

“Fikir, sanat ve aksiyonumu çerçeveleyecek biyografim yazılma-
mıştır benim. Bunu ancak senden bekleyebilirim.” derdi. Susar-
dım. 
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Bunun ne denli gerekli, lakin ne azim bir iş olduğunu bildiğim 
ve buna asla gücümün yetemeyeceğini kavradığım, bundan da 
utandığım için susardım.

İtiraf etmeliyim. Üstad her hatırıma geldiğinde ben, yazdıkla-
rımdan utanmışımdır. Beni yazmaya şiddetle zorladığı hâlde 
yazdıklarımda onun huzuruna çıkabilecek bir liyakati bulama-
dığım için utanırdım.

“İnsanlar bizi okumaktansa onu okusunlar; biz gereksiz yere, bo-
şuna milleti oyalamayalım. Dava onun seviyesinden halka ulaş-
malı, anlatılmalıdır.” şeklinde düşünmüşümdür. Hep o, yalnız o 
konuşsun istemişimdir.

Çünkü ben başta kendim olmak üzere hiç kimsede ondaki kes-
kin bilincin, meseleyi kökünden kavrayışın, hurda ayrıntılardan 
ayıklanmış bilgi ve üslûbun benzerini bulamamışımdır.

Haza Üstad’dı o.

Şiir mi diyorsunuz? En halisini yazdı. Tiyatro eseri mi? Bir tek 
tiyatro yazarımız yetişmiştir, o da o. Hikâyeyi mi sorarsınız? Çı-
ğırında biriciktir. Tenkit-tahlil mi? Bu boş arsada yalnız onun 
yazdıkları var. Biyografi türünde, gayeyi reddedilmesi imkânsız 
biçimde billurlaştırmada, bir ikinci benzeri yoktur. Terkip tarih-
çiliği çığırı bizde onunla başladı. Polemikçiliğimizin rakipsiz ka-
lemi o idi. Peygamberimizin hayatını bir aşk şelalesi içinde başka 
kim yazabildi ondan başka? Tasavvufun, halktan entelektüele 
kadar herkesi bir yeniden kavraması, onun yazdıklarının sonucu 
değil midir? Hangi hatırat kitabı onunkiler kadar bütün okuyan-
ları fikrin, duyarlığın, estetiğin doruklarına perçinlemiştir?

Hangi yazar bu kadar çok yalın olabildi, yalnız bizde değil bütün 
dünyada?
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Üstad tek başına bir akademinin yapamayacağını başarmıştır, 
hem de eşsiz biçimde. İlmihâlden tarihe edebiyata kadar uzanan 
geniş sahanın, yani üzerinde belki yüzlerce kişinin emeğiyle o da 
ya oluşur ya oluşmaz, bir külliyatın sahibidir o.

Ve hepsinden önemlisi bu yazdıklarıyla bir kadro ve kamuoyu 
oluşturdu. Yazdıklarını anlattı, anlattıklarını yazdı ve bütün bun-
ları bir eyleme dönüştürmenin sürekli girişimlerinde bulundu. 
Bu muhtevaya huruç zeminleri kolladı. Onun 1950’lerden yakın 
zamanlara kadarki yoğun siyasi girişim ve ilişkileri, fikriyatının 
mayasını aşılamak cehdiyle denediği zemin fethin akınlarıdır.

Evet, bütün bunlar, yani onun yazdıkları ve yaptıkları, yazılma-
lıdır, anlatılmalıdır. Bunları hiç kimse birinden beklememeli, 
herkes bir ucundan başlamalıdır. Hepimizi bekliyor bu görev. 
Eli kalemle tanışık olan herkesi… Bir akademi gibi çalışmalıyız. 
Birbirimizi yüreklendirmeliyiz, tamamlamalıyız. Üslûbumuz, 
anlatımımız, elbette onun düzeyini tutturamaz ama ondan da 
haberler verir.

Bu işleri tertip ve tanzimde ilk ve en önemli yük Mavera dergisi-
nin ve Akabe Yayınları’nındır. Orada yazılmalıdır, orada toplan-
malıdır evvela.

Millî Gazete, 31 Mayıs 1983 
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Necip Fazıl Kısakürek1

26 Mayıs 1984 tarihi, Necip Fazıl Kısakürek’in hem 1. ölüm 
yıldönümü, hem de 80. doğum yıldönümü oluyor.

Necip Fazıl Kısakürek, 79 yıllık ömrüne şunları sığdırdı:

Birçok gazetede sayılamayacak kadar bol yazı...

Ağaç, Büyük Doğu ve Rapor adlarıyla çıkardığı 416 sayı dergi...

Düzineleri aşan konferans ve hitabe...

Ve 70 cildi bulan eser...

Eserleri tür ve konu çeşidi bakımından da ilginçtir: Şiir, ti yatro, 
hikâye ve romandan, dine, tasavvufa, tarihe ve siyasete kadar he-
men hemen her alanı kapsar.

Yazdıklarının tümü, onu, düşünür ve araştırıcı bir sanat adamı 
olarak çıkarıyor karşımıza.

Ama Necip Fazıl’ın en önde gelen ve en başta anılan yönüyse, 
şairliğidir. Şairliği de onun mütefekkir ve araştırıcı kişiliği nin 
bütün ipuçlarını taşır.

1 25.5.1984 günü TV’de yapılan konuşmadır.
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Necip Fazıl, Cumhuriyet’le yaşıt bir şairimizdir.

O yılları hatırlayalım: Millî Edebiyat anlayışına bağlı sanat çılar, 
yetkin eserlerini vermeye devam etmektedirler. Kurtuluş Savaşı 
yıllarının duyarlığını, Cumhuriyet’in fikriyatına ilikleye rek idea-
lize eden bir romantik edebiyattır bu. Bu arada Türk çe, oldukça 
sade bir çizgiye çekilmiş, hece vezninin yaygınlığı da sağlanmıştır.

Ama ne var ki zamanla, genelgeçer bir sanat zevkini ve is-
temlerini bile iyiden iyiye doyurmuş; yeni tatlar vermez, birbi-
rini tekrarlayan bir edebiyat hâline gelmiştir.

Sanat ufku ise gittikçe monotonlaşan seslerin ötesinde, yeni, de-
ğişik ürpertilerin bekleyişine durmuştur.

Çünkü artık sosyal şartlar değişmiştir. Millî Edebiyat sa-
natçılarının insanımızı Bağımsızlık Savaşı için yüreklendirmeye 
ilişkin seslenişleri, yurdumuzu savunmayı ve sevdirmeyi hedef-
leyen güzellemeleri, güncelliğini gerilerde bırakmıştır.

Şimdi artık, savaşlarla birlikte yanan ve yıkılan yurdun ger çek 
yüzünü görmeye gelmiştir sıra. Kurşun yarasının soğuduk tan 
sonra acı vermesi misali, savaşların ve savaş sonrasının yü kü ve 
ağır sorunlarıyla, insanımızın içinde açılan oyukları duyup ko-
nuşturmaya sıra gelmiştir artık.

Kim dile getirebilirdi bunları?

Ancak, sanata yeni başlayan; sanat ve estetik alışkanlıkları ken-
dinde kemikleşmemiş yeni bir kuşak gerekiyordu bunun için. 
Gözünü enkaz içinde açanlar yani.

İşte Necip Fazıl, bu yeni kuşağın bir üyesi olarak ortaya çıkar.

Ve böylece korku, yalnızlık, tecrit, ölüm, ukde, fizikötesini kur-
calayan ruh buhranı, şiirimizin belli başlı öğeleri arasına gi rer.
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Demek oluyor ki Necip Fazıl’ın çıkışı, beklentilerin bir ce vabıdır. 
Daha doğrusu, beklentileri hissedişin, keşfedişin, onu kesin sı-
nırlarıyla belirleyişin ve yorumlayışın sanatçısıdır Necip Fazıl.

Onun ortaya çıkmasıyla birdenbire şöhret oluşunu, bu bek-
lentileri seziş ve yakalayış yeteneğiyle açıklamalı. Nitekim hak-
kında yüceltici yazı yazanlar arasında Salih Zeki, Vasfi Mahir, 
A. Hamdi Tanpınar, İlhan Berk gibi ozanların, Nahit Sırrı, Se kip 
Tunç, Yunus Nadi, Reşat Nuri, Peyami Safa, Halit Ziya, Nurullah 
Ataç, Nihat Sami, Hakkı Süha, İsmail Habip Sevük gibi düşünce 
ve sanat adamlarının yer alışı, onun bu ilk çıkışta ne denli ilgi 
çektiğini ve onaylandığını kanıtlar.

Aslında, gerek kendi edebiyatımızda gerekse Tanzimat’ tan be-
ridir gölgesini üstümüzden eksiltmediğimiz Batı Edebiyatı’nda, 
eşleri ve özdeşleri bulunmayan bir sesti Necip Fazıl.

Bu yeniliğine rağmen hemen benimsenmesi, ayrıca kendi  şah-
sında insanımızı, kendi ferdiyetçiliğini eksen alarak in sanımızı, 
özellikle entelektüelimizi bütün nüanslarıyla ele ve ren, onun bü-
tün iç çalkantılarını ustaca kalıba döken, güçlü ve çarpıcı bir şiir 
kurgusuyla ortaya çıkmasındandır.

İnsanı sosyal ve kişisel sorunlarıyla yakalama ve bunları hiç alı-
şılmamış imajlarla sergileme özelliği, Necip Fazıl’ın şiir karak-
teristiğini oluşturur. Bu bakımdan denebilir ki onun altmış yılı 
dolduran şiir hayatı, aynıyla altmış yıllık toplumsal hayatımızın 
şiire dönüşmüş fotokopileridir.

Şu da var: O, şiirlerini altmış yıllık bir zaman kadrosunu aşa rak, 
geleceklere sarkan, dahası, bütün yeryüzü insanına sesle necek 
olan noktaları da yakalamış olarak ördü.

Bunda, yalnız usta bir şair oluşunun değil, bir düşünür oluşunun 
da payı vardır. Fikirlerini şairlikleriyle bağdaşık ola rak dillendir-
mek, bizde birçok büyük sanatçının özelliği olmuş tur. Mevlânâ 
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ve Yunus da her şeylerini şiir elbisesi giydirerek ölümsüz biçimde 
görüntülemediler mi?

Bütün güçlü sanatçılar gibi Necip Fazıl da değişik bir şiir ördü. 
Onu, Cumhuriyet dönemi şiirimizin mimarlarından say ma gele-
neği boşuna değildir.

Orhan Veli ve arkadaşlarının geliştirdiği Garip şiiri hare keti, 
küçük realitelerin resmini çizerken, Necip Fazıl’ın entelektüelce 
yakalayışlarının değişik bir ifadesini veriyordu.

İkinci Yeni ise sarsıntı geçiren, değer yargıları tepetaklak olmuş 
insanın psikolojik hâllerini; onun şuuraltı sayıklamaları nı soyut 
imgelerle yansıtırken yine, Necip Fazıl’ın açtığı yolu geliştiriyor-
du: Onun, insanın içine, dolayısıyla toplumun ge çirdiği krize 
kulağını veren anlatımıyla bir uygunluk içindey di. Şöyle konuş-
muyor muydu Necip Fazıl:

Bu yağmur kanımı boğan bir iplik

Tenimde acısız yatan bir bıçak

Bu yağmur, yerde taş ve bende kemik

Dayandıkça çisil çisil yağacak.

Necip Fazıl’ın belli başlı temleri insan, tedirginlik, soyutla ma, 
ruh bunalımının zıplayışları, arayışlar, 1960 sonrasının şiirini 
de besleyen bir damar olmuştur. Yalnızlık, güvensizlik, bilinçaltı 
patlamalarını yankılatan sanatçılarımızın hepsi, Ne cip Fazıl’a pa-
ralel giden bir sanatın gelişkin uçlarıdır.

Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın

Benliğim bir kazan ve aklım kepçe

Deliler köyünden kaç menzil aşkın

Her fikir içimde bir çift kelepçe.
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Ve:

Gözler parlayınca karanlıklarda

Kemikten parmaklar terimi siler.

Ve:

Yokluk, o donduran buz, o söndüren karanlık

Büsbütün bilgisizlik ve tam bir unutkanlık...

Necip Fazıl’ın bu yanına ortak çıkan şiirimizle, yine Necip Fazıl 
arasında bir fark var: Onlar bir bunalımın kesitlerini su narken 
ve bir sunuşla yetinirken Necip Fazıl bu yakalayış ve yorumlarını 
yalın bırakmaz, genellikle bir sonuca ilikler:

Diz çök önümde ey zorlu nefs diz çök

Heybem hayat dolu deste ve yumak

Sen bütün dalların birleştiği kök

Biricik meselem sonsuza varmak.

Necip Fazıl’da kaygıların yalnız bırakılmaması, bir düşünce siste-
mi içinde hükme bağlanması, 1940’lara doğru başlar. İlk şiir ki-
taplarında görülen boşluktaki ruhun çırpınışları, sayıklama ları, 
hakikati arama çilesinin yankılarıydı. O, bu çileyi düşün cenin 
fizikötesine götüren kanatlarına bindirmiştir 1940’lardan sonra. 
Bu bindiriş, ondaki evrensel özün, gelişen düşünürlüğü nün ola-
ğan bir ifadesiydi:

Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim

Minicik gövdeme yüklü Kafdağı

Bir zerreciğim ki arşa gebeyim

Dev sancılarımın budur kaynağı
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Gece bir hendeğe düşercesine

Birden kucağına düştüm gerçeğin

Sanki erdim çetin bilmecesine

Hem geçmiş zamanın hem geleceğin

Bir başka şiirini söyle bağlar:

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte

Yarın elbet bizim elbet bizimdir
Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir.

“Sakarya” şiirinde, telkin ve önerilerini şöyle mısralaştırır:

Yol O’nun, varlık O’nun gerisi hep angarya

Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya!

Mavera, Aralık 1984
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Osman Yüksel’e Dair

Denizciler Caddesi’nin ortasından İtfaiye Meydanı’na inen 
o köhne sokağa sapar sapmaz, sağ tarafınızda kalan daha 

köhne, da racık sokağa gireceksiniz. Sağ yanınızdaki birkaç 
dükkânın en dip te olanının önünde durun. Cephesi demirli bir 
dükkândır burası. Camekânından içeriyi göremezsiniz. Sarar-
mış, solmuş kâğıtlarla örtü lüdür. Ama bu perde olarak gerilmiş 
bayat kâğıtların arasından ucu nu, başını gösteren kitaplara rast-
layınca, burasının matbaa işleriyle ilgili bir yer olduğuna karar 
verebilirsiniz. Bir matbaanın ambarı mesela. Camekânın yanın-
daki dar kapıdan içeriye girince, sizi evvela bir ses karşılayacak-
tır; genellikle kaim ve gür bir ses:

“Gel! Burdayım.”

Sesin sahibi, ya girişteki sahanlıkta, bir kenara iliştirilmiş ma-
sasında oturmaktadır ya da derin dükkânın arka tarafların-
da ki taplarla meşguldür. Bazen, onu dinleyen birkaç kişiye de 
rastlama nız mümkün tabii.

Bu adam Osman Yüksel’dir ve burası ise onun yeri. Yani Serden-
geçti dergisinin ve yayınlarının yönetim yeri. Kırk metre kare 
kadar tutan bu yer, yerden tavana kadar, raflara dizilmiş kitap-
larla tıklım tıklımdır. Yalnız raflar mı doludur kitaplarla? Hayır, 
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her taraf... Rafların önü de bilmem kaçar sıra hâlinde metre-
lerce yük seklikte kitaplarla peçelenmiştir. Çok defa, aralarında 
dolaşamaya cağınız kitap paketleriyle tıkanmıştır rafların önle-
rindeki sıralar da. Serdengeçti’nin kitapları, dergileri solunur bu 
duvarların koy nunda. Biraz da küf...

Üstad Necip Fazıl, bu dükkânı görünce şöyle demiş:

“Osman, kör bağırsak gibi bir yer burası!”

 İçeriye girdikten sonra da eklemiş:

“Burada tek hücreli amip bile yaşamaz!”

Amibin, hem de tek hücrelisinin bile yaşayamayacağı bu deh-
lizde, Osman Yüksel, daha öncesi var mı bilmiyorum ama 
1960’tan sonra yıllarca yaşamıştır. Burada tanıdım onu. Bu küflü 
kovukta yatıp kalkıyordu o zamanlar. Arka taraflara bir yatak ko-
yuvermişmiş. Nasıl bir yataktı bu, bilemiyorum, çünkü yatak, o 
kitap dağ larının arasında kalıyordu. Belki de altında bir somyası 
dahi bu lunmayan bir minderdi bu yatak.

Yalnız yatıp kalkmazdı burada Osman Yüksel. Yiyip içtiği yer 
de burasıydı. Nasıl yemek yapardı burada, diye düşünmeyiniz. 
Sıcak bir taam girmezdi ki kursağına. Peynir ekmek falan yer-
di. Bir defasında, memleketi olan Akseki’den zeytin getirtmiş. 
Galiba bir yıl kadar zeytin ekmek yedi. Rahmetli Zihni Hızal, o 
zamanlar buraya, bu sebeple “Zeytuniye Tekkesi” adını takıver-
mişti. Yine bir ara, bir teneke pekmez getirmişti Akseki’den. En 
azından bir yıl sadece pekmez ekmekle idare etti.

Bir gün yine Üstad gelmiş buraya, bu pekmez yılında. Osman 
Yüksel, kuru ekmeği gün pekmezine daldırıp yutmakta. Canı 
çek miş olmalı Üstad’ın. Osman Yüksel anlatıyor:
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“Damağı yaralandı Üstad’ın bir lokma alınca. Nereden bilsin Üs-
tad, kuru ekmek yeme tekniğini!”

Ya üst baş meselesini nasıl hallederdi Osman Yüksel, çamaşır fa-
lan işini? Bu sorunun cevabı hazırdır: Böyle bir derdi de yoktu 
onun. Bir takım elbiseyi yıllarca, gömleği ya da bir kazağı aylarca 
görebilirdiniz üzerinde.

Milletvekili seçilmişti 1965’te. Dükkânında yakaladım kendisi ni:

“Bak ağabey” dedim, “tepeden tırnağa bir yenile üst başını.”

 Ve o zamanlar yanında çalışan Mehmet adlı gencecik delikan lıyı 
devreye sokmak istedim:

“Osman Ağabey anlamaz bu işlerden, sen halledeceksin bu da-
vayı.”

İkinci gidişimde, eli yüzü düzgünce bir kıyafet içerisindeydi. 
Beni görünce bağırmaya başlamıştı, Mehmet’i göstererek:

“Bu Allah’ın belasını başıma musallat ettin, olmadık mas raflara 
soktu beni. Ben milyoner miyim yahu?”

“Ben milyoner miyim yahu!” lafını daha önce bir kez daha duy-
muştum kendisinden. Her Allah’ın günü kuru ekmekle pekmeze 
ta lim ettiği zamanlar ona acımıştım:

“Bak ağabey” demiştim, “günahtır, nefsine böyle zulmetme, güç-
ten kuvvetten düşmüşsün, hiç olmazsa öğlenleri etli bir yemek 
ye.”

Oldukça direnmesine rağmen, ikna olmuş görünerek: “Peki!” de-
mişti. Cadde üstündeki tanıdığım bir kebapçıya haber göndere-
rek çağırtmış ve talimat vermiştim:
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“Her öğlen buraya kebap getireceksiniz.”

İki gün getiriliyor. Üçüncü günü de Osman Ağabey, adamı kapı-
da görünce bağırmaya başlıyor:

“Çek git başımdan, bir delinin sözüne bakarak her gün mu sallat 
olduğun yeter artık!”

Kebapçı bana bu macerayı anlatınca, gittim yanına Osman 
Yüksel’in. Ağlamaklı bir sesle karşıladı beni:

“Ben milyoner miyim yahu?”

 Oysa o aylar gerçekten, güçten kuvvetten düşmüştü. Akşam, bir 
yere giderken dizlerinin mecalsizliğinden birkaç defa tökezlemiş 
ve koluma girmişti. Üzülmüş, acımıştım kendisine. Canına bak-
madığı için çıkışmıştım.

Bu anlattıklarımdan onun cimri biri olduğuna dair bir delil çıka-
rır mısınız, bilmiyorum. Bir olayını daha anlatayım. Cebeci’deki 
evine telefon çektirmiş diye işitmiştim. İşitmiştim ki evindeki bu 
telefona kumbara bağlatmış kendisine:

“Öz evine aldığın telefonu kumbaralı yapmışsın, doğru mu?”

“Evet, n’olacak, ben senin gibi köy kent sahibi bir ağaoğlu deği-
lim. Günde bir yığın misafir geliyor evime, hepsi de tel görünce 
konuşacakları tutuyor. Kaldırabilir miyim bu masrafı?”

Ağzımdan bir ‘yuf be!’ çıkmıştı ki sözü devraldı hemen

“Bana bak akıllı,” dedi, “benim öteki yayıncılar gibi ‘ce...liğim’ 
yoktur. Kimseden mukaddesat vergisi toplamıyorum. Yağı ile zor 
kavrulan bir yerdir burası. Dergi ve kitap paralarını ne hâlle tah-
sil ettiğim cümlenin malumu. Ellik yüzlük toplayıp matbaa borç-
larına boca ediyorum ve kaç tane de talebe okutturmaktayım.”



10
4

ED
EB

İY
A

T
 K

Ü
LT

Ü
R

 V
E 

SA
N

A
TA

 D
A

İR

Söyledikleri doğruydu. Hele, bilmem kaç tane fakir öğrenci 
okuttuğu herkesçe malumdu. Osman Yüksel tipi yayıncılığın ne 
kadar zor ve hiçbir zaman için tatlı bir kazanç yolu olmadığı, bu 
işlere yabancı kalmamışlarca bellidir. “Cebeci’deki evi” dedim 
yukarıda. Osman Yüksel, babadan dededen kalma oldukça mü-
tevazı bir varidat sahibiydi ve ancak o imkânlarla satın almıştı 
o evceğizi de. Sözüm ona Akseki’den evini barkını taşıyacaktı 
oraya. Lakin o dahi sürekli olarak nasip olmadı kendisine. Yani 
evlilik bakımın dan da şanslı değildi. Teyzesinin kızı olan eşiyle, 
oldukça ileri ya şında iken baş göz olmuştu. Çocuk sahibi olama-
dılar.

Espri, alametifarikasıydı onun. Keskin zekâsı, eşsiz bir espri ima-
lathanesiydi. Birkaçını anlatsak mı:

Üstad, Para adlı piyesini yazdığında, o zaman için, arası Üstad’la 
biraz şeker-renk olan Peyami Safa, piyes hakkında: “Necip Fazıl, 
bu piyesinin konusunu bir İtalyan yazarından almıştır.” diye laf 
etmiş. Osman Yüksel bunu duyunca esprisini patlatıyor:

“Vallahi bu Üstad’dır, parayı nereden bulursa alır!”

Osman Yüksel bu iddiayı ve kendi esprisini Üstad’a ulaştırın ca, 
Üstad’dan şu ünlü cevabı alacaktır:

“Espri budalası seni!”

Önüne gelene bu hikâyeyi anlatarak kahkahayı basardı Osman 
Ağabey. Üstad’la ilgili hatıralarını anlatmaya bayılırdı o zaten. 
Bir gün Üstad sıkışmış ve sormuş:

“Osman, küçük abdest için bu civarda bir yer biliyor musun?”

 Osman Yüksel bastırmış cevabını:
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“Estağfurullah Üstad, sizden küçük şey sadır olmaz.” Ve yemiş 
tabi yine “espri budalası” yaftasını.

1961’de de milletvekilliği için adaylığını koymuştu. Kazandırt-
madılar. Rakipleri şuradaki buradaki konuşmalarını, yazıla-
rını söz konusu ederek şikâyetlerde bulunup seçim süresince 
tutuklattırıyor lar Osman Yüksel’i. Seçimi kaybettikten sonra, 
kendisine tebligat getiriliyor:

“Buyurun serbestsiniz, çıkıyorsunuz.”

Tebligata gelen görevliye, şöyle cevap veriyor Osman Yüksel:

“Beni niçin tutukladığınızın sebebini söylemezseniz çıkmam.”

Bu hatırasını anlatırken şöyle derdi:

“El mebus oldu, biz mahpus.”

“Osman Yüksel” olarak tanınmış olmakla birlikte, nüfus bel-
gesindeki bir diğer adı da “Zeki” imiş, yani resmî adı Osman 
Zeki Yüksel. Bir mahkemede, sormuş hâkim:

“Ayrıca ‘Zeki’ imişsiniz demek?”

“Ne münasebet hâkim bey”, diyor Osman Ağabey, “Biz kim zekâ 
kim; zeki olsaydık buralara düşer miydik?”

Onun nevi şahsına münhasır, ilginç esprilerinin çoğu bir hayli 
dekoltedir. Onu her tanıyan bunlardan bir haylisini işitmiştir. 
Zaten Osman Yüksel deyince tanıyanlarının yüzlerinde belirive-
ren gülücükler, onun bu cins nüktelerinin derhal hatıra geliver-
mesindendir. O bu cinsten, bir yandan espriler döktürürken, bir 
yandan da keşfettiği bu esprilerinden beğendiklerini unutmaz, 
şurada bu rada naklederdi tekrarbetekrar. Bunlardan bazılarını, 
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en masumu gibi olanlarından bazılarını yazmaktan da çekin-
mezdi. Bu yüzden kaç defa mahkemelik olmuştur. Yani müsteh-
cen neşriyat gerekçe siyle yargılanmıştır. Yine böyle bir davadan 
mahkemede iken, savcının: “Bu yazılar gençliğin ahlakını ifsat 
eder.” şeklindeki iddi ası üzerine, Osman Yüksel, o zamanlar ya-
yınlanan müstehcen der gilerden birkaçını çantasından çıkararak 
savcıya uzatır ve konu şur:

“Benim fikir öfkesiyle yazdığım birkaç fıkracık için ‘Genç lerin 
ahlakını ifsat eder.’ diyorsunuz, ama bakın eloğlu neler neler neş-
rediyor ki bunlar sadece gençlerin değil, ihtiyarların bile ahlakını 
ifsat eder. Bunlar yargılansa ya!”

Hazırcevaplıkta üstüne yoktu. Kelimeler onda kafiyeleri çağrış-
tırır, kafiyelerse zekâ ürünü esprileri getirirdi. Onun böyle ko-
nuşmalarına bakarak, hayatı hafife alan, bütün melekelerini latif 
ya da gayrilatif latifelere seferber etmiş, havai meşrep, mesele-
siz, içsiz biri olduğuna hükmetmek mümkün müdür? Bir şart-
la müm kündür: Eğer onu gereği gibi tanımıyorsanız. Hayatını, 
eserlerini bilmiyorsanız; çektiği çilelere dair, inancı uğruna “ze-
hirle pişmiş aş”ları bir ömür kaşıkladığına dair bir bilginiz yoksa 
ve ancak ayaküstü kendisini tanımış iseniz, evet o zaman belki 
onun oldukça zeki, fakat alt tarafı hava cıva olan acayip bir adam 
olduğunu sanabilirsiniz.

Lakin onu tanımamak, ondan bir şeyler okumamak, biz emsal 
insanlar için, yani kendini bir fikriyatın içinde bulanlar için 
imkân sızdır. Bizim neslimiz Osman Yüksel’siz düşünülemez. 
Delikanlı lığımız, gençliğimiz onun yazdıklarından, kavgala-
rından önemli mahsuller devşirmiştir. 1945’lerden, bilhas-
sa 1965’lere kadar, ba zen artarak bazen eksilerek hep aktüeldi 
Osman Yüksel. Çok kıv rak, heyecanla okunan bir üslûbu vardı. 
Yalındı. Süse, teşbihlere yer vermeyen, sade, ama çok canlı bir 
anlatım sahibiydi. Hafakanlı bir içi olduğu hâlde, yazılarında ip-
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ham değil, vuzuh hâkimdi. Bu sebeple yeni yetişen gençler, halk, 
bir nefeste okurdu onun kitapla rını. Onun kitaplarını okuyup da 
etkilenmeyene rastlamadım diye bilirim. Âdeta bir “muallim-i 
evvel”di Osman Yüksel. Düşüncemizle ilişkiler kurmasını iste-
diğimiz her delikanlıya evvela onun ki taplarını verirdik. Gönlü, 
beyni, ayrık otlarından temizlemenin ilk operasyonu, bir zaman-
lar, onun kitaplarıyla gerçekleşirdi. Onun Gülünç Hakikatler adlı 
kitabı, yani esprilerini en yoğun biçimde içiren kitabı, bilhassa 
gençleri önce güldürerek ve akabinde de dü şünmeye iteleyerek, 
sağlam bir zemine kaydırırdı. Erginliğe yeni adım atanlarda ge-
nellikle rastlanan havailiği bir olta gibi kullana rak, maharetle 
eğitirdi bu kitap. Gerçekten de genç bir yaşta iken insanlar, öyle 
ciddi kitapları değil, kolaylıkla okuyacakları, içinde bir parçacık 
eğlendirici unsurlar bulunan, esprilerle, nüktelerle bezenmiş 
cinsten kitapları okumak isterler. İşte Osman Yüksel’in kitapları 
bu durum ve dönemler için biçilmiş kaftandı. Bu hâle, böyle bir 
anlatım yolunun seçilmiş olmasına bakarak, Osman Yüksel için 
“usta bir eğitmen” sıfatı verilse yeridir.

Onun, Bu Millet Neden Ağlar, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler adlı 
kitapları da elden ele dolaşarak, tekrar tekrar okunan cinsten 
ki taplardı hep. Onları okurken, karşınızda erkek sesli, coşkulu, 
kor kusuz, dava uğruna acılara soyunmuş, halis bir Anadolu yi-
ğidi konuşuyor gibi gelirdi size. Güldürücü unsurlarını bile, şa-
kaya gel meyen bir adamın, fikir ve öfke kökenli taktikleri gibi 
görürdünüz.

Hatta en müstehcene kaçan ifadeleri karşısında bile sizi ciddiyet-
ten ayırmayan, yılışmaya asla bırakmayan bir öz keşfederdiniz.

Yer yer şiirsel, halk şiirini okşayan bir anlatımla çıkardı kar-
şınıza. Diyebilirim ki onun en usta yazıları da onlardı. Ayasofya 
için yazdıkları bu türdendi ve hâlâ ezberlerde yankılanır.
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Her yanı hararetle okunan bir dergiydi Serdengeçti. Her sayı-
sını sonuna kadar bir daha bir daha okuttururdu size. Parasını 
göndermeyen bayileri teşhir eden sütunlarına kadar, yazarına 
katı larak okurdunuz ve başkaları da okusun diye arzular kaba-
rırdı içinizde. O dergilerin bir tek sayısını okuyanlar bile artık 
tiryakisi olurdu Serdengeçti’nin, propagandacısı olurdu. Serden-
geçti dergi si, tek partili hayatın içeriğine karşı tavır almış olan 
o zamanki “sağcı”, “milliyetçi”, “mukaddesatçı” kesimlerin en 
popüler yayın or ganıydı. Büyük satışlar yapardı. Her sayısı bir 
hadise olurdu. Her sayının arkasından, hakkında davalar açılır-
dı. Toplam kaç defa olmuştur hatırlamıyorum ama herhâlde bir-
çok defa, içeriye girdi çıktı Osman Yüksel. İlk önemli tutuklanışı 
meşhur, “tabutluklar olayı” ile başlamıştır. Bu tutuklanış, üni-
versitedeki felsefe öğren ciliğine de son verdirterek, meydanlara 
bir serdengeçti olarak düş mesine zemin hazırlamıştır. Bir diğer 
önemli yankıları olan tutuklanışı ise Malatya Hadisesi olarak bi-
linen, Ahmet Emin Yalman ola yı yüzündendir. Malatya Hadise-
si, Osman Yüksel’in adını en çok yayan, bundan sonra yazdıkla-
rına satış rekorları kırdırtan ve ma lum çevrelerce de iyiden iyiye 
mimlendiren bir dönüm noktasıdır hayatında. Oysa onun bu 
olayla –tutuklanan öteki yazarlardan Üstad Necip Fazıl ve Cevat 
Rifat Atilhan gibi– hiçbir ilişkisinin bu lunmadığı resmen ortaya 
çıkmıştı. Çıkmıştı ama o vakitlerin iktidarıyla al takke ver külah 
olan Yalman ve himayecileri bu vaka yı büyüterek, o zamanlar 
yüksek perdeden konuşma cesareti içinde bulunan yazarları da 
kapsayan geniş bir dava hâline getirdiler. Üs tad Necip Fazıl, daha 
sonraki yıllar, bu dava konuşulurken şu nük teyi sarf edecektir:

“Ayağa kalk Sakarya! dedik, kalka kalka bir tek kişi kalktı; o da 
amuda kalktı.”

Evet, bu Malatya Olayı’ndan sonra Osman Yüksel artık “tehli-
keli adam”dır. İkide bir evi, dükkânı, üstü başı aranacaktır. Suç 
unsurları aranacaktır her bir yanından. Götürülüşlerinden birini 
şöyle özetlerdi:
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“Polisler kapıya gelip: ‘Bir dakika gelir misiniz Osman Bey?’ de-
diler, gittik aylarca yattık.”

Tekrar soralım: Ömrünün en acılı günlerini bile anlatırken esp-
riler ibda eden bu adam “arsız”, “vurdumduymaz” bir kişiliğin 
değişik bir tipi miydi?

Son yıllarda uğradığı felç dolayısıyla vücudunun, ellerinin tit rek 
ve sarsak bir görünüm alması karşısında, kendi kendini alaya 
alarak:

“Başbuğ, ‘Titre ve kendine dön!’ dedi, işte biz de titriyoruz”, diye 
espri sarf edişine bakarak, bazı kişilerin:

“Onun bir espri uğruna yapmayacağı yoktur.” şeklindeki yorum-
larında isabet var mıdır?

Osman Yüksel, kuşkusuz şakaya, hicve, mizaha eğilimli bir hil-
katti. İstihzaya da. Cenap Şahabettin: “İstihza, zekânın hakk-ı 
tabiiyesidir.” diyor. Bu söze inanılırsa, bütün müstehzi adamla-
rın zeki kişiler olduğu hükmü çıkar. Oysa gerçek öyle değildir; 
her ze kâ erbabı alaycı değildir ve her alay etmeyi seven de zeki 
sayıla maz. Fakat Osman Yüksel, hem çok zeki idi hem de mizah 
usta sıydı. Bir gün şöyle demişti:

“Ben asıl mizah yazarı olmalıydım, bunu başarabilirdim. İçinde 
yaşadığımız şartlar, mücadeleler buna fırsat bırakmadı. Laf ara-
mızda bu işi Aziz Nesin’den çok daha iyi kıvırırdım.”

Onun esprileri, hicivleri öyle sanıyorum ki içinin hafakanların-
dan kaynaklanıyordu. Yani bir arsızlığın, vurdumduymazlığın 
ürünü değil, ruhundaki büyük tedirginliklerin, huzursuzlukların 
dışa aksetmesiydi. Çilelerin altında ezilmenin ve buna rağmen 
ezilmek istememenin, ezilmeye karşı direnmenin, başkaldırma-
nın görüntüleriydi. Mustarip adamdı Osman Yüksel. Aşırı de-
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recede hassas, düşünce melekeleri gayet gelişkin, sürat-i intikal 
sahibi ve bunalımlı biriydi. Kadere tam bir teslimiyet içinde ol-
makla beraber, çektiği çilelerin zahirdeki müsebbiplerine karşı 
keskin bir reaksiyon duygusu taşıyordu. Ve bu reaksiyonunu 
sergilemek için dilinden, yazısından gayrı bir silahı yoktu. Üstad 
nakleder: İnönü resimli pulları abone bantlarına yapıştırırken 
onların tutmadığını görüp haykırmıştır:

“Koltuğuna yapıştığın gibi yapışsana!”

Kimi reaksiyonu işte böyle, içinde suç unsuru bulunmayan bir 
espri biçiminde tezahür ederdi. Kimileriyse oldukça küfürlü 
ya da açık saçık. Evet, oldukça açık saçık ama edepsizce değil. 
Esprilerinin, buluşlarının parlaklığı, onun ifadelerindeki müs-
tehcenliği daima peçelemiş gibidir. Yani müstehcenliği değil, 
ifade edilmek istenen özün güçlü bir biçimde vurgulanmış oluşu 
dikkatinizi çekerdi onun bu tür esprilerinde. Bu tür esprilerine 
dair onu tanıyanların aklında bir hayli örnek vardır. Bu cinsten 
olmayan yani müstehcen olmayan, fakat onun yine fikir öfkesini 
dile getiren bir esprisini daha nakledelim isterseniz.

Milletvekilidir. Meclis’te yoklama yapılmaktadır. Mason say dığı 
Orhan Seyfi Orhon’un ismini, yoklamayı yapan, “Orhan Seyfed-
din Orhon” diye okur. Ad sahibi, ayağa kalkarak bağırır: “Sey-
feddin değil, Seyfi, Seyfi!” Osman Yüksel durur mu, o da hemen 
ayağa fırlar: “Üstad, din’siz, din’i yok, düzeltiniz lütfen, dinsiz 
dinsiz?”

Üzerinden yirmi yıl geçmiş bir hatıram var ki içimin bir yerinde, 
tazeliğini hiç bayatlatmadan yaşayıp durur: Yıllık tatilim dolayı-
sıyla şehrim olan Urfa’dayım. Evime bir haberci geldi. “Osman 
Yüksel gelmiş, seni arattırıyor.” dedi. Buluştuk. Şehri gezdirdim. 
Bezzazlar Çarşısı, Nacar Pazarı, Kazancı Pazarı, Kapalıçarşı için-
deki İpekçiler Pazarı çok etkiledi kendisini. Âdeta yüzyıllar ön-
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cesini yaşayan bu esnafa, halkın mahallî kılık ve kıyafetine hay-
ran kaldı. Ziyaretgâhlara götürdüm. Müthiş bir metafizik hava-
ya gömül müştü. Hazret-i İbrahim’in (a.s.) makamında namaza 
durdu. Vücudunu bir raşe kaplamıştı, cereyana yakalanmış gibi 
titriyordu namazda. Kaç kez yere yığılır gibi oldu. Hızla yetişip 
kendisini tut tuğumu hatırlıyorum. Devam edip bitirdi namazını. 
Gözyaşları bi teviye akıyordu gözlerinden. O gün saatlerce garip 
bir sarhoşlukla dolandı durdu.

Onunla ilgili anılarımın hepsi bir yana, hatta bizzat kendisinin 
yazdıkları kitaplar, patlattığı espriler bir yana, gönlüm öyle diyor 
ki asıl Osman Yüksel, o Peygamber Makamı’nda, bütün ruh ve 
ca nıyla namaz kılarken gördüğüm Osman Yüksel’dir.

Ne diyeyim, Allah taksiratını affeylesin ve cennetiyle ödüllen-
dirsin o garip kulunu. O cefakeş, çilekeş kulunu. O serdengeçti 
ku lunu.

Bir gün de bana Yunus’tan şiirler okumuştu, dervişlik üzerine ve:

“Ah” demişti, “derviş olmak lazımmış. Bilsen içim öyle yakın ki 
Yunus’un anlattığı bu dervişliğe. Hay ü huyla geçirdik ömrü-
müzü.”

Sonra, sonra da yine Yunus’tan ölümle ilgili şiirler oku du. Öyle 
yürekten okuyordu ki kendi kendime demiştim:

“Mümkün değil bu adamın bir dem olsun ölümü aklından çı-
karması.”

Mavera, Aralık 1983
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Hey Gidi Dünya

Galiba 1966 yılıydı.

Ömrümün en aziz hatıralarından bir demetini kendilerine 
borçlu olduğum merhum Fethi Gemuhluoğlu Ağabey’le, Sara-
çoğlu’ndaki evine gidiyorduk. Gece idi. O güzelim ağaçların, so-
kak lambalarından yayılan ışığı emdiği bir noktada, Fethi Ağabey 
birkaç metre ilerimizde beliriveren bir silüete doğru heyecanla:

“Üstadım!” diye seğirtmişti. 

Derin ve çok ince bir sevgiyle kucaklaştılar. Birbirlerinin ellerini 
ve yanaklarını öpmeye başladılar tekrar tekrar. Fethi Ağabey, o 
yalnız kendine mahsus müeddep ve saltanatlı Osmanlıcasıyla hâl 
hatır soruyordu. Yanı başına yaklaşmış bulunan beni takdim etti 
sonra:

“Efendim, Şair Mehmet Akif İnan hürmetkârınızdır. Kardeşim-
dir. Bendenize burada sahiplik ederler. Bu Ankara nam şehir-
de fakiri teselli ederler, avuturlar. Çocuklarımdan ayrı düşüşün 
hüznünü giderirler. Çok imanlı bir arkadaşımdır.”

Bu ve daha birçok dokunaklı cümleleri bir çırpıda söylediği zat, 
Ahmet Muhip Dranas’tı.
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İkisi de yok şimdi dünyamızda. Birer hoş seda bırakarak göçtü-
ler.

Büyük şair Dranas’ın ölüm haberini bugünkü gazetelerden 
okuyunca, birden bu ilk tanıştırılmam geldi gözlerimin önüne. 
Ahmet Muhip Dranas Beyefendi’yle daha sonraki birkaç görüş-
mem, hep bu ilk tanışmamın inceliği üzerine oturmuştur.

Şimdi, şu anda kendi kendime cevaplıyorum bu soruyu:

“Hayır, üstadım, yıllar önce, bir hafif yağmurlu gün, Onu Sahra-
yıcedid Kabristanı’nın bir ucuna uzatıverdiğimiz andan beridir, 
bendeniz haber alamıyorum. Lakin, elhamdülillah, ehli cennet-
ten olduğuna dair bir müjde yankılanıyor kulağımızda. Dünyada 
da, cennet halkından biri gibi dolaşırlardı hem, bilirsiniz.”

Saraçoğlu’ndaki lojmanı düşünüyorum. Hiçbir mefruşatı olma-
yan bir evdi bu. Birkaç tabure ve bir seccadeden ibaretti oturduk-
larımız. Haftada birkaç gecemiz geçerdi bu evde. Ben daima sec-
cadeye “Buyur” edilirdim. Üstad Nuri Pakdil’in ince ve coşkulu:

“Akif bizim ağamızdır, o şöyle buyursun, rahat etsin.” nüktesine 
uyarak otururdum seccadeye. 

Nuri Pakdil’in gönlü, benim sandalyede hatta koltukta bile otur-
mama razı gelmezdi. Ona göre benim yerim, çevresi yastıklarla 
donatılmış bir divandı. Evindeki divan, benim klasik yerimdi. 
Benim yan gelip oturuşum, mutlu kılardı Pakdil’i. Bir de yemek 
yiyişime biterdi Pakdil. Hele hele tatlı yememe. Beni tıka basa 
doyurmaktan, çocuklar gibi sevinirdi. Yemekten kalkınca, bin 
bir ısrar ve latifelerle baklavacıya taşınırdık. Her birimize birer 
porsiyon hâlinde ayrı tabaklarda getirtmezdi baklavayı. En az 
bir kiloluk baklavayı bir tabağa koydurtur, kendisi ucundan kı-
yısından ancak birkaç dilimciği alıverir, hepsini bana yedirtirdi. 
Israrla, şakayla, nükteyle:
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“Bir şey değil Akif ’ciğim, şifadır inşallah, haydi bismillah, sün-
netleyiver bu kadarcığı. Arkasından maden suyu içeriz.”

Fethi Ağabey’in evinde divan olmadığı için, seccadede idare 
ederdik. Yiyecek olarak da meyve bulunurdu. Kap kacak bulun-
mazdı Fethi Ağabey’in hanesinde. Erdem Bayazıt, gıcır gıcır yı-
kadığı meyveleri bir kova içinde getirirdi önümüze.

Ne soylu gecelerdi onlar.

Yeni Devir, 26 Haziran 1980
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Fethi Gemuhluoğlu’nu Anarken: 
“Üstünde Velayetin Işıkları”

Şüphesiz bir lider için aranan vasıflardan biri de kuvvetli bir 
hafızaya malik olmaktır. Fethi Abi’de insanı dehşete düşüren 

güçlü bir hafıza vardı. Tanıdığını unutmazdı. Herkesin işinin pe-
şine düşerdi. Benimsediği, dünya görüşüne yakın bulduğu her-
kesi himaye ederdi. Kendisiyle dünya görüşü ayniyet içerisinde 
bulunanları değil yakınlık içinde bulunanları da himaye ederdi. 
Ve onların bir zaman içerisinde Fethi Ağabey’in istediği norm-
lara sahip olduklarına şahit olurduk. Fethi Ağabey’in etkileyici 
kişiliğiyle, yönlendiriciliğiyle onların her gün biraz daha Fethi 
Ağabey’in inançları doğrultusunda kemale doğru yol aldıklarına 
şahit olurduk.

İnsanları çok seviyordu. İnsanları bir inanca ve memleketin 
muhtaç olduğu kurtuluşa götürme konusunda seferberdi. Ge-
cesi gündüzü bu işlere aitti Fethi Ağabey’in. Onlara yardım et-
mek, onları geliştirmek, kabiliyetlerini artırmak… daha yüksek 
mevkilere, gelmeye layık bulduğu noktaya getirmek… Sürekli 
bu işlerle ilgileniyordu. Tutalım, bir kişiyi daire başkanlığına ge-
tirdiğinde âdeta o mevkii o kişi için yeterli görmüyordu. Orayı 
daha üst mertebelere gelmek için bir basamak kabul ediyordu 
Fethi Ağabey. Fethi Ağabey’in etrafındakiler âdeta sürekli olarak 
gelişen, terfi eden insanlardı. Bu alakasını defaatle “Benim tarz-ı 
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ibadetim budur.” şeklinde ifade ederdi. Yani insanlara yardımcı 
olmak benim ibadetimdir, derdi.

Müstağni Bir Adamdı

Fethi Ağabey rahmetlinin kendisi için bir şey istediğine şahit ol-
madım. Herkesin dileğini yerine getirirdi fakat kendisi bir yer-
lere gelme konusunda katiyetle herhangi bir girişim içerisinde 
bulunmuyordu. Müstağni bir adamdı. Makam ve mansıp bakı-
mından kendisinin uygun gördüğü yere gelmek için cehdettiği-
ne tanık olmadım. Kendi kendini önemsemiyor muydu, bilmi-
yorum. Fakat Fethi Ağabey kabiliyetlerinden emin bir adamdı. 
Ama kendi nefsi için bir şey istememek onda âdeta bir ahlaktı. 
Yalnız bir makam istemek, makama talip olmak olmamak değil, 
para ihtiyacı içerisinde bulunduğu zamanlarda en yakınlarından 
bile borç para istemek ona giran geliyordu. Ben buna tanığım.

Bir gün Fethi Ağabey’in paraya ihtiyacı olmuştu. Para aradığını 
söyledi bana. Parası olan ve para bulma mevkiinde bulunan biri-
si olmadığım için rahatlıkla konuşuyordu benimle. Dedi ki, “Çok 
yakınımdan, ihvanımdan birisinin dükkânına gittim. Oturdum. 
Yanına borç para istemek için gitmiştim fakat isteyemeden dön-
düm.”

Aslında o zaman Fethi Ağabey’in isteyeceği para o adam için çok 
komik bir rakamdı. Ya ni kendisi için bir şey isteyemiyordu kim-
seden.

Fethi Abi, gerçekten çok na muslu bir insandı. Şerefli bir in sandı. 
Belki söylenmemesi lazım, belki söylenmesinde yarar var. Ka-
dın konusunda görülmemiş de recede iffet sahibiydi. Bir gün 
soh betinde hiçbir kadınla gayrimeş ru ilişkisinin olmadığını, 
hatta gençliğinde böyle bazı imkânlar zuhur ettiğinde mutlaka 
bir engel çıkıp o günahı işlemekten alıko nulduğunu, manevi bir 
yönlendi rilmeyle âdeta alıkonulduğunu söylemişti.
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Böyle, bakanlıkta özel kalem müdürü iken iş takibi bahanesiy le 
kaldığı lojmana bir akşam bir kadının geldiğini ve bazı meslekî 
dertlerini anlatacağını söyleyerek ısrar ile Fethi Abi’ye musallat 
ol duğunu, Fethi Abi ertesi gün o ka dını oradan defetmek için 
müşkil bir durumda kalıp defetmeye mu vaffak olduğunu bize 
nakletmişti.

Fethi Abi’nin hayatında eşinden başka kadın yoktu ve eşini de 
ger çekten –biz çok yakını olduğumuz için– anlatırdı. Çok büyük 
bir mu habbet artı saygıyla bağlıydı; hay randı. Ve nişanlı yılla-
rını, evlen me konusunda birbirlerine karşı göstermiş oldukları 
fedakârlıkla rı eşini takdirle yâd sadedinde bi ze naklederdi. Yani 
Fethi Abi, eş siz bir hayâ sahibi idi. Bu hayâyı ilk defa kendisinden 
duyduğum Hz. Osman’a ait bir kıssa ile nak letmişti. Dedi ki; “O, 
nasıl bir hayâ sahibiydi biliyor musunuz? Ömrü boyunca kendi 
tenasül uzuvlarına bir defa olsun bakmamış.” derdi.

Ruhaniyete çok itibar ederdi

Fethi Abi’nin derin bir mistik yanı vardı. Ruhaniyete çok itibar 
ederdi. Evliyaya çok derin bir bağlılığı vardı. Bu yanı da ilginç tir. 
Türkiye’de yaşayan veya göç müş ne kadar evliyaullah varsa hep-
sinin ismini teker teker bilir, hepsi hakkında bir yığın menkı be 
bilirdi. Gençlere, çocuklara İslâm çocuğu gözüyle bakardı.

Muş’tan bir gençle tanıştığın da ona “Muş’a gittiğinde filan fi-
lan zatları ziyaret edecek, filan zatların kabirlerine gideceksin, 
orada benim selamımı söyleye cek, dua edeceksin.” derdi. Yani 
Türkiye’nin manevi coğrafyası nı eşine rastlanmaz derecede bi len 
bir adamdı. “Ve bu memle ket 72 bin evliya doludur.” derdi.

Bu bakımdan bu memleketin geleceğinden çok umutluydu. “Bu 
memleket küfür devrini yaşadı, ikmal etti, filan adamla; filan 
adamla da artık nifak devri son buldu, artık vakit bundan böyle 
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İslâm’ındır.” derdi ve gençlere, ço cuklara İslâm çocuğu gözüyle 
ba kardı. Müslümanların çoğalmasını isterdi.

Bir gün Pakdil’le birlikte hu kuk bürosunda çalışan yeni evlen miş 
bir kadına aynen şöyle söy lüyor: “Bana bak! Doğur, çok do ğur, 
arkası arkasına doğur.” Ve sonra pencereye doğru kalkıp elini ka-
labalıklara uzatarak “Bu bulva rın bilmem ne çocuklarından arı-
tılması için bizlerin çoğalması, sizlerin çoğalması lazım. İslâm’ın 
çocuklarının çoğalması lazım.” demiş. Bu bir yanıyla âdeta müs-
tehcen bir tavsiye gibi ama Fethi Abi’nin ağzından bu tür sözler 
âdeta müstehcen olmaktan çıkar ve çok derin, köklü bir İslâmî 
has sasiyetin tabii ifadesi hâline dönü şür.

Fethi Abi’nin bir özelliği üzerinde daha durayım. Ben kendi sini 
tanıdığım zaman içerisinde kendilerinin memuriyetleri şunlar-
dır:

Millî Eğitim Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. Ama 
herkes biliyordu ki Fethi Abi Özel Kalem Müdürü değildir, âdeta 
bakandır. Bunu o dönemin bütün siyasileri, bütün iş takip eden-
ler, bütün öğretmen camiası biliyordu ve basında bu konu çev-
resinde Fethi Abi’yi araştırma sa dedinde olsun, medh sadedin-
de ol sun sayısız haberler neşredilmiş tir. Yalnız bulunduğu yeri 
doldu ran bir insan değildi. Bu yere, müthiş, olağanüstü bir ağır-
lık ge tiren bir kimseydi. Böyle bir ye tenek sahibiydi. Sonra Oda-
lar Birliği’nde Basın Müşaviri ola rak gördük. Bütün Anadolu’dan 
akın akın gelen insanlar, iş çev resinin insanları. Anadolu tüccar-
ları Fethi Abi’ye uğramadan geç mezlerdi. Âdeta orayı, bu mem-
lekette millî bir ekonomiyi temellendirmek zihniyetinin bir 
karar gâhı hâline getirmek konusunda derin bir cehd gösteri-
yor gibiydi. Daha sonra onu bir vakfın, Pet rol Vakfı’nın Genel 
Sekreterliği’nde gördük. Bu aslında alelade bir görevdi. Ama 
Fethi Abi oraya bü tün gençliğe ulaşan, onları yardım sağanağı 
altında bırakan olağanüstü bir kurummuş imajı vermişti. Fet hi 
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Abi orada ve yaptığı bütün iş leri çok güzel yapıyordu. Gerçek ten 
bulunduğu makama, kişilik ve büyük ağırlık getiriyordu ve orayı 
aşan bir hüviyet ile nâsa hizmet sergiliyordu. Özetle, Fethi Ağa-
bey, iş bitirici, gerçekten iş bitirici, çok becerikli ve çok gelişkin 
sosyal yardıma, gençliğimize önder, ön cü ve kadrolaşmamızda 
çok bü yük emekleri olan bir ağabeyimizdi.

Hep Fethi Abi dedik ona

Hep Fethi Abi dedik ona. Fet hi Abi samimi, riyasız bir dosttu. 
Özellikle dostluk konusu üze rinde çok ısrarla dururdu. Fethi 
Abi’nin Türk Ocağı’nda yaptığı bir konferansın kitap hâline gel-
diğini gördüm. O kitabındaki düşün celerini daha değişik ifade-
lerle ve daha zengin biçimde defaatle duy ma şansına ermişizdir. 
Fethi Abi, dost olarak yani dostluğa sembol olarak mağara dost-
luğunu göste rir. “Dost budur, dost mağara dostudur.” der. Dost-
luğa örnek olarak Hz. Ali’yi (k.v.) gösterir di. “Dost odur ki, dos-
tunun yata ğında yatan, ona gelecek olan sal dırılara karşı kendi 
canını tahsis edendir.” derdi. Fethi Abi gerçek ten bütün hayatını 
ve hassasiyeti ni İslâm’dan devşirmiş ve bunu şahsında olağanüs-
tü şekilde başa rıyla örnekleştirmiş bir insandı.

Ve İslâm’ın heyecanını sürekli yaşayan biriydi. Bir yanda aklıse-
limi eşsiz bir muvazene, denge; öte yanda volkan gibi kaynayan 
sürekli bir heyecan... İşte Fethi Abi bu idi. Bu vasfıyla etkileyici 
bir insandı. Onun vefa tını takip eden günlerde bir yazı yazmış-
tım. Üstünde velayetin ışıkları yankılanırdı demiştim. O yazıyı 
ben Üstad Necip Fazıl’a okudum. Üstad Necip Fazıl, ga ripsedi 
“Sen velayeti kolay mı zannediyorsun?” dedi. Bir daha okudu ve 
o yazıyı daha sonra ben okudum. Durdu, düşündü ve Üs tad’ın 
yüzünde ağırlıklı ifadelerin kesin bir tasvibini heceledim. Bir 
defa tanıştığı adamı kendisinin bir daha unutması mümkün ol-
mayan bir insandı. Tanıdığı ve tanıştığı insanın içerisine zama-
nın ve olay ların çıkarması mümkün olmayan muhabbet çivileri 
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çakardı. Kendi si tanıdığı, tanıştığı insanları yal nız unutmaz de-
ğil, o adam da ken disini sonuna kadar unutmaz ve ona ömrünün 
sonuna kadar mu habbet duyan bir insan olarak kalırdı.

Rahmetli çok güzel konuşur du. İstanbul Türkçesini onun ka-
dar nefis konuşan, fevkalade güzel telaffuz eden pek nadir insan 
gördüm. Çok diri bir anlatımı var dı ve o öyle ağdalı Osmanlı-
ca ke limeler kullanmış olmakla birlik te bazen fen adamı kadar 
kelime leri seçer ve bütün bu zengin ke limeler dünyasıyla insanın 
içine yağan, âdeta gönülleri avla yıp hepsini İslâm’ın nizamına 
doğ ru halkalayan, çoğaltan, ekipleştiren bir hüviyet sahibiydi. 
Bu çok güzel konuşması, ben eminim ki kendisinin sözüyle kalbi 
arasında derin ve köklü bağlar bulunmasındandı. İş olsun diye, 
rüşvetikelam kabilinden nezaket gereği değil, kalbinin derinlik-
lerinden çıkan kelimelerle konuşurdu; riyasız ve ihlaslı. Onun 
için Fethi Ağabey’in konuşmaları insanın içinden çıkması müm-
kün olmayan derin yankılar bırakıyor.

Fethi Ağabey’in benim üzerimde çok büyük emeği, derin etkile-
ri olmuştur. Diyebilirim ki hayatımda etkileri olan sayılı insan-
lardan birisidir. Bu etkileri yalnız benim üzerimde değil, Fethi 
Ağabey’i tanıyan yüzlerce insanın üzerinde de gayet belirgin bir 
biçimdedir. Ve biz Fethi Ağabey’i tanıyan arkadaşlar birbirimize 
âdeta Fethi Ağabey’in kurmuş olduğu veya pekiştirmiş olduğu 
muhabbet ipleriyle bağlıyız. O, muhabbet iplerimizi pekiştiren 
bir insan olmuştur.

Gönül ister ki zaman aşımına uğramasın bu muhabbet ve Fethi 
Ağabey’in yeri geldiğinde gündeme getirilmesiyle içimizdeki bu 
muhabbet ateşi her gün biraz daha gelişsin. Ülkeyi kötülükler-
den, karanlıklardan kurtarıcı bir nur şelalesine, bir rahmet yağ-
muruna dönüşsün. 



12
1

ED
EB

İY
A

T
 K

Ü
LT

Ü
R

 V
E 

SA
N

A
TA

 D
A

İR

Fethi Ağabey’in bu ölüm yıldönümünde (10. Ölüm Yıldönümü) 
zaman olarak onu unutmayıp yâd etmeyi görev bilmiş olduğu-
nuz için ve göstermiş olduğunuz bu âlicenap ilgi dolayısıyla Fethi 
Ağabey’in hayranları adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sağolun.

Zaman, 15 Ekim 1987
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Bizden Biri

Kendisiyle yaşdaş olduğumuz hâlde, bizim dışımızdaki ede-
biyat çevrelerinde, şairliği bizlerden önce tescile uğramıştı.

Erdem Bayazıt’ın: “İçimizde en artist (sanatkâr) olan odur.” de-
diği adam.

Gözükara davranış bakımından da en cesaretlimiz. “İnce eğirip 
sık dokuma”yı, tasarılarına, eylemlerine ayak bağı yapmayan, 
içinin volkanlarına, çağlayanlarına, zelzelelerine şiirinin ipini 
bağlamış olmasına rağmen, sosyal ilişkilerini engebesiz, düz, 
problemsiz, sevimli, vazıh ve aydınlık bir satıh üstünde kaydır-
ma yeteneğini doğuştan taşıyan becerikli bir adam. Yaşından çok 
daha genç bir fiziki çerçeveye bürülü olan bir genç adam.

Ruhî bekâretini, hiçbir ters ortamın izale etmeye güç yetireme-
yeceği bir güzel nefs, bir güzel insan.

İns ve Yedi Güzel Adam kitaplarının yazarı. Bir çocuk saffetinin, 
kendisini işaret edeceği bir kavşakta kendisine yer biçilmiş biri; 
İşaret Çocukları adlı eserin de sahibi. Yıllardır, bilinçle, teslimi-
yetle yol alan arkadaş… Menziller serlevhalı eser de onun.

Bizim Mavera dergisinin Akabe Yayınevi’nin temelini kazmada 
en çok terleyen ve bu temele en çok harç koyanımız.
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Eyleminde ve konuşmalarında kapalı kapıların arkasını hiç seç-
memesi bir tarafa, hatta bu kapıları tabii sevklerinin elleriyle da-
ima ardına kadar açık tutanımız.

Anladınız, elbette Cahit Zarifoğlu’ndan bahsediyorum. Bizim 
Abdurrahman Cahit Bey kardeşimizden.

Kelimelere, değişik yükler taşıyan; yeni, çarpıcı ve mutlaka beğe-
nilen anlamlar bindiren usta yazıcımız. Sürekli olarak kalbinde, 
ince fikirler çiftleşen, el değmemiş imajlar kuzulayan bir şair-ya-
zarımız.

Onun, fikir ve sanat manzaramıza ve öteki gündelik olayların 
cümbüşüne, daha yoğun biçimde projektörünü yöneltmesini; 
daha açıkçası gazetelerimizin birisinde her gün fıkra yazmasını 
isteyenlerin çoğalması karşısında, şu yolda bir cevapla kendisini 
ele verdiğine şahit olduk:

“O hâlde, 1 Eylül’den itibaren Millî Gazete’nin ikinci sayfasında, 
benim simetriğim olan Ahmet Sağlam’ı okuyunuz.” derim.

Cahit Zarifoğlu’nun söyleyeceklerini aynıyla söylemekte olan ve 
söyleyecek olan Ahmet Sağlam’ı, ben dahi bir müjde olarak oku-
yucularıma takdim ve tavsiye eylerim.

Yeni Devir, 31 Ağustos 1979 



12
4

ED
EB

İY
A

T
 K

Ü
LT

Ü
R

 V
E 

SA
N

A
TA

 D
A

İR

Cahit Zarifoğlu: “Şair-i Maderzat”

Cahit’i lise son sınıfta Maraş’ta tanıdım. O yıl larda şiir an-
layışı be nim telakkime tersti. Cahit ve şimdi buradaki ar-

kadaş grubu nun modern sanat an layışlarında hâlâ bir fark yok. 
Cahit’i o yıllarda biraz kendime uzak bulurdum.

Cahit, hiçbir zaman statik değildi. Öyle sanıyorum ki Cahit’in 
içindeki kasırgalar, maceraperestliklerle içinin coğrafyası, görün-
düğünden daha çok genişti. Şiirinde anlattıklarının örneği klasik 
edebiyatımızda yok. Bildiğimiz kadarıyla Batı Edebiyatı’nda da 
yok örneği. Herhangi bir edebiyat ekolüne mensup değil. Onun 
şiirini Alman şairi Rilke ile bağlantı kuranlar vardır. Ama biz kü-
çüklük arkadaşları biliyoruz ki Rilke’yi tanıması şiirini kurma-
sından sonradır. Cahit’in şiirini ayrıca, İkin ci Yeni şiiriyle ilintili 
görenler İkinci Yeni etkisiyle izah etmeye çalışan lar da var. Fakat 
biz yine biliyoruz ki Cahit’in şiirinin çatısı İkinci Yeni’ye de te-
kaddüm eder.

Onun şiiri bir kültür birikiminin ürünü değildir. O eskilerin ifa-
desiyle “şair-i maderzat” (anadan doğma şair) idi. Şiire bilinçli 
olarak girdi ğini dahi sanmıyorum. Nasıl bir şi ir dünyası kurayım 
diye bir plan yap tığını da sanmıyorum. O serazat bir anlayışa sa-
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hip. Cahit’te şu yok de sek ciddi bir gözlemci çıkıp aksini ispat-
layabilir. Cahit’in İslâmcı bir edebiyat kurma iddiası da yoktu. 
An cak onun mümin kişiliği, fıtratının içinde meknuz olan fıtri 
sesi eserle rinin İslâmî edebiyat içinde yer al masını sağladı.

Onun fıtratındaki bu gizli sesi biz 1976’dan sonra daha çok gör-
dük. Fakat şiirinin mesaj ihtiva edecek ya nını hep gizli tuttu. 
1976’da fildişi kulesinden çıkıp toplumsal bir kav gaya girdi. Bu 
tarihten sonra sanat hususiyetinin inceliği içinde dünya Müslü-
manlarıyla köprüler kuruyordu.

Cahit tabiattaki renklerden kalkı yor idiyse de sanatında reeli 
“sürreel”le yansıtıyor, yankılandırıyordu. Onda realitenin resmi 
yoktur. Çok renkli hayatından ışık huzmeleri sızıyor ama o söy-
lediğini soyut biçim de dile getiriyordu. Şiirleri bitmemiş şiirler 
gibidir. Söyleyeceklerini âdeta tamamlamamıştır. Klasik edebi-
yatımızdaki teşbih onda oldukça fazladır. Bazen bir mısrada bir-
den çok teşbih kullanır.

Zaman, 16 Temmuz 1987
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Şair Avni

Fatih’in (Avni) şiirlerinde, beşerî duygular, Divan şiiri esteti-
ği içinde bir anlatım niteliği taşımakla birlikte, yer yer hü-

kümdarane bir söyleyişin örneklerini de sergilemektedir. Fatih, 
şiirlerinde seven bir kişidir; Bâkî gibi, Ahmet Paşa, Necati gibi. 
Ama hükümdardır. Hükümdarlık bilincini, tabii olarak diğer şa-
irlerde pek rastlanmayan bir söyleyişle, şiirlerine yansıtır. Yani 
hem aşkını dile getirir, hem sultanlığını hatırlatır. Daha doğrusu 
“sultanî bir âşıktır” Fatih.

Bir şâha kulum kim kulu sultân-ı cihândır

Mihr-i rûh şems-i feleğe nûr-feşândır

Ama Fatih, sultanlığını, sevdiğinin nezdinde itibarını yükseltici 
bir unsur olarak dile getirmez. Kendisi hükümdar bile olsa bir 
âşıktır ve sevdiğine kuldur, köledir; asıl sultan, gönlünün sultanı 
olan sevdiğidir.

Ol şeh-i hüsn ü cemâle kul oldun Avni’ya

Sana olmuşdur müsellem mülk-i Osmân var ise

Sevdiğinin yanında tac ve taht istemez, onun gönlü, sevdiğine 
kuldur, başka sultandır o:
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Saltanat tâcına baş eğmez kabul etmez serîr

Sana bin cân ile kuldur özge sultandır gönül

Fatih için en büyük devlet, aşka erişmektir. Asıl ona erişen insan 
izzet ve rütbe sahibidir, asıl şan odur:

Devlet-i aşk ile pâyim bir makama erdi kim

Şânını anlar görenler izz ü câhımdan benim

Aslında onun hükümdarlığı, bir devlet kuşu olan sevdiğinin göl-
gesi başına düştüğü içindir, sevdiği kendisine elini uzattığı için-
dir:

N’ola oldu ise Avni cihan sultanları Hânı

Ki düştü üstüne sâye senin destin hümâsından

Kişi isterse hükümdar olsun, aşk yolunun zorlukları onun için 
de söz konusudur. O da sevdiği uğrunda, yabancılarla kavga ve-
recektir:

Yar için ağyâr ile merdâne cenk etsem gerek

İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider

O, öyle bir sevgilidir ki değil insanlar, o gül yanaklı bahçede ser-
vi gibi salınıp gezdikçe, gülistanda bülbüller bile naralar atarak 
kavgaya tutuşmaktadırlar:

Bâğa servin, hırâman etse ol ruhsârı gül

Na’ra-i bülbülle gülşen sahnına gavgâ düşer

Bütün bunca yanıp yakılmalara rağmen sevgili vefa göstermeye-
bilir. Âşık ahı Samanyolu ve yıldızlar gözyaşı olsa, o ay gibi olan 
sevgili, fedadan bir zerre göstermeyebilir; onun karanlık gökyü-
zünden, o ay çekilerek kendisine güneşi göstermeyebilir:
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Bir zerre mihr görmedim ol mâhdan veli

Eşküm sitâre eyledim âhımı keşkeşan

Bu durumda, gam meclislerinde ney’in iniltilerine arkadaş ve 
kanun nağmesiyle yoldaş olarak, incelen vücudunu bir çalgı aleti 
olan çeng hâline getirerek feryat etmek düşecektir kendisine, bu 
yolun kanunu bu çünkü:

Bezm-i gamda nâye hem-dem oluben

Kadimdi cenk eyleyen kanundur

Bütün bunlara rağmen hâlinden, kulluğundan memnundur, bü-
tün büyük âşıklar gibi:

Zülfünün zincirine bend eyledi şâhım beni

Kulluğundan etmesin âzâd Allâh’ım beni

Çünkü ola ki sevdiği kendisini “bende”liğe kabul ede. Âleme sul-
tan olmak işte odur asıl:

Yarım ağız kime bendem dese ol şah-ı cemâl

Sanasın ânı bütün âleme sultân eyler

Aşk yoluna düşünce, ne kulluk kalır ne sultanlık; eşitlenir bütün 
âşıklar; sultan bile olsalar, herhangi biri bile olsa.

Yeni Devir, 31 Mayıs 1977
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Gök Ekin

Bundan beş yıl kadar evveldi. Edep ve zarafet harikası bir 
mektup almıştım. Mektubu yazan genç, bir öğretmen okulu 

öğrencisiydi. Şahsım ve şiirlerim için duyduğu ilgiyi, coşkulu ve 
takdirkâr cümlelerle anlatıyor, “hocam” diye hitap etmeye izin 
istiyordu.

Sonradan öğrendim, bir talebem beni kendisine tanıtmış, yayın-
larımızla ilgi kurdurmuş.

Mektupları devam etti. Arada, bazı şiir denemelerini de gönde-
riyordu. Salık verdiğim eserleri okuyordu, çevresinde, yayınları-
mızı izleyen bir halka oluşmuştu.

Okulunu, eğitim enstitüsünü bitirdi. Bu yaz Ankara’ya geldi, 
tayini için. Karşılıklı görüştük. Tavrında, üslûbunda olgunluk 
izleri okunuyordu. Sayılarının çoğalmasına duacı olduğumuz 
gençliğin en ergin örneklerinden biriydi artık. İslâmî bir gayreti 
giyinmişti, aziz bir bekâreti kuşanmıştı.

Böyle gençleri görünce, bir nefs muhasebesinin işgaline uğrarım 
hep. Bir yandan yaşama sevincim çoğalırken, bir yandan da on-
ların hüsnüzannına layık olamamanın hüznü dağlar canevimi; 
utanırım hâlimden, eteklerimdeki çamurdan.
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Kendi ihlaslarının aynasından bizi seyreden bu nurdan çocuk-
ların, bu fitnesiz yüreklerin, bu şevk ve takva çağlayanlarının, 
zannına muvafık eyle bizi Allah’ım!

Geçen haftaların günlerinden bir gündü. Beni bu gence tanıtan 
eski talebem ve arkadaşım Doğan Pehlivan’la konuşuyorduk. 
Bana:

“Adem Demirezen’i tanıyordunuz, değil mi?” diye sordu.

“Elbette, mektuplaşıyoruz, ama bir süredir yazmıyor, nasıl şimdi, 
ne yapıyor, hocalığa başlamıştı.” dedim.

“Siz sağolun” diye cevap aldım.

İrkildim, dehşete düştüm.

Anlattı ki Adem, öğretmenliğe başlamış, nişanlanmış, evlenme-
sine çok kısa bir süre kala, köyünde bir trafik kazasına uğrayarak 
şehit olmuş. Kazadan önceleri, eğer bir gün ölürse mezar taşına 
şu iki mısraın yazılmasını istemiş ailesinden:

“Kim demiş her şeyin bitişi ölüm

Destanlar yayılır mezarımızdan.”

Vah garip Adem vah! Ölümün, içimi kavuran ölümlerden bir 
ölüm oldu.

Ailenden de önce, sen benimdin, ben senin.

Evlat acısının üstünde, yol birliğimizde senden mahrum kalma-
nın hüznünü yaşıyorum. İçimin haritası olan şiirlerimi, ömrü-
nün işaret taşları olarak sahiplenmen karşısında, nutkum tutul-
du, mezarcılar o zavallı mısraları taşına hakkededursunlar, ben 
bu yanda boynumu bükerek, Ademlerin zannına ve bağlılıkları-
na layık olmanın niyazındayım bu cuma vakti.



13
1

ED
EB

İY
A

T
 K

Ü
LT

Ü
R

 V
E 

SA
N

A
TA

 D
A

İR

Gençlerimiz, Cahit Zarifoğlu’na:

“Ağabey, bir arkadaşımız vefat etti. Onun Mavera abonesini si-
liyoruz.” demişler. Esen ıstırap kasırgasının karşısında “temkin 
makamına” mahsus, şu esrarlı cevabı almışlar:

“Yeni adresine gönderin dergiyi.”

İki dünya arasındaki tefriki, inancımızın hassasiyetiyle birbirine 
yaklaştıran bu cümle, ölüm karşısında insanoğlunun duyduğu 
panik kasırgasını, dengeli bir hüzün badısabasına dönüştüren 
bir hikmeti vurguluyor. Ama: 

“Hayır, Cahitçiğim, bu laik düzenin postacıları, iki dünya ara-
sındaki muhaberenin memuru olarak eğitilmemiştir, görevlen-
dirilmemiştir.”

Rahmet dilerim davamızın oğulcuğuna… Ârifler ordusundan 
Yunus Emre demişti ki:

Garip Adem oğlanını, benzetmişler ekinceye
Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi, 

Bu dünyada bir nesneye, yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi.

Yeni Devir, 28 Kasım 1977
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Ceyhun Atuf Dolayısıyla

Şiirde ayrı bir öz ve şekil denemesine başladığım 1970’ler-
de, gerek sanatımızı dayamak istediğim zemini belirleme-

yi hedef tutan yazılarım gerekse bu zemin üstünde örnekle-
rini sergilemeye çalıştığım şiirler, çeşitli çevrelerde yankılar 
buluyordu.

Kısaca “Divan şiirinden yararlanma” olarak adlandırılan bu ha-
reket, gerçekten de edebiyat ortamımıza yeni bir canlılık getiri-
yordu. O dönemlerde bu konuyla ilgilenmeyen ne bir sanat der-
gisi, ne de sanat adamı kalmıştı… Fakat bu hareket, en sağlam 
ve tutarlı bir anlamda bizim grubumuz tarafından sürdürüldüğü 
hâlde, bu hareketin çevresinde konuşan ve yazan kişilerin bir-
çoğu, bizimle olan temel düşünce farkları dolayısıyla, bizleri hiç 
söz konusu etmeksizin kendi aralarında “al gülüm ver gülüm” 
biçiminde tartışıyorlardı bu konuyu. Oysa hemen hepsinin yaz-
dıklarında ve söylediklerinde, bizim söz ve örneklerimizin çok 
belirli yankıları görülüyordu. Onların bu inhisarcı ve ambargocu 
tutumlarını bizlerse gülerek karşılıyor, bu tabii ve geleneksel dav-
ranışlarına karşılık, kendi işimize ve eylemimize bakıyor, onları 
asla kendimize muhatap edinmiyorduk.
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Bizim çalışmalarımızın yoğunluk kazanması, hele bu çalışmala-
rımızın kitaplaşması, âdeta onları, bizlerle ilgilenmeye mecbur 
bıraktı zamanla. İçlerinden, bizlerle diyalog kurmaya kalkışan-
lar çıkıyordu. Bunlardan kimisi samimi bir sanatçı içtenliğiyle 
davranırken, kimisi de ideolojilerinin bir gereği gibi saydıkları 
açık ve gizli saldırılarda bulunuyordu. Bunlardan samimi bir 
davranışı olan imzalardan Ceyhun Atuf Kansu ile Melih Cevdet 
Anday’ı; düşmanlık gösterenlerden de S. Nabi Özerdim’i hatırlı-
yorum şimdi. Bu arada hakkımızda kısa ve soğukkanlı iki tespit 
de Muzaffer Uyguner’le, Adnan Binyazar’dan gelmişti.

Hakkımda yazılan yazılarla ilgili olarak, hiçbir mukabil beyanda 
bulunmadım şimdiye kadar. Bu yüzden gerek bu adlarını andığım 
kişilerin, gerekse diğerlerinin bütün yazıları karşılıksız kalmıştır 
hep. Bu tutumum, sadece onları önemsememekle değil, kendim-
den bahsetmeyi ayıp saymamla yorumlanmalı. Yoksa gerçekten 
etkilendiğim, duygulandığım yazılar olmuştur. Bunların başında, 
layık olmadığım teveccüh ve iltifatlarla yüklü cümleleriyle beni 
mahcup kılan Üstad Necip Fazıl vardır. Ayrıca sayısız yazılarıy-
la Nuri Pakdil’i hiç unutamam. Bu arada Alaeddin Özdenören’le, 
Rasim Özdenören’i, Mehmet Atilla Maraş’ı da saymalıyım.

Beni duygulandıran yazılardan biri, yukarıda adını andığım 
Ceyhun Atuf Kansu’dan gelmişti o dönemlerde. 1973 yılında 
Edebiyat dergisinde çıkan üç şiirimden coşkulu bir anlatımla ba-
his açıyordu Barış gazetesinde. Diyebilirim ki bir sanatçı duyar-
lığıyla, bize karşı düşüncelerini en soylu biçimde ortaya koyma 
inceliğini, belki de ilk defa o göstermiş oldu. Şiirime, bir sanat 
adamına yakışan ölçülerle yaklaşması karşısında, ona karşı yıl-
lardan beridir, kendimi hep borçlu hissetmişimdir. O, dostları 
aracılığıyla, sürekli olarak selamlarını gönderme, şairliğimden 
hayranlıkla bahsetme ve görüşüp konuşmak isteğini bana iletme 
efendiliğini göstermesine rağmen, ben bu fırsatı bir türlü bula-
madım. Ancak gıyabi ve şifahi teşekkürlerim oldu.
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Şimdi onun ölmüş bulunduğunu işittiğim bu günlerde, duydu-
ğum borcun daha yoğun ezikliği içinde hissediyorum kendimi. 
Ailesine ve çevresine başsağlığı dileklerimi sunarım müteveffa 
Ceyhun Atuf Kansu’nun.

Yeni Devir, 20 Mart 1978
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Dranas İçin

Ahmet Muhip Dranas da göçtü.

Ve ayırma güzel gökyüzünden gözlerini;

Yaşamak kadar güzel, saf, mavi gökyüzünden,

Bağışlayan gökyüzünden, ebedî gökyüzünden.

dediği gökkubbenin altında dolaşmıyor artık.

Oysa ne çok seviyordu gökyüzünü: “Ve denizde bir temiz yıldızlı 
gökyüzü, / Büyük su’yu özleyen çocukların yüzü.” dediği, evren-
deki bütün güzellikleri âdeta onun yansıması olarak saydığı gök-
yüzünü göremiyor artık.

“Gökyüzü bir sonsuz rüya denizi. Besleyen onlardır düşlerimizi” 
diyordu. Göklerin emzirdiği bir çocuktu Dranas. Gök Ana, acılı 
mıdır şimdi dersiniz? Onun öldüğü bu haziran gününde döktü-
ğü yağmurları gözyaşı sayabilir miyiz?

Bir ömür boyu gökyüzünü hecelemeye çalıştı Dranas.
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Burada salt gökyüzüne bak

Bulutlar ağan, duru uzak

Gökyüzüne dost gökyüzüne.

O giderir susuzluğunu.

Gökyüzü; o sonsuzluğunu

Süt gibi emziren anne.

“Bir güzelim sensin, bir de gökyüzü. / Gerisi denizler ötesi hepsi” 
derken bile, sevdiği ile gökyüzünü eşitlemiyordu, gökyüzünün 
altında yaşadığı için güzelleşmiş görüyor olmalıydı sevgilisini. 
“Sen ve Gökyüzü” şiirinde: 

Bu kutlu anlarında yaşamanın

Solumayı bile unutuyorum.

Sanki ölümsüzlüğü tutuyorum!

Ya o gökyüzü, öylesine mavi

Üstümüzde öylesine ebedi

O gökyüzü ve öylesine gerçek

Büyük büyük büyük kocaman çiçek

diye övdüğü gökyüzü olduğu için, sevgilisini gökyüzüyle uyuş-
muş bir varlık olarak göremedi, yönelemedi sevgilisine Dranas.

Gök ve gökten sonra öteki doğa öğeleri yer alır onun şiirinde. 
Yani insan yapımı eşyaya pek rastlayamazsınız. Yapay güzellik-
ler kandırmamıştır kendisini. Materyalist şairler için baş amaç 
olan makine tutkusu, maddi araçlar, yol bulamamıştır Dranas’ın 
şiirine. Dahası, karşı çıkışlar bile vardır yer yer eşyaya, tabiatı bo-
zan çirkinliklere apartmanlara. “Yağma” şiiri bu karşı çıkışların 
vitrini gibidir.
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Dranas zaman zaman bıkkınlığa düşmekle birlikte, hiç vazgeç-
medi tabiattan, insandan, sevmekten. Hele hele hiç bunalıma 
düşmedi. Çağdaş bunalım edebiyatı, onun sanatında yankısını 
bulmamıştır. Necip Fazıl’ı kemiren hafakanların hiçbiriyle tanı-
şık değildir. Sosyal kavgalar da yer bulmamıştır kendisinde. Bık-
kınlıkları, hüzünleri kişisel ve artistiktir. Cumhuriyet’le, devrim-
lerle ilişki ne ret ne de tasdik belirtir. “Devr-i Dilara-yı Cumhuri-
yet” adlı fantezi şiirinde: “Devir Cumhuriyet, doldur içelim!” diye 
genel gelişimin karakteristiğini belki biraz iğneler ve “Dışarıda 
Bayram; Bayram bize mahrem” diyerek ilgisizliğini vurgular ama 
“Sultanım, biçarem doldur içelim” kararıyla da hem çaresizliğe 
hem efkâr dağıtmaya el sallar.

Yeni Devir, 25 Haziran 1980
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Münir Nurettin ve Musikimiz

27 Nisan 1981 günü 79 yaşında ölen Münir Nurettin Selçuk 
hakkında çıkan yazılardan görebildiklerimin hiçbirisini, üs-

tadı musiki dünyamızdaki gerçek yerine oturtucu nitelikte bu-
lamadığımı söyleyeceğim. Bu yazılardaki tespitlerin bazılarını 
şöylece sıralayabiliriz:

“Münir Nurettin, millî musikimizin haysiyetini korumuş; daha-
sı, ona bilhassa icra alanında yeni bir ciddiyet bile getirmiş olan 
bir sanatçıdır. Onu başıboşluktan, meyhane havasından kurtar-
mıştır. Hafız üslûbundaki teganni geleneğini değiştiren odur. 
Münir Nurettin gerek bestekârlıkta gerekse okumada son büyük 
temsilcimizdir. Şiirde Yahya Kemal ne ise musikide de Münir 
Nurettin odur.”

Yukarıdaki mütalaalar bizce yanlıştır. Ve bunların yanlışlığını 
söylemekse o sanatçımızı küçültmez ve belki onun asıl hakkı 
olan yere oturtulmasına yol açar. Şöyle:

Münir Nurettin reformist bir sanatçıdır. Geleneksel musikimizin 
ne muakkibi olmuştur, ne de Rönesansçısı. Onun icra dünyamı-
za getirdiği yeniliğin, musiki geleneğimizle en ufak bir ilişkisi 
yoktur.
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Geleneğimizde ne smokin giymek vardır, ne de ayakta dikilip 
beste okumak. Halka kurup okumak vardır.

Koroyu yönetmekse bizde bir orkestra yönetmek gibi olmamış-
tır. Eline bir çubuk alarak yol göstermek suretiyle koroyu idare 
yoktur. Genellikle elinde def ’le halka idare edilir bizde.

Ya da elini dizine vurarak düm tek tutmuşlardır. Ve koroya ka-
tılanlar, kişisel seslerini, üslûplarını koruyarak iştirak ederler 
halkaya. Âdeta tek tona irca edilmiş, herkesin ses hususiyeti si-
linmiş, bütün insan sesleri bir tek eşyadan ya da bir tek aletten 
çıkıyormuş gibi yekâvâz bir teganniyle, kilise müziğini andırır 
bir maveraî homurtuyla okunmaz bizim müziğimiz. Yani sesleri 
iğdiş edilmemiştir bizde halkaya katılan okuyucuların.

Münir Nurettin’in gerek okuyuşunda gerekse yönettiği korolar-
da, bu hususiyetlerin hiçbirini bulamazsınız. Onun bu sahalar-
daki Batı’ya özenti kapısını açması, zamanla sahne hayatında 
rastladığımız bilcümle garipliklerin de anası mahiyetindedir. 
Smokinle başlayan taklit, cinsiyet ticaretine kadar ulaştı.

Onunla başlayan çizgi, oğlu gibilerine hiç kaynaklık etmemiştir, 
denebilir mi?

Münir Nurettin’i bestekârlık vadisinde tamamen orijinal sayan-
lara da katılmak zordur. Bizim kulağımız, üstada ait gibi sanılan 
üslûbun dahi, merhum Saadettin Kaynak’ta görülen renk cüm-
büşlerinden bir iki demete istinat ettirilen bir çaba olduğuna ka-
ildir.

Bütün bu sözlerimizle birlikte, üstadın yine de bir seviye olduğu-
nu belirtmek borcumuzdur. Edebiyatımızda Tanzimat’la başla-
yan Batı etkisi, bir diğer sanat alanımız olan musikimizde, Münir 
Nurettin’in zuhuruna kadar bir gecikme gösterdi. Bu bakımdan 
Üstad Münir Nurettin’i Yahya Kemal gibi bir tecdit ustasına de-
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ğil, edebiyatımızdaki Üstad Ekrem’e, yani Recaizade Mahmut 
Ekrem’e benzetmek daha münasip olur.

Musikimizin tab’ında meyhaneye muvafık düşen bir damar 
bulunmadığını da burada ifade etmek isterim. Meyhane an-
cak piç musikiye kucak açmış, ancak onu barındırabilmiştir 
içinde. “Hafız ağzı” diye karikatürize edilmek istenen okuyuş 
üslûbunun ise gerek hançere gerekse telaffuz bakımından gele-
neksel icramıza oldukça münasip düştüğünü, bu işlerin erbabı 
olanlar pekâlâ bilir.

Yeni Devir, 8 Temmuz 1981
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Bir Adam Yaratmak’taki Mesaj

Bir Adam Yaratmak eseri, derinliğine bir nefs muhasebesi, 
muhakemesi ve murakabesiyle örülüdür. Bir entelektüelin, 

çevre ve olayların dış yüzündeki perdeyi yırtarak, özündeki sırla-
rın hakikatine doğru yol alışının hikâyesidir eser. Eşyanın haki-
katini tanıma yolunda çekilen çilelerin geçit resmini seyrediyo-
ruz onda. Hüsrev’in tiratlarındaki paradokslar, bu çilenin bütün 
boyutlarını sergilemektedir. Bu paradokslar insanı apıştıran bir 
imaj veya bir zekâ unsuru, bir zihin idmanı yahut atraksiyonu 
değil, doğrudan doğruya bir mistik kaynaktan çıkan rahmânî 
boşalışlardır ve içten içe bir olguyu bütünler. Yani Hüsrev’in 
uzun ve çelişmeli görülen konuşmaları, aslında nihayet kemal 
kazanma yoluna girmiş bir mu’tekif yahut riyazet ehlinin, suret-
ler karşısındaki hayretlerinin bir destanıdır. Birer cezbe sayıkla-
malarıdır ki bir muvazene ipinde tespih taneleri gibi birleşirler 
ve bir bildiriyi örgüleştirirler.

Bu bildiri ekmel ve eşref bir yaratık olan insanın aczidir. İbda 
etmek ile halk etmek arasındaki hududun keşf ve idrak edil-
mesidir. Küfür, hata ve hatar berzahlarından geçerek sun’ullah 
karşısında duyulan hayretin, Allah’ı tasdik çığlıklarıdır. Eserde 
Hüsrev şöyle konuşur:
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“Çünkü bir adam yaratmaya kalkıştım. Bir adam yaratmak… 
Ona bir kafa, bir çift göz, bir burun, bir ağız uydurmak ona göre 
bir beyin yapmak ve göğsünün içine bir kalp takmak. Bir kalp 
anlıyor musun? Güya duyan, acılarına, sevinçlerine yataklık eden 
yer orası. Bir kalp. Bitti mi? Biter mi? Bu adama bir de kader çiz-
mek lazım. Adam yaşayacak, gezecek, tozacak, başından bir şey-
ler geçecek. Bu adamın mesela bir babası olacak. O baba bir incir 
dalına asılmış bulunacak. Sonra o da… Eee? Ben Allah mıyım?”

Piyeste Hüsrev, yazdığı eserde tiple, yani yaratmaya yeltendiği 
tiple, kendi varlığı arasında kurduğu özdeşliğin kendini yaratan 
Allah’ın yaratıcılık hududuna girmeye kalkışmak, yani ilahî sır-
ları çiğnemek olduğunun idrakini şu sözlerle ilan eder:

“Bir adam yaratmaya kalkıştım. Ona bir surat ve kader bulmak. 
Nerede bulayım? Kendim buldum. Suratsız ve kadersiz adam 
şahlandı. Zincirini kırdı, elimden kaçtı. Ben insanım. Beni ar-
kamdan vurdu. Suratsız ve kadersiz adam benim suratımı takın-
dı. Kalıbımı giyindi. Kaderimin içine yattı. Benim de kaderim 
buymuş.”

Hüsrev yorumlarına devam eder:

“Ben tırmanmak istediğim kayadan düştüm. Meğer çok ileriye 
gitmişim. Yasak ülkelere girmişim. Gözü kör yürürken bir çıyan 
yuvasına basar gibi bazı sırların üstüne bastım. Onlar kayıplar 
âleminin bekçileriydi. Ürktüler ve beni çarptılar. Yaratıcı neymiş, 
yaratmaya kalkışarak tanıdım. Yalancı ilah, doğrusunu tanıdı. 
Gölge artist öz sanatkârı tanıdı. Ben şimdi, şu anda tanıyorum 
Allah’ı. İlminin, sanatının karşısında aklımı veriyorum. Aklım 
bir cephane deposu gibi patlıyor. Kül oluyor. Bekle az kaldı.”

Oysa insan haddini bilmeli, bu sınırı korumalıdır. Ama irademi-
zi aşan bir de kader var. Hüsrev konuşur:
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“Bu dünyadaki her şey, Allah’ın birer mecrubuyuz. O, Allah, ke-
mallerin kemali. O noktaya tutkun, bilerek bilmeyerek ondan 
onu istiyoruz. Bu yolu açan, bu ateşi bizde yakan da O, biz deği-
liz. Biz Allah’ın muradı nispetinde kemaline bürünebiliriz. Fakat 
O Allah olabilir miyiz?”

İç melekeleri sonuna kadar gelişen, zahir ehlinin görüşüyle çıldı-
ran Hüsrev, âdeta kanayan ve erginleşen ruhunun ulaştığı men-
zilden şöyle seslenir:

“Allah gayedir. Her varılan şey gaye olabilir mi? Yollar uzun, yol-
lar sonsuz, yollar açık… Bilerek bilmeyerek Allah’a doğru yol 
almak vardır, varmak yoktur. Varabildiğimiz hiçbir şey hiçbir 
ufuk, Allah değildir. Allah sonsuzluktur.”

Yeni Devir, 15 Nisan 1981
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Çok Sesli Bir Ölüm

Günümüzün en iyi hikâye yazarı olan Rasim Özdenören’in 
bir kitabına ad olan Çok Sesli Bir Ölüm adlı hikâyesini film 

olarak televizyonda seyrettik.

Eser seçme konusunda yakaladıkları seviye bakımından Yapımcı 
Bayazıt’ı, Yönetmen Yücel Çakmaklı ve Tuncay Öztürk’ü kutla-
mak gerek. Adı geçen sanatçıların çok iyi niyetle yola çıkmış ve 
çok sınırlı imkânlara rağmen ortaya başarılı eserler koyduklarını 
biliyoruz. Tuncay Öztürk, halkla birlikte sanatçı çevrelerde de 
beğenilen “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” adlı yapımı ile tanı-
dığımız; Yücel Çakmaklı ise Yeşilçam’dan gelen ve yaptığı film-
lerle bir hayli geniş ilgi toplamış ünlü bir sanatçı. Ahmet Bayazıt 
sinema alanında yeni, fakat sanat ve kültür çevrelerinin çok ya-
kından tanıdığı bir isimdir.

Film, hikâyeyi filme aktarmaktan öte, hikâyeden hareket edile-
rek oluşturulmuş bir başka eser gibi… Acaba, senaryo tekniği 
ve çekim imkânı bakımından mı hikâyeye pek sadık kalınamadı 
bilmiyorum. Filmde hikâyeye bazı eklemeler birçok çıkarma ya-
pılmış. Coğrafya şartlarının çok elverişsizliğine, düzenin ihmal 
ve yıkımına rağmen manevi ve insanî değerleri, bir kültür ve ya-
şama biçimi olarak sürdüren –ama belki bilinçsizce sürdüren– 
bir köy hayatının realitesi verilmek istenmiştir sanırım hikâyede. 
Ve olaylarsa, yansıtılmak istenen bu insan trajiğini sergilemek 
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için bir araç olarak seçilmiştir. Hikâyede bir araç olarak seçilmiş 
bulunan bu trajedi, filmde bir mesaj ağırlığı kazanıyor; olay ön 
plana çıkıyor. Seyirci mesela hastanın tedavi için şehre yetişip ye-
tişmeyeceğini merak ediyor. Hâlbuki hikâyeyi okurken bunu hiç 
merak etmiyoruz: Anadolu köylüsünün yaşantısı, insanımızın 
reel ve moral dünyasının sergilenmesi, çok ileri bir gözlemcinin 
nüans yakalayışları, durum tespitleri ve bunları vurgulamaları 
bizi sürüklüyor.

Durum tespitinde yazar o kadar dinamik, bunu sergilemede o 
kadar seri davranır ki size kendisini tamamlamanız için durup 
düşünme ihtiyacı bırakmaz, hayalinizden medet ummaz. Hikâye 
bu seri dinamiği taşıdığı hâlde yapımcılar olaya çok bağlı kaldık-
ları için, filmin sıkıcı, yeknesak olmaması adına, ona hikâyede 
olmayan olaylar eklenerek dinamizm aşılamaya yönelmişler. 
Atın, çocuğun ve hastanın gördükleri, kurdukları hayaller, geç-
mişi anımsamalar bu cümledendir.

Filmciliğimizin imkânları bakımından, bu hikâyenin çekime pek 
elverişli olmadığını da düşünmek lazım. Yazarın iyi film yapıl-
maya çok müsait bir hayli hikâyesi varken yapımcıların Çok Sesli 
Bir Ölüm’ü seçmeleri, hikâyenin hikâye olarak ulaştığı başarıya 
fazla güvenmeleriyle ilgili olsa gerek. Zor bir işe koyuldular.

Hikâye ile filmin ilgisini bir yana bırakarak konuşmak gerekir-
se yapım gerçekten başarılı olmuştur. Seviyeli bir eser seyrettik. 
Müstakilen iyi bir film idi. Yer yer çok iyi görüntüler yakalan-
mış, yeni çekim teknikleri denenmiştir. Filmde rol alan oyun-
cular Çağatay Alp, İsmet Hürmüzlü, Nilüfer Öztürk birer tiyatro 
sanatçısı oldukları hâlde sinemaya da çok yatkın olduklarını is-
patladılar, başarılıydılar. Mehmet Ragıp Karcı’nın müziği Tahir 
Yücel’in sesi, filmle tam bir uyum içerisinde idi.

Filmden de çok iyi anlaştıkları belli olan bu iyi niyetli ve gerçek-
ten kabiliyetli ekibin merakla yeni eserlerini bekleyeceğiz.

Yeni Devir, 11 Mayıs 1977
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Çözülme Üstüne

Bir sanat eseri, yalnızca o esere dayanılarak yorumlanamaz. 
Sanatçının her eseri, bağlı olduğu dünya görüşünden bir ke-

siti sergiler. Sanatçı, bir bilinci ve onun kavgasını sürekli olarak 
vurgulayan bir işçiyse eğer, her eserinde ayrı bir açı kullanacak, 
değişik yaklaşımlar deneyecek, farklı teknikler kollayacaktır el-
bette. Bunlar, sanatçının kendi kendini yenilediğinin birer gös-
tergesi sayılıyor.

Sanatçı, hep yeni anlatım ve yorumlarıyla diri kılar kendini. Aynı 
çizgi üstünde seyretmek, dondurur sanatçıyı. Sanatçının tekdü-
zeliği, bıkkınlık doğurur okuyucuda. Belli bir bildiriyi, belli ve 
bir tek ses hâlinde sunmak, her eserde aynı şemayı kullanmak, 
aynı sergileri açmak, hem sanatçı, hem de sanat izleyicileri bakı-
mından, istenilir bir durum değildir.

Yeni ve değişik yakalayışlar, yönelişler içinde olması gerekir sa-
natçının. Her eserinde değişik bir keşif yolculuğunun ürpertile-
rini sunmak yükü altındadır. Sanatçının, her eseri ayrı bir temcit 
pilavıdır. Ayrı bile olsa bir temcit pilavıdır yani.

Bunları söylerken Kemal Tahir geliyor aklıma. Yalnız o mu, köy 
edebiyatı yapan bütün yazarları hatırlıyorum. Her biri belli bir 
konunun, yine belli bir açıdan, çok belli bir diyalektik içinde tek-
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rarı gibi eserler. Öyle ki her kitabı, öteki kitaplarının aynı iddia, 
ses ve tondaki bir uzantısı gibi olan, dar çemberli, küçük açılı, 
minik yönlü yazarlardır bunlar.

Bir yandan kendi kendinin tekrarı, öte yandan her biri bir öteki 
yazarın tekrarcısı olan yazarlar…

Abdülhak Hâmid, “Benim üslûbum değil, üslûplarım vardır.” di-
yor. Biz buna, bir yazarın çeşitli yaklaşım ve sergileme yöntemle-
ri olmalıdır, diye ekliyoruz.

Geçen akşam Rasim Özdenören’in film hâline getirilen Çözülme 
adlı hikâyesini seyrederken bunları düşündüm. “Hikâyeyi sey-
rederken” diyorum, çünkü film, hikâyede vurgulanmak istenen 
bütün incelikleri, özünden asla kaydırmaksızın başarıyla sergile-
miştir. Filmle hikâye arasında büyük ölçüde bir uyum var.

Evet, Özdenören’i tanımayan, yani ondan başkaca bir şeyler oku-
mamış olanlar, bu eserde hiçbir ideolojik öz bulamazlar, doğru-
dur. Hiçbir bildiri, eleştiri de yakalayamaz. Belirli bir şemaya 
uygun düşen hiçbir unsur yoktur eserde.

Yeni Devir, 17 Haziran 1978 
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Bağlanma

“Bağlanma” sözcüğünün sayısız çağrışımlarına sonsuz bir ge-
çit resmi düzeni üflemiş Nuri Pakdil, Bağlanma adını verdi-

ği son kitabında. Bağlanma sözcüğünün ne kadar ağır ve derin 
anlam yüklerini omuzladığının bilincine ulaştıran bir yola çeki-
liyorsunuz bu kitabı okurken. Soyut kavramların, şiirsel çapraz-
lamaların ayağına bindirerek en somut mevsimlere ulaştırıyor 
sizi Bağlanma’sı Pakdil’in: Kişinin kişiye, kişinin Allah’a onun 
ayetlerine bağlanmasının yöntemleri, ışık demetlerini üzerinize, 
yüreğinizin üzerine düşürüyor.

Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu Ağabeyimizin, gerçek yurdumuza 
göçüşüyle Nuri Pakdil’in içinde yankılanan seslerden bu kesitler, 
önce Edebiyat dergisinde çağıldadı, sonra birbirine doğru akarak 
bu kitapta havuzlaştı.

Gemuhluoğlu konusunda içinin telleri çok gergin olan ben, bu 
kitapta sonsuz besteler buldum, kendimle hemen özdeşleşen.

Niçin, sonsuz besteler?

Çünkü bu kitap bir imaj heyemolasıdır. Her imajsa, bir sayıyla sı-
nırlanmayacak kadar sonsuz iç alışverişinin odağı. Bütün anten-



14
9

ED
EB

İY
A

T
 K

Ü
LT

Ü
R

 V
E 

SA
N

A
TA

 D
A

İR

lerinizi devreye sokuyor ve her yandan üstünüze ağan “duygu” 
bulutlarının altında geziniyorsunuz. O duygular ki her birinin 
orta yerinde, bin “düşünce” atomunun nabzı kımıldanıyor.

Bu bakımdan saymak, sıralamak mümkün değil, Bağlanma’daki 
duygu ve düşünce güneşlerini. Her sayfasında bu güneşlerden, 
havai fişekler bir şehrayin tablosu sergiliyor. Ama gözleriniz kes-
kinse, kalbinizde bir kireçlenme yoksa bu fişeklerin dağılan kı-
vılcımlarından bazısını hemen tanıyabiliyorsunuz. Kimisi, vefa-
nın badısabasını çerçeveliyor, kimisi teslimiyetin ufkunu, kimisi 
de kavganın keskin kılıcını.

Bileniyorsunuz, yenileniyorsunuz; konumuz yoğun bir bilince 
doğru kayıyor; inancınızdan başkasını gündeminizden kovuyor-
sunuz, ülkü yürürlükte kalıyor sonunda Bağlanma’yı okurken. 
Ama bütün fitneleri ve onun gölgelerini dışınıza atarak, fıtra-
tınızın bekâretiyle okursanız. “Vicdanımızın işleviyle”, “varoluş 
sözleşmesi”, “emeğin kıvılcımları”nı da kuşanarak, bütün çağdaş 
“cadılara karşı” bir “kale savunması”dır. “Yoğun buzullar” altın-
dan çağa çıkmak için “insan gündemde” Bağlanma’da. “Damar 
derinlerde” “gecenin tanıkları”na ve kurtuluşlarıysa bağlanmala-
rında, ölümsüz anılara ve varlığa.

Yeni Devir, 9 Temmuz 1979
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“Sanatçı Dostlarım”ız

Bizde bazı dergi adları o derginin etrafında halkalanan sanat-
çılar topluluğunun da adı olmuştur. Hisar dergisi bunlardan 

biridir. Edebiyatımızda “Hisarcılar” veya “Hisar Topluluğu” diye 
anılan sanatçılardan söz edilirken, akla gelen ilk isim de Mehmet 
Çınarlı’dır. Çünkü Çınarlı, bu derginin otuz yıldır çıkış külfetle-
rini yüklenmiş biri olmaktan başka, aynı zamanda bu sanat top-
luluğunun hem fikriyatını hem de en başarılı sanat örneklerini 
ortaya koyan bir isim olmuştur. Ayrıca Çınarlı, yaşı dolayısıyla 
bu dergi daha çıkmadan önce belli bir şöhretleri bulunan bazı sa-
natçılar gibi sonradan Hisar kervanına da katılmış bir sanatçı de-
ğildir. Daha çok, Hisar’ın çıkışıyla birlikte tanınmaya başlamıştır. 
Bu bakımdan emsali birçok sanatçı gibi, sadece Hisar hareketiyle 
izah edilen nesildendir Çınarlı.

Çınarlı’nın Sanatçı Dostlarım adlı eserinde yer alan, Hisar Top-
luluğu içinde sanat hayatlarını devam ettirmiş Arif Nihat Asya, 
Halide Nusret Zorlutuna, Munis Faik Ozansoy gibi sanatçılar, 
sonradan Hisar’a girmiş isimlerdendir. Orhan Seyfi Orhon, 
Halit Fahri Ozansoy’lar da keza Hisar öncesinin şöhretleridir. 
Onun için “Hisar Topluluğu” deyince, daha çok Hisar’la birlikte 
adı edebiyatımıza giren isimleri anlıyoruz. Bunların da başında 
Mehmet Çınarlı var.



15
1

ED
EB

İY
A

T
 K

Ü
LT

Ü
R

 V
E 

SA
N

A
TA

 D
A

İR

Zaten Çınarlı’nın bu eserini okurken de bu değerlendirmeyi 
görüyoruz. Çınarlı Hisar’da da eserlerini yayınlayan eski ün-
lülerle, Hisar’la birlikte yola çıkan daha genç sanatçıları buluş-
turmuş, Sanatçı Dostlarım kitabında. Âdeta üç nesli bir araya 
toplayan bir eser bu. Bir elini Hisar’ın bünyesine uygun düşen 
eski sanatçılara, diğer elini, kendilerinden sonra gelen çok 
daha genç Hisarcılara uzatmış bir kitap. Sevinç Çokum, Yahya 
Akengin, hatta Yavuz Bülent Bakiler bu genç halkayı teşkil edi-
yorlar yaşdaşlarıyla. Yani Hisar Hareketi’nin serencamı. Orta 
yerinde de bizzat Çınarlı bulunuyor kendi neslinden olan orta 
yaşlılarla. Bu durum, Hisar’ın gerçekten bir “mektep” oluşunun 
da tablosudur. Bu üç neslin geliştirdiği sanatta bir belkemiği 
ortaklığı var. Her üç neslin sanatçıları, üslûp ayrıcalıkları bazı 
kişisel özellikleri bir yana, aynı fikrî yapı içindedirler, birbiri-
ne ters düşmeyen estetik endişelere bağlıdırlar. Edebiyat tarihi, 
herhâlde Hisarcıları, Millî Edebiyat geleneğinin bir halkası ola-
rak yorumlayacaktır.

Ve edebiyat tarihçileri Hisarcıları ele alırken herhâlde, en başta, 
Çınarlı’nın bu Sanatçı Dostlarım kitabını kaynak bilecektir. Çı-
narlı, Hisar Hareketi’nde oynadığı merkez rolü de, bu kitabıyla 
gayet soğukkanlı, dengeli, tutarlı bir anlatımla ortaya koymuş 
bulunuyor. Bu kitap beni yalnız bu yanıyla değil, duygularıma 
uzanan, ortak dostluklarımın, hatıralarımın sıcaklığını da taze-
leyerek ilgilendirdi. Yaşayan ya da rahmetli olmuş birçok sanatçı 
dostu, yeniden andım. Bunlardan Arif Nihat, Munis Faik, Orhan 
Seyfi ve hatta Yakup Kadri’yle dostluk ve hatıralarım vardır. Hali-
de Nusret’i hâlâ anne gibi sayarım. Kızı Emine Işınsu’yla birbiri-
mizi kardeş bilmişizdir. İlhan Geçer, Ahmet Tufan Şentürk, Gül-
tekin Samanoğlu’na “ağabey” demişimdir. Talat Sait Halman’ın 
her nasılsa bir kitabım için çok nazik ve takdirkâr mektubuna 
muhatap olmuşumdur Amerika’dan.
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Bir hatıralar ormanında gezindim Çınarlı’nın Sanatçı Dostla-
rım’ını okurken. Yazar’ın şiirdeki ustalığından geri kalmayan 
nesrinin uslûp sıcaklığı bu kitapta yer alan, fakat benim şahsen 
tanışmadığım öteki sanatçıları da hararetle okutturdu bana.

Yeni Devir, 16 Temmuz 1979
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Elbette Söylemek Yaraşır

Ötüken Neşriyat, Mehmet Çınarlı’nın Sanatçı Dostlarım adlı 
kitabından başka, daha önceleri herhâlde Hisar dergisinde 

basılmış olan kırk adet denemesini de kitaplaştırmış: Söylemek 
Yaraşır.

Sanatçı Dostlarım’la Söylemek Yaraşır’a birbirini tamamlayan iki 
kitap gözüyle bakılabilir.

Biri, Hisarcı sanatçıları anlatan bir anı, eleştirme, deneme, yo-
rum, tanıtma çalışması, diğeriyse Çınarlı’nın aşağı yukarı bütün 
Hisarcı sanatçıların fikir ve sanat anlayışlarına da tercüman ola-
cak nitelikteki denemeleridir.

Fikir ve sanat alanında günümüzdeki değişmelere, gelenek-
ten kopan yenileşmelere ihtiyatla bakmak, makul ve mute-
dil davranmaya özen göstermek fikir, dil ve estetikte belli bir 
“muhafazakârlık”ı korumak Hisar’ın çevresindeki sanatçıların 
ortak endişeleridir. Keza Batılı anlamda bir laisizmi, demokra-
siyi benimsemiş Cumhuriyet döneminde âdeta klasikleşmiş olan 
milliyetçiliği kendilerine dünya görüşü edinmiş bir topluluktur 
Hisarcılar.
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Kendi milliyetçilikleriyle, Kemalist devrimler arasında bir uy-
gunluk gören Hisarcılar; din, dil ve milliyet gibi konularda Ke-
malist olan veya öyle geçinen öteki (sola açık) çevreleri, sivri, 
müfrit hatta zararlı sayarlar.

Bir yandan böyle “ilerici”(!) akımlara karşı muhafazakâr bir ko-
numda bulunurlarken, öte yandan da dinin yani İslâm’ın toplum 
hayatının her yanını tek başına düzenleyen bir ideoloji olduğuna 
inanan çevrelere karşı da bazı tereddütleri ve mutedil mukabil 
eleştirileri vardır Hisar ailesinin.

Çınarlı’nın Söylemek Yaraşır kitabı bu noktaların oldukça ay-
dınlık kazandığı bir eserdir. Çınarlı asla sloganlara sığınmayan, 
dengeliliğini koruyan, vuzuha kavuşmuş kanaatlerini bir üslûp 
olgunluğu içinde sergiliyor. Ona katılsanız da katılmasanız da, 
karşınızda samimi, boşa konuşmayan, ucuza kaçmayan nazik ve 
dolayısıyla kabil-i hitap bir sanat adamını görüyorsunuz kitabını 
okurken.

Özellikle bir üslûp itinası karşısında kalıyorsunuz. Şairliğinden 
gelen titiz emekçiliği, aynıyla düşünce sıralamalarına ve anla-
tımına yansımış Çınarlı’nın. Kelime seçiminde Türkçeye iyice 
açmış kapılarını. Vazıh bir üslûpçuluk dikkatini her cümlesinde 
görüyorsunuz. Vazıh, lakin fikri ikinci plana düşüren musanna 
ve şaşaalı cinsten değil. İkisinin ortasını bulmuş. Bu özelliğiy-
le Çınarlı’nın denemeleri edebiyat öğretmenlerinin kullanacağı 
“okuma parçası” örnekleri olacak bir hüviyet belirtiyor. Tıpkı 
Ahmet Haşim’in, Peyami Safa’nın denemeleri gibi… Aslında bu 
düzenin Millî Eğitim politikasının temeline asla aykırı düşme-
yen bu yazıların, bilhassa orta dereceli okullarda örnekler olarak 
okutulmaması, oldukça “garip”tir.

Ve Millî Eğitim’in dahi itile itile, Çınarlı’nın bile “tutucu”, “faşist” 
sayılacağı noktalara getirildiğine işarettir. Zaten Çınarlı da baş 
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taraflarda söylediğimiz gibi Kemalist veya öyle geçinen öteki 
çevreleri müfrit ve zararlı buluyordu. Buluyor ama Cumhuriyet 
Türkiye’sinin yönetimi bugün ötekilerin kucağına düşmüştür; 
hem de klasik milliyetçileri ıskat ederek. Uzun yıllar beraber yü-
rüdükleri görüntüsünü verip köşeden sola kırarak ve “garip”liği 
arkada kalanlara bırakarak.

Her şeye rağmen şair Mehmet Çınarlı’ya bunları anlatmak, söy-
lemek yaraşır. Bu bakımdan Söylemek Yaraşır, bir fikrin ve sana-
tın onurunu korumanın didinmesidir, yazılarıdır.

Sanırım bize de bu “yargılarımızı söylemek yaraşır”dı.

Yeni Devir, 17 Temmuz 1979
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Dostluk Üzerine

Bizim gibi belki de binlerce kişinin üzerinde emeği bulunan, 
hakkı olan Fethi Gemuhluoğlu için Boğaziçi Yayınları bir 

kitap hazırlamış.

Bu kitap, yalnız bir vefakârlık duygusunun tezahürü değil, aynıy-
la, hepimizin içinde bulunduğu, Fethi Ağabeyimizinse ömrünü 
adadığı davamızı dile getiren bir kitaptır.

Rahmetli, hizmet için, yazı yazmak veya konferanslar vermek 
yolunu seçmemişti. Bu bakımdan, yazdığı eserlere dayanarak 
onun hakkında konuşmak, yorumlar getirmek mevkiinde deği-
liz. O daimi olarak, düşüncesini yayan, anlatan, ama bunları hep 
özel ilişkileri ve sohbetleri esnasında yapmaya yönelmiş biriydi. 
Eserle, yazarak değil, belki onu da aşan bir idrakle, bizzat yaşa-
yarak ve bütün davranışıyla düşüncesini onaylatarak ve bütün 
ilişkilerinde davasını gündeme getirerek ömür sürdü.

Tıpkı kadîm bilginler, veliler gibi. Yazmadılar, ama yaşadılar; en 
güzeli de bu değil mi?

Bununla birlikte Fethi Ağabey, ömrünün bir döneminde, yazı 
denemelerinde de bulunmuş. Bu kitap sayesinde o yazıları bir 
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arada görüyoruz. Derin bir fikrî nüfuz ve heyecanlı bir yürek 

mahsulü bir avuç yazı. Okunmasından faydalar görülecek ni-

telikte bir demet yazı. Bir de, sohbet-konferans karışımı konuş-

ması yer alıyor kitapta. Maveradan gelen bir ses, hikmet, edep, 

hassasiyet rüzgârı gibi bir konuşma.

Eserde, dostlarına yazdığı mektuplardan bazısı da yer almış. Hiç-

birini anlatamam; ancak okuyunuz, derim. Keşki, böyle bir kitap 

hazırladığını yayınevi daha önceden Fethi Ağabey’in yakınlarına 

duyursaydı, daha yüzlerce mektubunu da bulmak, yayınlamak 

mümkün olurdu. Nitekim biz Mavera dergisinde, onun için bir 

özel sayı düzenledikten sonra, birçok dostu, bize başvurarak el-

lerindeki mektupları değerlendirmek arzularını bildirmişlerdi. 

Derim ki birileri çıkıp bu mektupları toplasa çok güzel bir “Mek-

tubat” çıkar ortaya.

Kitapta ayrıca, Gemuhluoğlu için yazılan yazılar da toplanmış. 

Nuri Pakdil’in Edebiyat dergisinde yazdığı birçok yazının hepsi 

unutulmuş olmalı, kitapta yok. Keşki gözden kaçmasaydı. Fethi 

Ağabey için yazılanların en güzeli, en anlamlısı, içinde derin yo-

rumlar olan, soylu çağrışımlar olan yazılardı onlar.

Birçok resim de yer almış kitapta.

Bu kitabı, bütün çevremiz, gençler okumalı. Bir büyük dava 

adamının destansı hayatını, hizmetlerini yansıtan bir eserdir 

bu. Onu tanıyınca bir daha başka muhteva kazanacağı kesindir 

gençlerin. Onunla dostluk, arkadaşlık yapma talihine eremeyen 

kardeşlerimizin, hiç olmazsa bu eserle onu tanımaya çaba gös-

termelerini dilerim.

Yeni Devir, 4 Haziran 1978 
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Yeşil Pencere

Ahmet Muhip Dranas’ın “Serenat” adlı o sımsıcak şiirinin ilk 
iki tatlı mısraı geliyor gönlümün dudaklarına, Üstad Nuri 

Pakdil’in Biat’larını okurken, her sayfasını buruşturmaktan çeki-
ne çekine aralarken:

Yeşil pencerenden bir gül at bana

Işıklarla dolsun kalbimin içi

Aslında, değil her sayfası, her cümlesi bir ayrı yeşil penceredir 
Pakdil’in. Ve her kelimesi, bu pencereden üstünüze zarafetle 
akan bir gül. Bir gül cümbüşünün donanmasıyla çepeçevre ku-
caklanıyorsunuz demektir, eğer seranattaysanız, yani okuyorsa-
nız severek bu kitapları. Hem öyle bir kuşatma gücü var ki bu 
kitapların; siz, daha önce yazarını hiç tanımamış, okumamış ol-
sanız bile, onu ilk defa okuyor olsanız bile; sizi hemen ısıtıyor, 
sevindiriyor, bilinçlendiriyor, gül sağanağına tutuyor pencere-
sinden. Ve ışıklarla doluyor kalbinizin içi.

Güller dağıtıyor dört bir yana Biat’lar. Yani incelikle alıyor biatla-
rı, zorla değil. Öyle doğru ve öyle güzel konuşuyor ki eriyor, eri-
tiyor bağnazlığın buzlarını. Ve siz elinizi uzatıyorsunuz hemen 
Biat’a, içinde ışıkla nurlanmış olan kalbinizi.

Savaşını, savaşçılığını bile gül dağıtıcılığından ayırt edemiyorsu-
nuz, ayıramıyorsunuz. Savaşlarını öyle bir adaletle, öyle bir ince-
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likle veriyor ki, “öldürürken bile öyle” bir “güzel” öldürüyor ki, 
bu öldürüşün sahici bir dünyada göz açtırmak amacına yönelik 
olduğunu bir çırpıda kavrıyorsunuz. İçi en kilitli kişilere bile bir 
kurtuluş talihi tanıyarak çiçek dağıtıyor savaşında Pakdil. Öyle 
kurmuş stratejisini. Ama yapay olmayan bir strateji bu. Pakdil’in 
kişiliğiyle özdeş. Bu kişilikse Kutsal Kitabımızdan beslenmiş. 
Onun en ulu uygulayıcılarından emmiş bir kişilik.

Denebilir ki Nuri Pakdil’i anlamamak ve benimsememek, ya 
bağnazlıkta kemikleşmiş ya da ilkellikte çivilenmiş olmanın res-
midir. O yeterince okunmuyor, tanınmıyor ise aydınlarımızdaki 
genel tembelliğin, ucuzluğa duyulan çağdaş saplantının ürününe 
bir örnektir. Kara siyasetin yüzündeki allığa kapılmanın, günü-
birlik minik kaygılara tutsak oluşun sonucudur. Selin gidip ku-
mun kalacağını bilenlerdir okuyucusu Pakdil’in. Yüreğinde sön-
meyen bir yüksek fırın yakmış olan aydınlara seslenmektedir; o 
güllerden ateşini alanlara, ateşlerini gül bahçesine dönüştürmüş 
olanlara ağıyor sesi onun tam on iki yıldır. On iki yıldır Edebiyat 
dergisini okuyanlar, o yeşil pencereden atılan güllerin tiryakisi 
olanlar, o kalplerinin içi ışık denizine dönenler, bu yurdun yüzü 
en ak aydınları sayılmalıdır. Yazarlığın, yani bağımsızlığın, yani 
inanç savaşçılığının on iki yaşındaki dikili taşıdır Edebiyat dergi-
si ve onun mimarı ve onun yazarları ve onun okuyucuları. Edebi-
yat dergisinin “12. yıldönümü ülkemize, Afrika’ya, Asya’ya, özel-
likle Ortadoğu’ya, tüm yeryüzüne kutlu olsun.” “Yeryüzündeki 
tüm inananların birlikteliği” için çıkan dergiye ve onun mihveri 
Üstad Nuri Pakdil’e selam olsun. Gül gibi kurşunlarına ve kurşun 
gibi güllerine bereketler.

Bir dostunuza armağan vermek istiyorsanız, Edebiyat dergisine 
abone yapın onu ve Edebiyat’ın yayınladığı kitapları yollayın 
ona. Göreceksiniz boşa gitmeyen bir davranışta bulunduğunuzu 
ve ürününü.

Yeni Devir, 15 Haziran 1981
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Yaşanan Roman

Şair Yahya Kemal, Siyasi Hikâyeler adlı kitabından da anlı-
yoruz ki bir de roman yazmayı düşünmüş. “Sadırdan satı-

ra geçememiş” olan bu romanın adıysa Her Gece Benimsin’miş. 
Roman, Abdülhamit Han zamanında yurtdışına kaçmış olan Jön 
Türklerden birine –ki bu genç, şairimizin kendisi olmalı– yurda 
dönüşünde tanıştığı bir Türk kızının söylediği şu sözlerin ekseni 
etrafında dönüyor:

“Sultanı halletmek tehlikelidir. Biz, bir imparatorluğuz. Açık bir 
liberalizm ve aşırı bir nasyonalizm, vatandaki başka kavimleri, 
bizim olan vatan toprakları ve millî servetlerimizle beraber biz-
den ayırır. İşten zararlı çıkarız. Tekamül zamanla olmalı ve bu-
nun için hükümdarla anlaşmalı, ona yardım etmelidir. Hüküm-
dara kendinizi anlatmaya çalışın!”

Roman, Jön Türk hareketinin Yahya Kemal’in deyimiyle ne kadar 
“çok yanlış bir yolda” olduğunun sergilenişiyle birlikte; Padişah’ın 
tahttan indirilişini, ardından patlayıveren Balkan, Trablusgarp 
ve Birinci Dünya Savaşı’nı ve koca Osmanlı Devleti’nin parçala-
nışını da hikâye edecekmiş. Sonunda Jön Türk delikanlıyla mut-
lu bir izdivaç yapan genç kızın, yukarıda naklettiğimiz sözlerinin 
tahakkuk ettiğini anlatan belgesel bir eser olacakmış bu roman.

Evet, bu roman yazılmadı ama bu romanı yaşadı dedelerimiz. 
Yaşanan bu roman bütün bir İslâm toplumunun özgeçmişidir.
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Şimdiki İslâm toplumları da hâlâ bu romanın gölgesinde yaşı-
yorlar. Yani roman devam ediyor. Liberalizm ve nasyonalizme 
bir de sosyalizm eklenmiş olarak devam ediyor roman. Bir de 
mezhepçilik, hizipçilik ekli tabii.

Liberal ya da sosyalist görünümlü sömürgeci bir mihraka bağ-
lı olarak aşırı nasyonalist ya da mezhepçi kışkırtmalarla, bütün 
dünya Müslümanları birbirine düşman kılınıyor.

Meşrutiyet’ten beridir aynı oyunu sahneliyor dış güçler.

Dünkü Osmanlı Devleti’nin sınırları içindeki topraklarda bugün 
otuz kadar devlet var. “Açık bir liberalizm ve aşırı bir nasyona-
lizm” tutkusuyla parçalanmış olan o devletin çocukları bugün, 
geçmişten hiç ders almamışçasına aynı oyunlara geliyorlar.

Ortadoğulu insana, durup dinlenmeden sürekli olarak bu oyun 
anlatılmalıdır. Geçmişten örneklemeler yaparak, aktüaliteden 
somut örnekler göstererek.

Ortadoğulu anlamalıdır ki liberalizmden nasyonalizme, oradan 
sosyalizme ve mezhepçiliğe kadar her silahı imal eden, bu silah-
ları intiharlarına sebep olacak bir biçimde Ortadoğu’ya ihraç 
eden emperyalizmdir.

Ortadoğulu, emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçilerini tanıyıp 
onların fitnelerini boşa çıkaracak düzeye ulaşıncaya değin, insan 
gibi yaşama haysiyetinden yoksun kalacağını bilmelidir.

Ortadoğulu gerçek aydına düşüyor halkını bu uyandırma ve bi-
linçlendirme eylemi önce.

Tarihin tozlu raflarında değil, canevimizde yaşayan bu romana 
“paydos” demeden, cehennemi dünyada yaşayan bir toplum ola-
rak yaşamaya devam eder Müslümanlar.

Millî Gazete, 25 Mayıs 1985
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Bir Unutulan Var

İslâm uygarlığının kavgasını veren Ortadoğulu sanat ve fikir 
adamlarının çalışmaları, bütün İslâm ülkelerinde, hatta bütün 

dünyada yankılanmalıdır.

Çağdaş Ortadoğulu yazarlar, kendi ülkelerinin sınırını aşmayan 
bir alanda kalmışlardır. Gazetelerimiz, dergilerimiz, yayınevle-
rimiz, İslâm uygarlığının savaşçılarını sürekli olarak anons et-
melidir.

Aydını yoğuran fikir ve sanat adamlarıdır. İslâm ülkelerinin ay-
dınları, bir kaynak ortaklığı içinde olmalıdır.

İslâm ülkelerinde, aynı bilinç ve estetiğin eğitiminden geçmiş 
aydınlar oluşmalıdır. Bu sağlanmazsa hiçbir birleşme sağlam bir 
temele oturmuş olamaz.

Tanımalıyız Ortadoğulu yazarları. Hindistan’dan, Endonezya’ya, 
oradan Afrika’ya kadar uzanan İslâm ülkelerindeki bütün ya-
zarları, yani İslâm düşüncesinin fikir ve sanat adamlarını, kendi 
ülkemizin yazarlarıymış gibi tanımaya, izlemeye mecburuz. Bu-
rada görev, yayın organlarımızındır öncelikle.

Yapılan toplantılar, kongreler bu ihtiyacı ortaya koymalı ve çalış-
malar yapılmalıdır. Buralarda, adı belirlenen yazarların eserleri-
ni bütün dillere çeviren komisyonlar kurulmalıdır.
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Ortak espriyle yoğrulmuş bir aydınlar kadrosu oluşturmayınca, 
bütün çabaların boşa gideceğini aklımıza koyalım. Hatta bugün-
kü şartlar içinde, İslâm düşüncesinin bağlıları bu karşılıklı fikir 
ve sanat alışverişini sağlamadan girişilen her teşebbüse, bir yerde 
vakit kaybı gözüyle bakmalıdırlar.

İtiraf edelim ki bu konuda, yani Ortadoğulu yazarları tanıma 
konusunda ülkemiz, diğer İslâm ülkelerine kıyasla bir hayli 
yol almıştır. Dilimize birçok eser çevrilmiştir. Bu yazarların ve 
eserlerin seçiminde bazı lüzumsuzluklar olsa bile bizde, Orta-
doğulu yazarların tanınması, okunması yolunda iyi kötü bir yol 
açılmıştır.

Fakat aynı çabayı diğer İslâm ülkelerinde göremiyoruz. Özellikle 
ülkemizin yazarlarını tanımıyorlar.

Bugün ülkemizde İslâm düşüncesinin yetiştirdiği çok güçlü fikir 
ve sanat adamlarımız vardır. Bunların eserlerinin okunmaması, 
hiçbir mazeretle izah edilemez.

Bediüzzaman’ın, Necip Fazıl’ın, Sezai Karakoç’un, Nuri Pakdil’in, 
Rasim Özdenören’in, daha birçok fikir ve sanat adamımızın 
eserleri, yazıları çevrilmiyorsa, Ortadoğu ile birbirine yakın bir 
aydın tipi geliştirmenin yoluna girilmemiş demektir. Dolayısıyla 
ortak kamuoyumuz oluşmuyor demektir, ortak bir diyalektiğe 
kavuşmamışız demektir.

İslâm ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları toplantılarda bu 
konu konuşulmalıdır. Bir ortak kütüphane belirlenmelidir. Bir 
çeviri kampanyasına koyulmalıyız. En uygun isimler, yani ya-
zarlar tespit edilerek, bunların eserlerini yaygınlaştırmalıyız. Hiç 
yapılmıyor bu…

Bu gereği biz ortaya atalım.

Yeni Devir, 11 Temmuz 1977 
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Yazmak

İlk insanla birlikte din de gelmiştir. İlk insan, ilk peygamberdir 
de. Bu bakımdan insanın maymundan türediği nasıl saçma 

ise ilk insanların konuşmayı bilmediği, vahşi oldukları, uygar-
lıkla ilgilerinin bulunmadığı zannı da o nispette saçmadır. Yüce 
Allah, yarattığı ilk insana ve onun nesline, takdir buyurduğu öl-
çüde uygar bir düzen içinde yaşamalarını sağlayan, aralarındaki 
ilişkileri düzenleyen peygamberler göndermiştir.

Zamanla çoğalan ve dünyanın dört bir yanına dağılan insanla-
rın, inançlarını unuttukları, sapıklıklara düştükleri, vahyi değil 
de kendi akıllarını ve nefislerinin fitnelerini düstur edindikleri 
dönemler olmuştur. İnsan topluluklarının bâtıla saplandıkları 
zamanlar Yaratan’ın onları fıtrata uygun olan öze, yani dine çağı-
ran yeni elçiler gönderdiğini, bu elçilerin getirdiği emir ve yasak-
lara toplulukların karşı çıktıkları dönemlerde de çeşitli cezalara 
çarptırıldıklarını Yüce Kur’an bize bildirmektedir.

Din, ilk insanla birlikte geldiği için, ilk insanla birlikte tebliğ de 
başlamıştır. Söz ve hatta yazı da başlamıştır. Arkeolojik bulgu-
lara inanarak bilgilerini düzenleyenler, bunları kabul etmeseler 
bile biz, sözün ve yazının Âdem Peygamber’le başladığına ina-
nırız. Konuşmanın ve yazmanın olduğu yerde, konuşmamak 
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ve yazmamak inanmış adam için büyük suçtur. İnanmış adam, 
peygamberlerin tebliğ mesleğine uyarak, yazmak ve konuşmak 
borcundadır. Çünkü “Hakikat karşısında susan dilsiz şeytandır.”

Bildiğimiz, inandığımız doğruları söylemek, insan olarak yara-
tılmamızın bize yüklediği bir görevi yerine getirmektir.

İnsanlık tarihi biraz da hakikatle bâtılın söz yarışıdır. Bu yarışı, 
bağlı bulundukları hakikati gereği gibi yansıtamadıkları zaman-
larda, murat edince, insanlara bir ibret olsun diye, Yüce Allah, 
bâtıla mühlet de verir. Tanzimat’tan beri bâtıl bu mühleti bul-
muştur.

Çoğalmanın yollarından bir yol da yazmaktır. Bizler yazarak ço-
ğalmaya yönelmeliyiz. Yazı ile uygarlık iç içe kavramlardır. Uy-
garlık tarihinin belgeleri yazılardır. Yazı, yazar, uygarlığa katkısını 
çağı içinde yapar. Bu bakımdan her yazı, çağını yansıtır. Tarihin 
bir dönemini tanımak, kavramak istediğimizde o dönemde ya-
zılmış eserlere başvurmuyor muyuz? Yazar, yazdığı tür ne olur-
sa olsun önce çağına, onun insanına bir şey söylemek istemiştir 
mutlaka. Toplumların yönlenmesinde en büyük yük, yazara ait 
olmuştur. İnsanların hata veya sevap yolunda olmalarından geniş 
ölçüde sorumlu olanlar da yazarlardır. Hele yazmanın çok yaygın 
bir alana, imkâna kavuştuğu çağımızda yazarlar “baş sorumlu” 
mevkiindedirler. Kamuoyunu yazar oluşturuyor. Bâtıla da, gerçe-
ğe de şartlı olarak, yazarı oluşturuyor kamuoyunu bugün.

Peygamberlerle gelen gerçeğin yaygınlaştırılmasında, bâtılın et-
kisiz hâle getirilmesinde yazarımızın görevi vardır.

Yazmak, konuşmak, her devir için çoğalmanın tek yolu ol-
muştur. İnsanlar genellikle en çok ne konuşuluyor, ne yazılı-
yorsa ona inanagelmişlerdir. Sözle yönlendiriliyor, yönetiliyor 
insan.

Yeni Devir, 25 Nisan 1977 
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Din ve Sanat

Tarih boyunca, toplumların hayat tarzını dinler düzenlemiş-
tir. Bütün uygarlıkların temelinde mutlaka din vardır. Din-

ler, insana bir yaşama biçimi getirmiş; kişisel ve sosyal ilişkileri 
kanunlara bağlamış, insanın zihin ve ruh gelişmesini sağlayarak 
eserler oluşturmasını sağlamıştır.

Bütün eski uygarlıklara ve o uygarlıkların belgeleri olan eserlere 
bakalım; içerisinde dinî duyarlık ve bilinç olmayan ne bir mima-
ri yapı, ne bir müzik parçası ne de bir edebiyat ürününe rastla-
yabiliyor muyuz?

Din öyle bir beşerî, fıtri ihtiyaçtır ki ilahî dinlerden şu veya bu 
sebeple uzakta kalan toplumlar, kendi akıl ve duygularını çalıştı-
rarak kendilerine dinler, inanç sistemleri bulmuşlar, onunla amel 
etmişler; o inancın bünyesi içinde eserler oluşturmuşlardır.

Dine karşı olarak kendilerini kuran felsefî doktrinler bile, içten 
içe bir din ihtiyacını da cevaplayacak özü yakalamaya çalışmış-
lar; dinin alanına girerek başka aklî veya mistik görüş vazetmiş-
lerdir. Kısacası, din düşmanlığı bile, dini konu edinerek yapıl-
mıştır. Din, bütün insanlığı kuşatmıştır çünkü… Din duygusu ve 
düşüncesi beşerin ezelî meselesidir ve etkinliğini hiçbir dönem-
de ve hiçbir toplumda yitirmemiştir.
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Dinsiz kişi olmuştur, olur; ama dinsiz toplum yoktur, olmamıştır.

Dinsiz yöneticilerin, aydınların hâkim olduğu ülkelerde, mut-
laka anarşi olur, sosyal düzen sarsılır, büyük sanat ve düşünce 
adamları yetişemez olur. Ülkenin içinde bulunduğu bu kargaşa-
lık dolayısıyla, yöneticileri de giderek daha zalim, daha ceberut 
olurlar. Zorla, dikta ile yönetirler toplumu. Çünkü verilecek ser-
bestiyet, kendilerini boğacaktır, bunu bilirler. Diktatörlerin çoğu 
ahbes ruhlu, zalim ve dinsizdirler bu yüzden…

Din bütün büyük sanat ve fikir adamlarının bitmeyen kay-
nağı olmuştur. Çünkü din, insana açılan bir kapıdır. İnsandan 
Allah’a, Allah’tan insana açılan bir kapı. Mevlânâ’dan, Yunus’tan, 
Fuzûlî’den, Şeyh Gâlib’e; Itrî’den, Dede Efendi’den, Hafız Post’a; 
Koca Sinan’dan, Mehmet ve Davut Ağalara; Levnî’den, Yesârî’ye 
kadar söz, ses ve şekil ustalarının cümlesi bu kapıdan geçmişler-
dir. Tarihimizin en ünlü, büyük, yiğit hükümdarları, kumandan-
ları bu kapıdan geçmişlerdir. Bilcümle mana erleri, bu kapının 
yol göstericileri olmuştur…

Bütün eserler bir vecd ürünüdür. Gerçek vecd, coşku dindedir. 
Dinden gayrısının verdiği coşku, aslında coşku değil, ilkel ve iğ-
renç bir tepinme ve debelenmedir. Din evrensele, derinliğe, ma-
veraya çeker insanı, diğer coşkularsa günübirliğe, buutsuzluğa, 
nefse köle kılar.

Sanatın ezelî konusu olan insan, hayat, ölüm ötesi, ölümsüzlük, 
varlık, yokluk, sonsuzluk, kader, ıstırap, sevgi, sevinç, nefret, 
fedakârlık, direnme, ümit… hep cevaplarını dinde bulmuştur. 
Sanatçı, bütün bu konuların sürekli yankılanmalarını içinde 
duyan adamdır. Sanat, bu yankılardan yakalananlarla var olur. 
İlahî sesin, rengin, çizginin yankılar yaptığı yürekte oluşur sanat. 
Ölümsüz sanat, ezelden gelip ebede giden konuların, ahengin, 
estetiğin koynunda oluşur. Evrendeki, ilahî yankılanmayı, sev-
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giyi, en ileri beşerî idrak ve algılamayla tekrarlayan sanatçılardır. 
Halis ve bâkir sezgi, sanatçıdadır. Bunun, bu ulviyetin ise temeli 
dinde! Hangi dinde mi? Peygamberden peygambere geçen din-
de! Yani İslâm’da: “Allah indinde din, İslâm’dır.” çünkü!

Yeni Devir, 28 Nisan 1977
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Sanatçı ve Aydın

Uygarlıkların kurulmasında, geliştirilmesinde veya değişi-
minde en büyük rol sahibi, fikir ve sanat işçileridir. Uygar-

lık tarihi, edebiyat tarihidir, bu bakımdan. Toplumların geçirdiği 
hayatı, zaman içinde aldıkları durumu, dönemlerinde belirleyen, 
hatta düzenleyen en başta edebiyat eserleri olmuştur. Edebiyat, 
çağının aynasıdır.

Aslında her yazı, eser, çağını yansıtır, ama bu yansıtmayı gelecek 
yüzyıllara kadar taşıyabilenler, sanat niteliği ağır basan eserler-
dir. Sanatçı, çağından devşirdiklerini gelecek çağlara da ulaştıran 
bir köprüdür. Onun görevi, gözlem ve algılarını hem çağı içinde 
çalıştırmak, hem de hiçbir devirde ölmeyecek bir kelam sanatıyla 
tespit etmektir. Bu kelam sanatını yakalayamayanlar –çağların-
dan ne kadar kaynaklansalar da– geleceğe kalacak eserler oluştu-
ramazlar. Çünkü sanatçının işi yalnızca çağından haber vermek 
değildir. Çağından haber verme, ondan görüntüler, kesitler sun-
ma ile bitmiyor sanat. Sanatçı, çağını malzeme olarak aldıktan 
sonra, ona kendi duyarlık ve bakışından yeni bir şeyler katarak, 
özel ve tutarlı yorumlar ve çözümlemeler getirerek sanatın an-
latım imkânları içinden kendi anlatım biçimini kurarak yazar 
eserini. Ve en önemlisi, başka toplumların da, gelecekteki insan-
ların da o eserde kendilerini bulabilecekleri insanî, olağan veya 
olağanüstü değerlere yönelerek yazar. Yani ilk insandan son in-
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sana kadar beşerde var olan ve yaşayacak olan ortak insanî duy-
guları, kaygıları, düşünceyi, çatışmayı belirleyerek, yakalayarak 
yazar. Nedir bu ortak beşerî konular? Kaderdir, ölümdür, ölüm 
ötesidir, yurt ve insan sevgisidir, tabiattır, mutluluktur, acıdır. Bu 
konulardan soyutlanmış insan olmaz çünkü.

Dünün sanatını tanımakla, dünkü insanımızın çağı içindeki 
durumunu, konumunu, yorum biçimini, eşya ve olaylara bakış 
özelliğini, zevk telakkisini, geleneğini, değer yargılarını tanırız. 
Bugünün sanatını da izleyerek, günümüzü, çağımızı bütün bo-
yutlarıyla keşfederiz. Dünü ve bugünü bilmek, karşılaştırmak, 
hükme varmak, aydın olmanın şartıdır. Bir insanın hükme var-
ması, varlığının tescili anlamındadır. Bu hükme varma işinde, 
zihnine ve duygularına mesai yaptıran da sanattır, edebiyattır.

Mesela dün, bir Fuzûlî’yi, Yunus’u, Bâkî’yi bilmeyene, okumamış 
olana toplumumuz aydın gözüyle bakmazdı. Bugün çağının ede-
biyatı hakkında genel ve sıradan bile olsa, bilgi sahibi, izleyici 
aydın yok! Ülkemiz, ülke sorunları niçin bir çıkmazda bugün, 
anlatabiliyor muyum?

Yeni Devir, 5 Mayıs 1977 
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Şartlanmak

Kulağı dolmuş müziğine şartlanmış birine, mümkün değil, 
Itrî’yi, Hafız Post’u, Dede Efendi’yi dinletemezsiniz.

Kötü piyasa romanlarına alışmış olan, klasik eserleri artık oku-
yamaz duruma gelmiştir. Fotoroman okuyucusu, moda, magazin 
dergilerinin izleyicileri içinden iyi romanı, hikâyeyi, şiiri tanımış 
tek adam çıkmaz.

Çünkü insan neye alışırsa, neye şartlanırsa, ondan kolay kolay 
kopamıyor. Özellikle kötü sanata şartlanmış olanlar, ufukları 
çok dar kaldığı için, duygu ve düşüncelerinde yobazdırlar. Kötü 
sanat, çünkü insanın ruhunu da, aklını da bir noktada dondur-
muştur. Gelişmenin önüne geçmiştir kötü sanat.

Oysa iyi eserler, iyi roman, hikâye, şiir, sürekli aşama yaptırır ki-
şiye. Eğitir, geliştirir insanın içini. İyi eser, insanı, evreni, fizikö-
tesini çözümlemeyi yorumlamayı üstlenmişken; kötüsü küçük, 
basit, sıradan kaygıları, durumları sergilemeyi iş edinmiştir. Bu 
bakımdan kötü eserde insanı yormayan bir kolaylık, hatta bazen 
bir çekicilik de görülebilir. Zaten kötü eserin oltası “kolaylık”, 
“çekicilik”tir. Kişinin ruh ve beyin tembelliğini okşar. Bu yüzden 
okuyucusunu hızla tiryakileştirir, kemikleştirir, betonlaştırır.
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Hiçbir balyozla kıramazsınız kötü esere şartlanmış, yenik düş-
müş olanın bağnazlığını. Hele aydın görünme, bilgiçlik taslama, 
anlıyor rolü oynama bu tür yobazın çelikten putlarıdır. Kırılmaz-
lar. Bu tür yobaz okumaz ya iyi eseri, okursa da onda kendini 
doğrulayan unsurlar arar: Anlayamadığı, kavrayamadığı iyi ese-
ri, anlamsız, gereksiz hatta basit görerek rahatlamak ister. Çünkü 
idraksizlik, bir ego da oluşturmuştur onda.

Sıradan bir beğeniye hitap eder kötü eser. Onun bu iptidailiği, 
insanların okumaya yönelmesi için bir başlama noktası olarak 
kabul edilemez mi? Yani kişi böyle eserlerle işe başlayarak, büyük 
sanat eserlerine yönelemez mi? Bir ilk merhale sayamaz mıyız 
basit eserleri?

Hayır!

Basit eserler, bir eroin gibi, tiryakilerinin bırakmaz yakasını; 
beğeniyi de, bilinci de dondurur, başka bir şeyi düşündürtmez, 
buldurtmaz. Varsa yoksa eroindir onlar için. Bulamayınca nasıl 
kudururlarsa büyük eserler de onlara öylece saçma, anlamsız ge-
lir, kudururlar.

Bütün bunları şunun için söylüyoruz: Ülkemizin insanları, 
belli başlı yayın araçlarıyla sürekli olarak, gerek müzik gerekse 
sanat, edebiyat zevki ve bilinci açısından bir dondurulma ve 
geriletme kuşatması içindedirler. Cüce, kavruk ve ilkel bir top-
lum oluşturuluyor. Şiir, hikâye, müzik, film olarak bayağıdan 
da aşağı örneklerin saldırısında beyinler yıkanıyor. Zevk tered-
diye uğratılıyor. Resmî kurumlar bir umursamazlıktan öte, bu 
çürümeye yardımcı oluyorlar. Birkaç yüz kelimeyi aşmayan bir 
lügatçeye, anırtıdan, iniltiden daha haysiyetsiz ses parçalarına 
ve tepinmeye; edebiyat ve müzik gözüyle bakan bir gençlik yoğ-
ruluyor.
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Bu şartlanmadan, beyin yıkamadan, bu yıkımdan insan çıkmaz. 
Ruhları iğdişleştiren bu gidişatın önü alınmazsa bu havayla yeti-
şen yarın profesör de olsa, bakan da olsa, çek kuyruğundan.

Oysa ülkemizde, güçlü bir sanat geleneğimiz bir yana, bugün çok 
iyi eserler veren sanatçılarımız vardır. Edebiyatın her dalından 
müziğe kadar, ortaya önemli eserler konuluyor. Bu çalışmalarla 
insanımızı beslemeliyiz. Sürekli olarak iyi eserlerin anonsu ya-
pılırsa giderek iyiye, güzele şartlanmış; en iyiye, en güzele talip, 
yani donmuş, kokuşmuş değil, gelişme yoluna girmiş bir gençli-
ğe kavuşabiliriz.

Yeni Devir, 1 Haziran 1977 
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En Büyük Mucize

Biz Türkçe konuşanlar için, Arapçayı bilmeyenler, daha doğ-
rusu Kur’an Arapçasını, bu dilin imkânlarını ve imkânın sı-

nırlarını tanı mayanlar için, Kur’an’ın mucizesini anlamak müm-
kün değildir.

Ancak, inanarak kurtulabiliriz.

Gerçekten onun dil ve üslûbu üzerinde uzman olmayan, tertip 
ve intizamını bir bilgi olarak kavramayan, ihtiva ettiği ilimleri 
ve ince likleri bilmeyen, anlam silsilesini, tahkiyesini çözümleye-
meyen, an lamla üslûbu arasındaki eşsiz ve veciz kaynaşmayı, bu 
estetik ha rikayı görebilmek için gerekli eğitimden ve daha ötesi, 
nasipten his sesi olmayan kimselerin, Kur’an’daki i’cazı tanımala-
rı, ona ram ol maları elbette imkânsızdır.

Böyle olunca Kur’an’ın i’cazına dair söylenenlerin, birçokların ca 
idraki ve bilgi yoluyla aynen onayı, imkânsız çapta güçtür.

Dinlenilen ve insanın içinde büyük med ve cezirler oluşturan 
bir müzik parçasını bile, hiçbir dil, kelimelerle anlatamazken; bu 
işe en görkemli, usta cümlelerin bile takati yetemezken, bütün 
kıyasların üstünde olan bu Nazm-ı İlahî’yi, ondaki erişilmez es-
tetik kemali an latmaya kalkmak ve buna başkalarını da inandır-
mak, hiçbir fâninin başarabileceği bir iş değildir.
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Bu yolda yapılan bütün teşebbüsler, aslında bu işin sadece de-
dikodusunu yapmak gibidir; belli, bazı tarihî kuru bilgileri 
tekrarla mak, konunun dış yüzeyinde gezinmek, bir yangını biz-
zat içinde ya narak değil, onu bir kartpostaldan seyrederek tanı-
mak, yaşamak hükmündedir.

Vücudun tabii hararet nispetini bile değiştirmeyen bir yangın 
resmi seyretmekle, o yangında kül olmak bir mi?

Bu bakımdan Kur’an’ın mucizesine, ilmen yakîn getirerek teslim 
olmak bile, onu bütün hüviyetiyle kavramaya yetmez.

Hâl böyleyken, bizler, ona yaklaşış ve onu anlatmak için gerekli 
ilk dış bilgi cümbüşünden bile yoksunuz.

Onun için Kur’an mucizesini beyan yolunda bütün beşerî izah-
ları dinlerken ve okurken; aklın kuru, yalın ve sınırlı ölçüleriyle 
değil, onu da aşan bir kalbî alışverişle, derin bir teslimiyet vecdi 
için de, somut olayların daha ötesine sarkan rahmanî bir istiğrak 
ve ma veraî çağrışımlara açık olmalıyız.

Aksi takdirde bütün bilgiler ve örnekler çok yavan gelebilir bize. 
Etkisi zayıf olur.

Böyle olunca, Kur’an’ı duyar duymaz, varlığı bir inkılaba eren ki-
şilerin bu soylu maceraları, hayat hikâyeleri cezbetmez, gereği 
gibi inandırmaz bizi. Ancak bir müsteşrik soğukluğuyla yaklaş-
mış oluruz konuya.

Oysa Kur’an, kendisine inanmayanların bile tescile mecbur kal-
dığı, insanüstü bir kelamdır. Kelam bilgisinin ve kabiliyetinin en 
uç sınıra ulaştığı Arap toplumunda, o zaman, herkes, istisnasız 
olarak ondaki bu olağanüstülüğü bir çırpıda görüvermişti. Her-
kes görüvermişti de, nasibi olanlar inanmış; olmayanlarsa on-
daki bediî kemali inkâra, bilgi ve kabiliyetleri engel olduğu için, 
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önce “şiir”, sonra “sihir” hem de “cinlerin öğrettiği bir sihir” di-
yerek kulp takmaya kalkmışlardı.

Onların bu kulp takışı bile, Kur’an’a bakışta, bir müsteşrikin ba-
kışından daha canlı ve hararetlidir.

Kaldı ki her ikisi de bâtıl. Bâtıl ama Peygamber devrinin müş-
rik olan şair ve hatiplerinin malik bulundukları özel ve müstes-
na uz manlıkları, Kur’an’daki Nazm-ı Celîl’in i’cazını idrake daha 
müsaitti. Ve insanlık tarihi, hiçbir devrinde Kur’an’daki i’cazı 
tasdik bakımın dan ehliyet belirten böyle bir sosyal çevreye şahit 
olamamıştır. Çünkü beşerî söz sanatı, bu devirdeki kadar ileriye 
gitmemiştir asla.

Allah, Kur’an’ın mucizesini teslim edecek kadar üstün söz söyle-
mek alanında ustalaşmış olarak yarattı o dönem insanını.

Bu bakımdan Kur’an’ın mucizesi anlatılırken verilecek ör-
neklerin en isabetlisi ve çarpıcısı, Peygamber devrine ait olan-
lardır şüphesiz. Yani kıyamete kadar bâki kalacak olan Kur’an’ın 
ihtiva ettiği mucizeyi, en belirgin şekilde vurgulayan örnekler, 
bizzat Pey gamberimizin saadet asrındadır.

Amma, dediğimiz gibi, o döneme bile ait olan somut örnek ve 
sözlerin nakli, bu mucizeyi ispata yetmez. Çünkü ne Kur’an ne 
de belagat bilgimiz vardır bu hususta.

Olsa olsa bazı kuru nakiller yapılarak inanç erbabının hassa-
siyetine havale kılınabilir ancak.

Yoksa hele bizler, kelam ve belagat ustalarını kendinden geçi-
recek kadar eşsiz bir estetik nizam belirten ve anlam itibarıyla 
da muhteşem ve muazzam şu: “Kısasta sizin için hayat vardır.” 
mealin deki ayetin hangi fevkalade yanını anlatabilecek iktidar-
dayız?
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Hangi tefsir ve hele tercüme, Kur’an-ı Kerim’in orijinindeki mu-
cizeli anlatımın zerresini olsun vermeye güç yetirebilir?

Herhangi bir şiir bile bir başka dile çevrildiği zaman, bütün este-
tik hususiyetini kaybetmez; tek yanlı ve kuru bir anlam cümlesi 
hâline dönüşmez mi?

Bu bakımdan, bizler, gereği gibi ne anlayabilir ne de anlata biliriz 
Kur’an’ın i’cazını. Ancak onu Türkçeye çevirdiğimizde nesi ka-
labiliyorsa, yine o kadar anlayabilir, nakledebiliriz. Yani o bediî 
anlam denizinden, dilimizle söyleyebilecek kadar olan kısmını 
konu şabiliriz sadece.

Oysa Kur’an’ın bediî kemalini Peygamber devrinin insanları çok 
iyi anlıyorlardı. İnsanları kendine bağlamada, Kur’an’ın belagati, 
başta gelen bir araçtı. Dinleyip de etkilenmeyen yoktu. Bu etki 
so nunda da genellikle Müslüman oluyorlardı. Olmayanlarsa bir 
panik ve telaşa düşüyordu. Buna şahit olan müşrikler, çareyi onu 
dinle memekte ve dinletmemekte buldular. Fussilet Sûresi’nin 26. 
ayeti müşriklerin bu kararını aynen beyan buyurur: “Bu Kur’an’ı 
dinleme yin, onun hakkında yaygaralar, gürültüler yapın; belki 
galebe çalar sınız.” Kur’an’ı dinletmemek için okunduğu yerde 
gürültüler çıkar mak, yaygaralar koparmak... Niçin? Çünkü din-
leyince ardından hayranlıkla tasdik ve teslimiyetler geliyordu. Bu 
gücü, kesindi Kur’ an’ın. Tevbe Sûresi’nin 6. ayeti bu durumu şöy-
lece vurgulamıştır: “Eğer müşriklerden biri eman dileyerek size 
sığınırsa, Allah’ın kela mını dinleyinceye kadar ona eman ver; 
İslâm’a gelmeyip gitmek is terse onu emin olduğu yere ulaştır.” 
Açık bir emniyet ve meydan okuyuş... Mucize-beyan oluşunun 
ilanına dair bizzat Peygamberi mizin de sayısız beyanları var. Biri 
şu:

“Peygamberlerden, kendisine insanların iman edebileceği muci-
ze verilmeyen hiçbir peygamber yoktur. Bana verilen de Allahu 



17
8

ED
EB

İY
A

T
 K

Ü
LT

Ü
R

 V
E 

SA
N

A
TA

 D
A

İR

Teâlâ’nın bana vahyettiği Kur’an’dır. Bunun için, kıyamet günün-
de üm metimin diğer peygamberlerin ümmetinden çok olmasını 
umarım.”

Evet, evet bizler Kur’an’daki nazmın ululuğunu, inceliğini, asla 
tayin, tespit ve idrake muktedir değiliz. Kurduğumuz ilgi, sadece 
an lamı yönünde kalıyor. Oysa o her yanı ve yönüyle büyük bir 
mucizedir. Belagat erbabı için, bilgileri ölçüsünde kendilerine 
açık olan öteki kapıları, bize kapalı Kur’an’ın.

Bir örnek:

İmâm-ı İsmaî, bir cariyenin sözlerini dinleyince ona:

 “Kahrolası ca, bu ne fesahat” demiş. Cariye de İsmaî’ye, Kasas 
Sûresi’nin 7. ayetini okuyarak:

 “Bu ilahî fesahat yanında benimki fe sahat mi sayılır? İki emir, iki 
nehiy, iki haber, iki müjde bir ayette toplanmış.” cevabını verir.

Ayetin anlamı: “Musa’nın anasına, onu emzir, onun hakkında 
bir tehlike gelince kendisini denize bırak. Korkma, kederlenme. 
Mu hakkak onu sana geri döndürürüz ve onu peygamberlerden 
birisi ya parız, diye vahyettik.”

Bir zamanlar, kölesi ve cariyesi ve çocuklarıyla bile Kur’an’ın fesa-
hat ve belagatine aşina bir topluluk vardı. Yani Kur’an mucizesini 
kavramaya çok müsait bir cemiyet vardı. Bizse ancak onlara dair 
bazı malumat kırıntılarını nakille meşgul ve müteselliyiz şimdi.

İnsanoğlu inanmak için, öteden beri hep mucizeler istemiştir. 
Mucizeler, halkın inanışını sağlamada elbette etkili olmuştur. 
Her mucize, öncelikle çağı için, tebliğe yardımcı bir olaydır. Yani 
tebliğ ile mucizeler, birbirini onaylayan vakıalardır. Kur’an’sa 
tebliğ ile mucizeyi bir bütün olarak ihtiva ediyor. Bu bakımdan 
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Kur’an, sürek li bir mucizedir. Her an için yeni olan bir mucize. 
Her an yeni fe tihler üzere olan bir kitap. Bu yüzdendir ki en çok 
yayılacak, genişle yecek, ümmeti çoğalacak olan din, İslâm’dır. 
Yukarıdaki hadis de bunu teyit ediyor. Başkaca mucizeler iste-
yenlere Allah, Peygamber’i aracılığıyla şu cevabı veriyor Anke-
but Sûresi’nde:

“Sana gönderdiğimiz Kur’an –ki onlara okunuyor–mucize ola rak 
yetişmiyor mu?”

Şu beliriyor İslâm tebliğcileri için: Kur’an’ın i’cazını tanımaya, 
kavramaya çalışmak...

Mavera, Haziran 1978



18
0

ED
EB

İY
A

T
 K

Ü
LT

Ü
R

 V
E 

SA
N

A
TA

 D
A

İR

Şarttır Eski Yazı

İnönü, son başbakanlığındayken, Cumhuriyet devrimlerinin 
artık kökleşmiş olduğunu belirtmek adına, bir gün, gazeteci-

lere şöyle demişti:

“Kabinede artık eski yazıyı bilmeyen bakanımız bile var.”

Gerçekten o günler, galiba bir bakan vardı hükûmette, eski yazıyı 
okuyamayan, yazamayan.

Şimdi acaba kaç kişidir?

Tabii bilmeyenleri değil, bilenleri soruyorum.

Geçin bakanları, başbakanlar bile bilmiyorlar artık nice zaman-
dır eski yazıyı.

Bakalım, eski yazıyı bilmeyen cumhurbaşkanına ne zaman sahip 
olacağız?

Elhak ki Harf devrimi maksadına ulaşmıştır.

Eski yazıya turistler kadar olsun ilgi göstermeyen aydınlarımız 
var.



Profesörümüz var, müellifimiz var, edibimiz var eski yazısız. 
Herhangi bir turist parçasını bile bir eski yazı levha karşısında, 
merak, hayret, hayranlık içinde seyrederken görebilirsiniz ama 
bir yerli aydınımızı asla! Onlardaki ilgi, bizimkilerdeki ilgisizlik-
le yer değiştirmiştir. Bizimkilerde peşin bir ret duygusu vardır; 
onlarda, yani yabancılarda olmayan.

Diyeceksiniz ki zaten bu yüzden doğru dürüst aydınımız yoktur 
ya!

“Elbette!” derim.

Sözümüz bu cins aydınlardan dışarı, biz gelelim kendi davamıza; 
yani, hani şu bir dava güden, bizim safımızda saf bağlamış, eli 
kalem tutan, dili laf söyleyebilen ihvanımıza.

Kolon kolon yazılar yazan, cilt cilt kitapları olan Müslüman kar-
deşlerimizin kaçta kaçı eski yazıyı biliyor?

Bırakalım Cumhuriyet’in imalatından olan aydınları, bakanları, 
dekanları bir tarafa hele. Ya biz niceyiz?

Gerçi biz de ister istemez aynı şartlarda yetiştik, aynı ortamda 
büyüdük, aynı mekteplerde okuduk; bu yüzden öğrenemedik, 
öğretmediler bize.

Doğru!

Ama bu doğruya rağmen, biz ayrı bir aydın nesil olarak, bir baş-
ka yol tutturmadık mı? Onlardan ayrı bir çizgide yer almadık 
mı? Hatta onlarla bir kavga hâli içinde bulunmuyor muyuz?

Birçok şeyimiz onlardan ayrı.

Ayrı olmayan bir şeyimiz var: Biz de onlar gibi eski yazıyı bilmi-
yoruz.
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Giran bir durum açıkçası.

Bu durumu aşmalıyız. Bizim çevremiz, cemaatimiz öğrenmelidir 
eski yazıyı. Önümüzde bu engel olduğu sürece, bütün toslamala-
rımız boşunadır korkarım.

Eski yazıyı bilmeyince, bin yıllık kültür birikimimizle ilgi kur-
mak mümkün mü? Bu ilgi kurulmayınca, ne yaptığımızı ve ne 
yapacağımızı belirlemek imkânsız olur.

Eski yazıyı bilmeyenden, kültür adamı, araştırmacı nasıl yetişir-
miş? Ne edip çıkabilir, ne politikacı eski yazıyı bilmeyenden.

Ne mi çıkar?

İşte bu çıkmışlar çıkar olsa olsa.

Başkasını bilmem ama bizim için şarttır eski yazıyı öğrenmek. 
Aydın olmanın şartı en azından.

Yeni Devir, 29 Temmuz 1978
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Yeni Mevlitler Yazmak

Eski şairlerimizin yazdıkları mevlit kitapları, yeniden bastırı-
lırsa, bu yalnız edebiyat tarihi için yararlı olmaz, ayrıca bu-

günkü edebiyatımızın da yönünü ve özünü etkiler.

Eski şairlerimiz Divan tertiplerinde baş taraflara aldıkları Resu-
lullah sevgisini dile getiren naat’lardan başka, Süleyman Çelebî 
gibi müstakil mevlitler de yazmışlardır. Edebiyat adamlarımız 
bile bunlardan çok azını biliyorlar. Çünkü bu eserlerin çoğu ta-
bedilmemiş olduğu gibi üzerlerinde genel bir araştırma da yapıl-
mamıştır.

Ayrıca her nedense mevlithanlarımız dahi Süleyman Çelebî’nin 
eserinden gayrısını okumamışlardır. Gerçi bazı şehirlerde bazı 
yerli mevlithanlar, kendi muhitlerinin şairleri tarafından yazıl-
mış başka mevlitleri de okumaktadırlar. Lakin bunlar çok bölge-
sel kalmışlardır, yaygınlaşamamıştır maalesef.

Oysa birkaç ünlü mevlitçi, onları okusaydı pekâlâ yaygınlaşabi-
lirdi bu eserler. Çelebî’nin Mevlid’i, şüphesiz ki alanının en de-
ğerlisidir. Sayısız vezin zaaflarına ve dolayısıyla Türkçe telaffuzu 
bozan bu durumuna rağmen bir coşku şelalesidir. Ayrıca sağlam 
bir bilgi üzerine de oturmuştur. Bu sebeple zevkiselim ve aklıse-
lim sahibi olan milletimiz çok benimsemiş bu eseri.
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Öteki mevlitlere itibar etmeyecek kadar çok benimsemiş. Fa-
kat buna rağmen, daha birçok şairimiz, mevlit yazmaktan geri 
durmamışlar. Keşki, onların da yazdıkları kendi çaplarında ta-
nınsaydı, sevilip okunsaydı. Yalnız kalmasaydı bu yolda sevgili 
Çelebî’miz.

Eğer öteki mevlitler de okunma talihi bulsaydı belki de mevlit 
yazma geleneği daha çok yaygınlık kazanırdı. Büyük şairlerimiz 
bu sahayı Çelebî’lerine bırakmışlar. Belki de Çelebî’ye ve onun 
Mevlid’ine duydukları sevgi dolayısıyla hürmeten o alana yönel-
memişler ve ancak güzel naatlar yazmakla yetinmişlerdir. Ama 
buna rağmen, yani en büyük Divan şairlerimizin mevlit yazma-
larına rağmen ünü pek büyük olmayan bir hayli şairimiz bu ko-
nuda kalbinin dilini kâğıda dökmüş.

Onların bu çabasını saygıyla karşılamak düşüyor bize. O eserleri 
okumak, yaymak lazım. Eğer bu tanıtma, yaygınlaştırma işinde 
başarılı olursak günümüzün bilhassa Müslüman şairleri müm-
kün ki o alanda yeni eserler yazma heyecanı ve şevki bulurlar. 
Edebiyatımızın bugün ulaştığı yeni biçim, hatta öz ve yeni güzel 
mevlitler yazılmasına çok elverişlidir bana kalırsa. Eski mevlit-
lerle yeni bağlar kurarak yeni mevlitler geliştirebiliriz.

Ben vaktiyle bu konuda küçük bir denemeye koyulmuştum. Hic-
ret adlı kitabımda yer alan “Olağanüstüler” bunun bir örneğidir. 
Allah izin verirse ona iki bölüm daha eklemeyi düşünürüm.

Bu alanda Üstad Necip Fazıl’ın Es-Selâm adlı emsalsiz mevlidini, 
anmadan geçemeyiz.

İsteriz ki bu mevlit geleneğini yeni şairlerimiz de sürdürsünler. 
Hicret’i kutlama münasebetiyle ortaya çıkarılan şu otuz küsur 
mevlit, yeniden yayınlanırsa ihtimal ki yeni mevlitler yazılma-
sına etki eder diye düşünürüm. Şairler, 1400. yılımıza yeni mev-
litlerle girse…

Yeni Devir, 15 Temmuz 1979
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Temel Eserler Konusu

Harf devriminin, önümüze kazdığı hendeği doldurabilmek, 
aşabilmek mümkün mü?

Bugünkü şartlar, yani bu düzen devam ettiği sürece, bu “müm-
kün mü” sorusuna vereceğimiz cevap, “hayır!”dır.

Faraza, herkes bugün bir çaba göstererek o harfleri öğrense bile 
bu hendeği yine de aşmış olmayız.

Sebebi açık: Esas eğitimimize o harflerle başlamadıkça ve ancak 
onu sonradan öğrenmekle bu hendek aşılamıyor. Bizzat o harf-
lerin içinde yetişmeyince, bütün bilgi dağarcığımızı, o elifbanın 
aracılığı doldurmayınca, onu sonradan öğrenmenin iğretiliğini 
üstümüzden atmanın imkânı yoktur.

Nitekim gerek ilahiyat gerekse Türk dili ve edebiyatı üzerinde iyi 
araştırmacılar bile yetiştiremememiz bunu gösteriyor. Çaplı bil-
gin yetiştiremiyoruz, o harfleri sonradan öğrenenlerden. Bu işe 
temelden beri başlamayınca olmuyor işte!

Bu husus, meselenin bir yanı…

Öteki yanı da şu ki bütün bu gerçeğe rağmen, bizler o harfleri 
öğrenmeye mecburuz. Yani işe Latin alfabesiyle başlatmış olan 
bir düzen içinde bile olsak, İslâm elifbasını öğrenmeliyiz.
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Şöyle düşünenler de olabilir: Bugün Türkiye’de geçmiş dönemle-
rimize ait temel eserler bir uçtan yayınlanmaktadır. Dolayısıyla 
elifbayı bilmemenin eksikliği önemli ölçüde kapatılıyor.

Böyle düşünenler, bütün iyi niyetlerine rağmen, çıkmış bulunan 
adedi çok sınırlı eserleri, Türk-İslâm külliyatının tamamı veya 
tamamına yakını sanmak yanılgısına düşüyorlar.

Aslında bu yanılgının bile temelinde, elifba eğitiminden geçmiş 
olmamanın gerçeği yatar.

Kaç eser yayınlandı hem şimdiye kadar?

On dört yüzyıllık bir medenî hayatın, her yüzyılda yetişmiş bu-
lunan yüzlerce âlimin, edibin, müçtehidin, müverrihin bile kaçta 
kaçını tanıyabiliyoruz ve onların eserlerinin kaçta kaçının ismini 
olsun biliyoruz.

Bir şey söyleyeyim mi: Bu birkaç yüzyıllık birikimi gereği gibi 
tanımayınca, öğrenmeyince, düşüncemizi, eylemimizi ve düze-
nimizi sağlam ayaklar üzerinde oturtamayız.

Ne yapalım ki bugünün gerçeğinde elifba ile alfabenin yerini de-
ğiştiremiyoruz. Bir düzen meselesi bu…

Ama hiç yoktan, sonradan öğrenmek suretiyle olsa bile o yazıyı 
iyice okumaya, muhtevasıyla ilgi kurmaya yönelerek, bu alanda 
derinleşerek o külliyatımızın, yine hiç yoktan belli başlı eserleri-
ni günümüze taşımalıyız.

Taşımalıyız ki hepimiz yazacaklarımızı, söyleyeceklerimizi den-
geleyebilelim, bir zemine sağlamca basabilelim.

Büyük yayınevlerine ve bu alanda çalışma yapacaklara çok muh-
tacız şimdilik.

Yeni Devir, 6 Eylül 1979
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Ne Okuyalım

Önce ilmihâl okumalıyız.

Diyeceksiniz ki evinde bir ilmihâl kitabı bulunmayan, do-
layısıyla ilmihâl okumayan bir Müslüman var mı?

Derim ki belki yoktur. Hepimizde mevcuttur ve mutlaka okumu-
şuzdur bir ilmihâli. Lakin ben yeniden, bir kere daha okuyalım 
diyorum. Baştan sona kadar dikkatle, anlayarak okuyalım.

Ve en önemlisi, okuduğumuz, bellediğimiz hususları aynıyla uy-
gulayalım. Bana kalırsa ilmihâli, baştan sona şöyle bir iki günde 
okuyup bitirmemeli; yani bir roman gibi okumamalıyız. Günde 
bir bahsi okumalıyız. Yani birkaç sayfa okumalıyız, her gün. Ve 
o gün okuyup öğrendiklerimizi aynıyla uygulamalıyız. Böylece 
bir iki ay içinde, amel ve itikadımızı en doğru ve en güzel bir se-
viyeye ulaştırmış oluruz. Yani ilmihâli şöyle bir iki ay elimizden 
bırakmayalım.

İkinci olarak İmâm-ı Rabbânî’nin Mektubat’ını okuyalım. Keza, 
ondan da günde bir veya iki mektup okunmalı. Hazmede ede 
bitirelim Mektubat’ı da. Sünnet ehli Müslümanların başlıca kita-
bındandır Mektubat.
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Bu kitapları, bilhassa ilmihâli, mümkün olursa bizimle birlikte 
bütün ev halkımız da dinlesin. Evimizin küçük büyük bütün 
üyelerini yararlandıralım. Yalnız kendimizin öğrenip uygulama-
sı yeterli değildir. Hane halkımızdan da sorumluyuz.

Hatta değil yalnız aile çevremizden, yakın akraba ve tanıdık-
larımızdan da kendimizi sorumlu bilmeliyiz. Kendileriyle gö-
rüştüğümüz kişiler, bize misafirliğe gelen ya da bizim evlerine 
gittiğimiz her kişiye bu öğrendiklerimizi anlatmaya çalışmalıyız. 
Onların ilgisini bu meselelere çekmeliyiz.

Üstad Necip Fazıl’ın telif ve tercüme olarak Veliler Ordusunda 
333 veya bilhassa Başbuğ Velilerden 33 ile Reşahat adlı eserlerini 
de mutlaka okuyalım derim. Allah dostlarının ahvalini öğren-
mek, imanımızı cilalar. Yine Üstad’ın Çöle İnen Nur adlı Peygam-
berimizin hayatını anlatan eseri de çok faydalıdır.

Bu bahsettiğim eserler, mutlaka okunmalı günümüzün Müslü-
manları tarafından. Dilerim ki bugünden itibaren bunları oku-
maya başlarız. İndirelim raflardan önce ilmihâli ve o bilgileri 
hayatımıza geçirelim. Yani arsamızın hafriyatını yapalım. Temel-
lerini hazırlayalım. İmanımızı yenileyelim. Amellerimizi doğrul-
talım.

Bunları yapalım ki Hak emanetini tevdi buyura bize. Liyakat be-
lirtmeyene Hak emanetini bağışlamaz çünkü.

Yeni Devir, 4 Haziran 1980
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İdeoloji ve Sanatçı

Hiçbir ideoloji, evrensel bir sanatçı çıkaramamıştır. Başka 
bir deyişle söyleyelim: Bir ideolojiye hizmet amacıyla yaz-

mış olan hiçbir sanatçı, evrensel olamamıştır.

Bunun sebebi şudur: Hiçbir ideoloji eksiksiz olmadığı için, 
ölümsüz değildir evvela. İnsan aklının üretimi olan ideolojiler, 
önce zaman, sonra da mekânla sınırlıdır. Âdeta moda gibi… Za-
manları aşan, yüzlerce yıl kendisini ayakta tutan hiçbir ideoloji 
yoktur. Keza, ulusal sınırları aşarak, her topluma girebilecek isti-
dadı gösteren, yani mekânları eritecek bir öz belirten bir ideolo-
jiye de şahit olmamıştır insanlık.

Doğup büyüyor, uygulama alanı buluyor ve sonra kaybolup gidi-
yor ideolojiler. Hatta uygulanma alanı bulduğu mekânlarda bile, 
bir ayniyet değil; farklı yorumlara, uygulamalara maruz kalıyor.

Konuyu somutlaştıralım, mesela komünizm: Belli bir zamanda 
zuhur etmiş bir ideolojidir. Ve bir tatbik alanı da bulmuştur. Ya-
yılma şansına da ermiştir. Şimdi düşünelim: Komünizm evvela 
dünyanın her yerinde kabule uğrayabilecek bir öze ve talihe ma-
lik midir? Saniyen, uygulandığı her ülkede, aynı yorum ve uygu-
lamaya maruz kalmış mıdır?
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Elbette hayır!

Demek ki komünizm, bir ülkeye girebilmek için bazı şartla-
ra muhtaçtır. Mesela, ekonomik hayatını bir başka ideolojinin 
imkânları içinde başarıyla çözmüş bulunan bir ülkeye komüniz-
min girebilmesi mümkün olamıyor. Yani komünizm bir ülkede 
hâkimiyet kurabilmek için o ülkede en azından müsait bir zemin 
bulmak zorundadır. Dahası, bir “darbe” ile gelmeye ve silah kuv-
vetiyle o ülkede ayakta kalmaya mecburdur. Komünizmi, devlet 
olarak gerçekleştiği ülkelerde de aynı uygulama ortaklığı içinde 
göremiyoruz.

Komünizmin, mesela ABD’de işbaşına geleceğine hiç kimse ih-
timal veremez. Çünkü orası, komünizmin galebe çalmasına mü-
sait ve muhtaç kalmayacak bir şekilde problemlerini çözmüştür. 
Bu örnek, komünizmin her ülkeye girebilme talihine malik bu-
lunmadığının bir delilidir.

Keza komünizm, Rusya’dan Çin’e, Arnavutluk’tan Yugoslavya’ya 
kadar, uygulandığı ülkelerin hiçbirinde, aynı anlayış, yorum ve 
uygulanma biçimi göstermiyor. Bu örnek de komünizmin, bü-
tün sınırları aşan, değişmez, eksiksiz, yani evrensel bir ideoloji 
olmadığının ispatıdır.

Özetlersek, hiçbir ideoloji, eksiksiz ve ölümsüz değildir yani ev-
rensel değildir. Belli bir zaman içinde var oluyorlar, farklı uygu-
lamalara maruz kalıyorlar, sonra da eriyip gidiyorlar. Ya eriyip 
gidiyorlar ya da başka bir ideolojinin zuhuruna yardımcı olarak 
kendi zati fonksiyonlarını kaybediyorlar.

İdeolojilerin bu genel kaderinin sebebi açıktır: Çünkü hepsi, in-
san zihninin birer keşfidir.

İnsan aklı ise eksiksiz, değişmez keşfetme yeteneğinden yoksun-
dur. Eğer insan aklı keşiflerinde eksiksiz olsaydı, yani her keşif 
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geliştirilmeye muhtaç ve açık olmasaydı, yeni keşiflere vesile ver-
meseydi, teknik dâhil, hiçbir sahada hamleler yapamazdı insa-
noğlu.

Demek ki hiçbir akıl, eksiksiz, tam ve kâmil değildir.

Aklın bulgusu olan ideolojilerin özündeki eksiklikler, ideolojile-
rin hiçbirinin evrensel olamayacağına kesin hüccettir.

Sanatını, bir ideolojinin kuyruğuna bağlayan bir sanatçının ise 
evrensel bir zuhur edemeyeceği muhakkaktır. Evvela, yaşadığı 
çağ içinde kendini tescil ettirme talihinden yoksundur, bir ide-
olojinin güdümünde sanat yapan birinin, yaşadığı çağda, bütün 
insanlara seslenme talihi şöyle dursun, yorum ve uygulama fark-
ları dolayısıyla, aynı ideolojilere bağlı olan ülkelere bile seslenme 
şansı yoktur.

Bu yüzden çok dar bir alanın sanatçısı olarak kalır güdümlü 
sanatçı. İsterse kişisel sanat yeteneği çok üstün olsun. Belli bir 
alanın, hem de o alanda bile ancak yapay payandalarla ayakta 
kalabilen bir sanatçısıdır böyle biri.

Bırakınız Nâzım Hikmet’i, Nâzım’ın ustası olan Mayakovski bile, 
o üstün kişisel sanat yeteneğine rağmen, dünyanın malı ola-
mamıştır. Ne yapsın doğrusu, komünist olmayan ülkeler onun 
Marksizm’in davulu olan şiirlerini, hatta Rusya’nın dışında kalan 
komünist ülkelerde bile, geniş bir Mayakovski sevgisi yok. Hâli 
olmayanın, istikbali olur mu hiç? Kim okur gelecek zamanlarda 
onu hele!

Yeni Devir, 27 Haziran 1980
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Aydını Dergi Yetiştiriyor

Fikir ve sanat hayatını yönlendiren ve temsil eden, dergilerdir. 
Aydını yetiştiren, eğiten dergilerdir sadece. Özellikle günü-

müzde, dergilerin aydın yetiştirmedeki etkisi, resmî kurumların 
etkisini çok aşmıştır. Yani devletin yetiştirmeyi amaç edindiği ve 
bunun için çok büyük masraflara girdiği eğitim kurumlarından 
yetişen aydın, sayı bakımından dergilerin yetiştirdiği aydınlar-
dan çok azdır.

Hatta denilebilir ki devletin eğitim kurumları, dergilerin el ata-
rak kendilerine göre yetiştirmeye çalıştıkları aydın fideliğidir, 
avlanma alanlarıdır. Devlet kurumları, yani okullar, dergilerin 
cemaatlerini çoğaltmak için en verimli bölge oluyor. Hele hele 
devletin inandırıcı, doyurucu bir eğitim amacı olmaması, ülke 
gerçeklerini cevaplayacak aydını yetiştirmeye yönelmemesi 
hâlinde bu alan tam anlamıyla, resmî olmayan öteki fikir ve sa-
nat hareketlerinin ve onların yayın organlarının eline geçmek-
tedir. Devletin boş bulunduğu her bölgeyi, başkaları eline geçir-
mektedir. Devletin boş bulunduğu her bölgeyi, başkalarının işgal 
edeceği tabiidir. Böyle durumlarda bir ülkenin aydın yapısını 
tanımak için, devletin bizzat yürüttüğü genel politikaya ve eği-
tim amacını belirlediği kanunlara, yönetmeliklere ve kurumlara 
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değil, resmî olmayan öteki yayınlara ve başta dergilere bakmak 
gerekir. Bu dergilerin içeriğine bakarak o ülke hakkında, o ül-
kenin aydın sınıfları hakkında hüküm vermek şart olur. Ancak 
böylece yanıltıcı olmayan tespitler yapılabilir.

Dergiler, ülkedeki ya mevcut bir potansiyelin tercümanı olmak 
iddiasıyla ya da ayrı, yeni bir iddiaya kamuoyu oluşturmak 
amacıyla yayına girmişlerdir. Yani ya var olan bir fikir ve sa-
nat topluluğunun yayın organıdırlar ya da inandıkları bir fikrin, 
sanatın topluma ulaşmasının kavgasını vermek için yayın ha-
yatına girmişlerdir. Birisinin baş amacı mevcut cemaati ele ge-
çirmek, hazır bir topluluğu arkasına takmak, ötekinin amacıysa 
bir bakıma iğneyle kuyu kazarcasına, yeni bir cemaat oluştur-
maktır. İlkinin okuyucusu hazırdır, ikincisininse ilk işi okuyu-
cu bulmaktır. Birincisi mevcut cemaati artırmaya, çoğaltmaya 
değil hâlihazırdaki cemaatin tümünü ele geçirmeye öncelik 
vermiştir. Yeni taraftar kazanmak yolunda değil, zaten taraftar 
olanları elinde tutmak çabasındadır. Bu tür dergiler, mevcut 
okuyucu potansiyelini, bazı duygusal dinamikler getirici tak-
tiklerle çevresinde toplamaya özen gösterir. Aktüel polemiklerle 
kendilerini gündemde tutmaya öncelik vermişlerdir. Bunlar sa-
vundukları düşünceye bir muhteva ile yönelmek, değişik açılar 
kullanmak, yeni boyutlar getirmek, kısacası yeni fikir ve sanat 
oluşturmak gayesinde değildirler. Ancak bir cemaati tutmaktır 
eylemleri. Yeni fetihler yapmak değil, belki mevcudu korumak-
tır bunların yaptığı. Aslında bir toplum, bu işi iyi yapan yayın 
organlarına da muhtaçtır. İhmalin ve çürümenin önünü bu tür 
yayınlar alabilir. Fakat bu alanın kötü yayınları, belli cemaatin 
sayısını dondurucu, kemikleştirici, çoğalma yollarını tıkayıcı rol 
oynar. Bu tür yayınların okuyucusu ne kadar çok olursa olsun; 
düşüncesini, eylemini ülke çapında genele kavuşturması elbette 
imkânsızdır. Kötü temsil edişler, bir hareketin, iyi temsil talihini 
ve ihtimalini de engeller.
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Oysa asıl aydın eğitimini gerçekleştiren yayınlar öteki türden 
olanlardır. Bu tür yayınlara bakarak, ülkedeki diri fikir ve sanat 
hayatının manzarası seyredilir. Bu tür yayınların, dergilerin, üre-
timinde ve denetimindedir aydınlar. Dolayısıyla hangi kesimin 
yayını daha muhtevalıysa o kesimin aydını güçlü demektir, so-
nucu alacak demektir.

Yeni Devir, 27 Aralık 1980
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Televizyon Kültürü

“Televizyon kültürü” lafını, ancak bir alay ifadesi olarak kul-
lananlar var. Kültür kavramını bilimsel ağırlığıyla algılayan 

birçok kişi, te levizyonun oluşturduğu havayı ya da geliştirdiği 
çöküntüyü, kültür sını fına sokmuyorlar. Mevcuttaki televizyonu, 
bir kültür olayı olarak değil, kül türleri yozlaştıran bir karşıt ey-
lem sayıyorlar.

Düşünülsün: Televizyon gerçekten de kültür oluşturan veya bir 
kül türü temsil eden bir kurum olsaydı, onun seyircileri arasında 
aynı kültür dünyasına bağlı olan topluluklarda görüldüğü gibi, 
bazı ortaklıklar belirmez miydi? Gerçi televizyon seyircileri ara-
sında zamanla bazı davranış yakınlıkları oluşmuyor değil, ne 
var ki bu yakınlıklar, aynı kültür içinde bulunanların arasında-
ki cinsten değildir. Kısacası kültür kavramının içeri ğini tanıyan 
bir gözle bakıldığında, televizyon vakıası kültür tahtına yakış-
tırılmıyor. Kültür dünyalarının haneberduş bir serserisi olarak 
görüyorum ben de televizyonu. Tanzimat’la başlayan sarsak Ba-
tılılaşmanın, manyak ve inmeli veletlerinden bir yenisi sayıyo-
rum bizdeki televizyonu. Onu toplum hayatı için “vazgeçilmez 
bir unsur” olarak görenlere de şaşmaktayım. Bir kötü alışkanlığı, 
vazgeçilmez sanmak, tedaviden kaçan hastalara özgü bir zaaftır. 
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Kişisel gözlemlerim, televizyonun, onun sıkı seyircileri tarafın-
dan bile “vazgeçilmez” görülmediği merkezindedir. Televizyonu 
bir zaruret sa yanlara şahsen rastlayamadım. Hele mevcut prog-
ramları benimsemiş olan ları ise hiç duymadım. Tiryaki seyirci-
ler bile severek seyretmiyorlar onu. “O hâlde niçin seyrediyor-
lar?” diye hiç sormayın. Bu, bahs-i diğerdir. Ce vapları ise bellidir.

Meseleye böyle bakınca, televizyon kültürünü, kültür değişimini 
hız landırıcı değil, kültürleri tırpanlayan bir vasıta diye ele alaca-
ğım açık. Denebilir ki belki zamanla, millî kültürleri erite erite, 
insanlığı kültürsüz lüğün, şahsiyetsizliğin açmazlarına itelemiş 
olacak. Onun için, kültür sa hiplerinin, televizyon vakıasını ter-
biyelemesi gerekiyor. Onu ya gerçek kül türün; yani evrensel ve 
ulusal kültürlerin hadimi kılmalı ya da parçalayıp atmalı. Eğer 
onu yönlendirmeye gücümüz yetmiyorsa, kişiler olarak ikinci-
sini yapmak münasip olur.

Türkiye’nin bunca derdi varken, bir de renklisini getiriyorlar. 
Bir halkoyuna sunulsa, buna “Hayır!” cevabı alınacağı aşikârdır. 
Ama getiri yorlar. Tıpkı renksizini getirdikleri gibi… Milyarları 
bulan bir kambur bin diriliyor fakir millete. “Ayağında donu yok, 
fesleğen ister başına” misali.

Mavera, Eylül 1982
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Yok

Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen otuz kadar roman yazılmış 
Türkiye’de. Başlıcaları şunlar: Ateşten Gömlek, Vurun Kah-

peye (Halide Edib’in); Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara (Yakup 
Kadri’nin); Sözde Kızlar, Biz İnsanlar (Peyami Safa’nın); Dikmen 
Yıldızı (Aka Gündüz’ün); Üç İstanbul (Mithat Cemal’in); Esir 
Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı (Kemal 
Tahir’in); Halâs (Mehmet Rauf ’un); Var Olmak, Vatan Tutku-
su, Hükûmet Meydanı (İlhan Tarus’un); Kalpaklılar, Doludizgin 
(Samim Kocagöz’ün); Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da (Tarık 
Buğra’nın); Kurtlar Sofrası, Sırtlan Payı (Attilâ İlhan’ın); Kutsal 
İsyan (Hasan İzzettin’in); Sahnenin Dışındakiler (Tanpınar’ın); 
Toz Duman İçinde, Vatan Dediler (Talip Apaydın’ın). Birkaç tane 
daha var ya, ismi gerekmez.

Yazarın biri, sayısını azımsıyor bunların. Daha fazla roman ya-
zılmalıymış.

Ben de derim ki seviyeleri bu olduktan sonra, otuz değil, üç yüz 
olsa da durum değişmez. Netice şu ki, bir tane bile yazılmış de-
ğildir bizde “Kurtuluş Savaşı” romanı. Keyfiyet olmadıktan son-
ra, ne kıymeti vardır kemiyetin ki?

Ben bu romanları roman saymazken, dayandığım itiraz; bu ro-
manların gerçekleri saptırmış olduklarına dayanmıyor yalnız. 
Fiilen roman olmamalarına bakıyorum bunların.
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Gerçeği saptırma, ayrı bir konudur. Kişi gerçeği saptırma bir 
yana, yüzde yüz kendi hayalhanesine dayanarak dahi bir eser ya-
zabilir; bu eser de pekâlâ dört dörtlük bir eser olabilir. Sanatın işi, 
yalnızca gerçekleri yansıtmak değildir çünkü.

Vakıa, bir gerçeği bile bile, inadına ve bir amaç uğruna çarpıt-
mak, namuslu insanın başvurmayacağı bir yoldur. Bir sanatçıdan 
da bu asgari ahlaklığı beklemek toplumun hakkıdır ama bu ah-
lakı hiçleyen birinin, eğer ortaya koyduğu sanat bakımından bir 
değer ifade ediyorsa, onun bu değerini teslim etmek de icap eder. 
Benim “Kurtuluş Savaşı” çevresinde yazılan romanlarda asıl gö-
remediğim husus, onların sanat açısından bir seviyeyi tuttura-
mamış olmalarıdır.

Yukarıda adı geçen romancıların, bizim başta gelen romancıları-
mızdan olduğu da bir gerçektir. Yani bu konunun en iyi roman-
larını yazanlar, bunlardır.

Kısacası, şunu söylemek isteyeceğim ki bizde roman yazılma-
mıştır. Mevcutların en iyilerini saymak, romanı bulmak değildir.

Romansızlık, hâlâ devam ediyor edebiyatımızda. Asıl bunu 
tartışmalıyız. Yoksa gerçeği saptırıyormuş, belli bir ideolojinin 
güdümündeymiş gibi gerekçelerle bir romanı reddetmek ya da 
göklere çıkarmak, bize sanatı buldurtmaz.

El yüzüne çıkarabileceğimiz bir roman gösterin bana. Mesela 
Arapçaya veya Fransızcaya çevirdiğimiz takdirde okuyanları-
nın –ama aklı başında okuyanlarının– kendilerini iyi bir roman 
karşısında bulabilecekleri bir roman! Var mı? Bir tane bile olsa 
söyleyin var mı?

Bizde, romana yaklaşır gibi birkaç isim çıkmadı değil. Biraz biraz 
Halit Ziya, bir parçacık Tanpınar falan. Üslûbunu zavallılıktan 
kurtarabilmiş bir iki yazarımız daha çıkabilir: Peyami Safa gibi, 



19
9

ED
EB

İY
A

T
 K

Ü
LT

Ü
R

 V
E 

SA
N

A
TA

 D
A

İR

Yakup Kadri gibi.

Edebiyatımızın en fukara isimleri şüphesiz ki şu köy romancıla-
rıdır. Biçarelerin al birini vur diğerine. Türkçe perişanlığını mı 
ararsın, şemalarındaki ilkelliği mi, hangisini? Bakın, realiteyi 
hınzırcasına çarpıtmalarına laf atmıyorum. Yaptıklarını yüzleri-
ne gözlerine bulaştırmışlıklarınadır sözüm.

Bir eyyam da İslâmî roman yazma furyası sökün etmişti. Özleri-
ne bir şey diyemem elbette. Ama gel bunları roman say, derseniz, 
olmaz derim.

Roman yazacaksanız, romanın kuralları içinde, roman gibi ro-
man yazacaksınız. “Ben yazdım oldu” derseniz, olmuyor.

Nitekim olmadı da. Ne köy romancıları ne de İslâmî romanın 
yazıcıları için biz kalkıp “romancıdırlar” diyemeyiz, diyene mü-
barek olsun.

Tekrarlayalım: Romancımız, romanımız yoktur. Amma velakin 
mevcudumuzun iyiceleri vardır. Biz de, roman ve romancı der-
ken, mecburen onları sayıyoruz.

Ama bakın şiirimiz vardır. Bunu hiç kimse inkâr edemez.

“Romanımız yoktur”a, elbette ki hikâyeyi, bilhassa piyesi de ek-
leyeceğimiz tabiidir. Tıpkı romanımız gibi birkaç iyice hikâyeci 
de gösterebiliriz. Hatta hikâye için, romandan bir gömlek daha 
ilerideyiz de diyebiliriz. Ama tiyatro için, hayır. Asla. Bir Necip 
Fazıl çıkmasaymış hepten yokmuş bizde tiyatro.

Onun için gelin şiirimizin kadrini bilelim derim. Tabii bu arada 
da gözlerimiz romanı bekleyedursun. Romanla beraber hikâyeyi 
ve tiyatro eserlerini.

Millî Gazete, 5 Mayıs 1983
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Bir “Milliyetçilik” Daha

Sanat Olayı dergisinin Ekim sayısındaki “İlk Yazı”nın başlığı: 
“Hangi Milliyetçilik?” Evlere şenlik yazının son iki cümlesi 

üzerinde duracağız. İlki şu: “Demokratik ve laik milliyetçilik, ırk 
milliyetçiliği olamaz, yurt milliyetçiliğidir bizim milliyetçiliği-
miz.” Yazar galiba demek istiyor ki: “Benim benimsediğim milli-
yetçilik, yurt milliyetçiliğidir. Yurt milliyetçiliği anlayışımsa, ırk 
milliyetçiliğini reddeden, laik ve demokratik bir milliyetçiliktir.” 
Yazar bir cümleye, hemen hemen hepsi özel kimsecikler tarafın-
dan açıklanmamış birkaç kavramı birden sokuşturmuş. Yazarın 
keşfine göre şu türlü milliyetçilikler varmış:

 a) Demokratik ve laik milliyetçilik,

 b) Irk milliyetçiliği

c) Demokratik ve laik milliyetçilikle özdeş yurt milliyetçiliği.

Milliyetçiliğe getirilen bu yeni tasnifin, yazar tarafından açıklan-
masını beklediğimizi söyleyerek, geçelim yazının son cümlesine: 
“Kim ki, bu yurdu, bu yurdun geçmişini ve geleceğini, insan-
larını ve kültürünü benimser, dili, dini, ırkı ne olursa olsun o 
Türk’tür, Türk milliyetçisidir.”
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Burada da yine özel bir yaklaşıma tanık oluyoruz. Yazar milli-
yetçilik tarifinden dil, din ve ırk birliğini çıkarıp atıyor. Dikkat 
edelim, birini, ikisini değil, üçünü birden atıyor. Şimdiye değin 
yapılagelen milliyetçilik tariflerinden bu üç alametin birden çı-
karıldığını doğrusu işitmemiştik. Bu konuların ağababaları hiç 
bu kadar çıplak bırakmamışlardı milliyetçiliği. Türklüğü, milli-
yetçiliği soya soya yazar şu tarife sığdırıyor: “Bu yurdun geçmişi-
ni ve geleceğini, insanlarını ve kültürünü benimsemek.”

Bir parçacık da bu cümle üzerinde, bu pek “hümanist” tarif üze-
rinde duralım mı? Tutalım yazar, Fransa’yı seviyor. Fransa’nın 
geçmişini, geleceğini, insanlarını ve kültürünü benimsiyor. “Olur 
ya bir aydındır, entelektüeldir, sevip benimsemesine hiçbir engel 
yoktur.” diye biz bu yazarımızı bir Fransız milliyetçisi sayabilir 
miyiz? Bizi bırakalım, kendi kendini bir Fransız milliyetçisi sayar 
mı acaba yazar?

Bir açıklamada daha bulunalım: Bu ülkenin hemen hemen bü-
tün yurttaşları Arap kavmini, onun tarihini, kültürünü severler, 
benimsemişlerdir. Şimdi bizim yurttaşlarımızı birer Arap mil-
liyetçisi mi sayacağız? Yazarın ihraç ettiği “birlik”lerden birine, 
din birliklerine oradan uygarlık ortaklıklarına rağmen, Arap 
milliyetçisi sayabilir miyiz yurttaşlarımızı? Ya da bunun tersini 
düşünelim: Arap halkı genellikle Türkleri sever, benimsemiştir 
(özellikle geçen yüzyıllarda), onlar şimdi Türk milliyetçisi mi 
oluyor yani?

Bir misal daha: Çok yakın tarihlere kadar Ermeniler, bize ve 
kültürümüze çok yakın, muhip hatta dâhil kaldıkları hâlde birer 
Türk milliyetçisi oldular mı hiç?

Sanat Olayı dergisinin 26. sayfasında: “İngiliz asıllı Müslüman 
Profesör Hamid Algar’la söyleşi”de bulunulmuş. Bu sayın profe-
sör, anlaşıldığı üzere, bizi çok benimsemiş bir zattır. Kendisiyle 
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din birliğimizden başka, dilimizi de çok iyi biliyor. İşbu Hamid 
Algar, sorun bakalım kendisine Türk milliyetçisi midir? Yine so-
run bakalım, kendisini Arap veya İran milliyetçisi kabul ediyor 
mu?

Türk hayranlıklarıyla ünlü birçok kişi tanıyoruz. Mesela Piyer 
Loti, mesela Claude Farrere gibi. Yazarın yukarıdaki tariflerine 
bakılırsa bunların hep Türk milliyetçisi olmaları lazım.

Oysa bu meseleler “bu kadar basit” değil.

Keşke yazar, hükümleri kestirip atan bu yazısını dergiye koydur-
madan önce, derginin yayın danışmanı Attilâ İlhan’ın düzeltme-
lerine sunsaydı. Bu yanlışlara düşmemek için.

Millî Gazete, 18 Ekim 1984 
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Israrla Yayına Devam
 

Fikir, sanat ve siyaset adamları yetiştiren bir okul yoktur dün-
yada. Mütefekkiri de, sanatçıyı da, siyasetçiyi de okul dışı 

kurumlar yetiştirir. Bu kurumlarınsa başında dergiler ve yayı-
nevleri gelmektedir. İkinci derecede ise derneksel faaliyetler…

Bir ülkede hangi zihniyet düşünce, sanat ve politika alanında 
güçlü yayınlara sahipse o ülkede o zihniyetin borusu ötüyor. 
Çünkü aydın kesimi, o zihniyetin kadrosu olmuştur.

Cumhuriyet’ten bu yana Türkiye’deki aydınlardan büyük bir bö-
lümünü, yani fikirci, sanatçı ve siyasetçilerin büyük bir bölümü-
nü birkaç dergiyle bir iki gazete yetiştirmiştir.

Bir ülkede aydın kesimin önemli bir bölümüne sırtını dayama-
mış olan fikir de sanat da, siyaset de güdük kalmaya mahkûmdur. 
Çünkü kamuoyunu şartlayan, aydınlardır. Aydınları çürük, çü-
rümüş bir ülkenin halk tabanı, sağlamlığını koruyamıyor. Balık-
lar baştan kokuyor.

Türkiye’de çürüme, bilindiği gibi, aydın sınıflarda başladı. 
Tanzimat’la başlayan aydın yabancılaşması, önceleri, halka ta-
mamen kontr bir muhteva belirtmekten başka, önemli bir bölüm 



20
4

ED
EB

İY
A

T
 K

Ü
LT

Ü
R

 V
E 

SA
N

A
TA

 D
A

İR

yerlici aydınlarımıza bile tersti. Fakat zamanla yabancılaşmış ay-
dınlar, devletten de buldukları destekle, güçlü yayın organlarına 
kavuşunca, zaman onların lehine çalıştı, giderek yeni nesilleri de 
şartladılar. Tanzimat’tan sonra çıkan önemli dergi ve gazeteleri 
hatırlamamız, yayınlanan kitapların listesine bakmamız, bu ko-
nuda bize bir fikir vermeye yeter. 

Şimdi toplumca vardığımız aşama şu ki:

Halkımız bile bugün dergi ve gazete olarak, ulusal varlığımızı diri 
tutmaya yönelik organları değil, ötekileri satın alıp okumaktadır. 
Yani yalnız aydın kesimler değil, halk yığınları dahi Tanzimat’la 
başlamış olan yabancılaşmanın kuşatması altında kalmışlardır. 
Realite budur. 

Sağlam aydın yetiştirmeyi hedef tutan dergilerle yayınevleriyle 
halk yığınlarındaki yabancılaşmaya karşı gazetelerimiz çok az 
ilgi görmektedirler. Bin bir sıkıntı arasında yayınlarını sürdür-
mektedirler. Hatta giderek daha da küçülmektedir halkaları. Bir 
realite de budur. 

Ama çok önemli bir başka manzara daha var; bu küçük çevreli 
yayınlar, keyfiyet bakımından oldukça kuvvetli bir fikir, sanat ve 
siyaset fidanlığı oluşturabilmiştir. Denebilir ki birçok dergiyi ve 
gazeteyi üstün bir seviyeyle donatabilecek bir kadro gelişmiştir. 
Önemli telif eserler ortaya konulmuştur. Yani sürümleri çok sı-
nırlı da olsa, bu dergilerde, gazetelerde ve kitap dünyasında güç-
lü imzalar görülüyor artık. Oysa daha  birçok yayın organları ve 
fikir adamları, satış alanları çok dar birkaç yayın kuruluşunun 
çevresinde dönenip durmaktadırlar. Bu dar çevreyi ne o kuru-
luşlar ne de kendileri kıramıyor.

Neden kırılamıyor bu dar çevre, neden geniş yığınlara açılınamı-
yor? Güçlü bir fikir, sanat ve hatta politika üretkenliğine elverişli 
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olmalarına mukabil, neden aşılamıyor bu darboğazı? Sesler, söz-
ler neden diri ama dar bir muhitte yankılanıyor acaba?

Bunda, kuşkusuz Tanzimat’tan beri gelen tersliklerin rolü mev-
cut. Fakat bu tersliğe rağmen, olumlu bir kadronun yetiştiği de 
gerçek. 

O hâlde şu yapılmalı; bu kadroyu, ne yapıp edip güçlü yayın or-
ganlarına kavuşturmalı. Yani daha büyük kurulmuş dergi, gazete 
ve yayınevlerine kavuşturmalı. Yayınların geniş çevrelere açılma-
sı sorununu iyice çözümlemiş yayınlar kurmalı. 

Düşünülsün ki Tanzimat sonrasındaki yabancılaşmış aydınların 
yayınları nasıl zamanla maya tuttuysa, onun zıddı olan da pekâlâ 
zamanla maya tutabilir. 

Millî Gazete, 23 Mayıs 1983
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Konuşma ve Yazmaya Dair

İlk insanların konuşmayı bilmediğini, işaretleşerek anlaşmaya 
çalıştığını, zamanla tabiatı taklit etmek suretiyle sesler çıkar-

maya başladığını, böylece dillerin doğduğunu ve konuşmayı öğ-
rendikten binlerce yıl sonra da yazıyı bulduğunu ileriye sürenler, 
vahye dayalı olan bütün dinlerle tam bir çelişme içindedirler.

Dinlere göre konuşma da, yazı da Hz. Âdem’le birlikte vardır. 
Onunla başlayan vahiy sözle, konuşma yoluyla evlatlarına teb-
liğ edilmiştir. Ayrıca bu vahiylerin, kaybolmaması için bir yazı-
ya başlanmış olacağı aklın gereğidir. Yüce Allah, kendine halife 
olarak yarattığı; en yetenekli, en olgun, en şerefli kıldığı insanın, 
bir inanış düzeni içinde yaşamasını murat etmiştir. Bir inanış ve 
düzenin insanlara ulaşması söz konusu olunca, bunun konuşma 
ve yazma bağışlarıyla da donatılacağı tabiidir. Sözle, konuşma ile 
anlaşır ve anlatır insanoğlu. Yazı ise konuşma gerçeğinin tamam-
layıcı bir belgesidir.

Konuşma da, yazma da insanın binlerce yıl hayvanlar gibi dört 
ayak üstüne yaşadıktan sonra, ayağa kalkarak gelişe gelişe buldu-
ğu keşiflerden değildir dinlere göre. Konuşturan da, yazdıran da 
Allah’tır. Hz. İsa’yı daha kundaktayken konuşturan; Son Peygam-
ber’inin “Ben okumayı bilmem” sözlerini, “Oku, Allah’ın ismiy-
le” diyerek cevaplayan; “Size kalemle yazmayı öğreten kimdir?” 
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diye buyurarak, konuşmayı da, yazmayı da, okumayı da öğrete-
nin bizzat kendisinin olduğunu yüce Allah haber vermektedir. 
Hz. Âdem’den binlerce yıl sonra bile örnek ve ispatları Kitaplarda 
ifadesini bulan bir konuşma, okuma ve yazma ile ilgili gerçekleri, 
insanlık tarihine kadar uzatmamak akla ters düşmez mi?

Sözü ve yazıyı Allah’ın insanlara bir bağışı olarak değil, bizzat 
insanın keşfi olarak varsaymak, bazı insanların ilahî dinleri, te-
melinden sarsmak uğruna giriştikleri maddeci, akılcı, bilimsel 
görüntülü çabalarından biridir. Kâinatın oluşu, insanın yaratılışı 
ve yeri, birlikte yaşama ve inanma düzeni; vahiy düşmanlarının 
sürekli olarak bombalamaya çalıştıkları konulardır. Allah ile 
rekabete koyulanlar, kendi sözlerini geçerli kılmak uğruna yal-
nız siyasetler düzenlememişler; ilahî bir bağış olan söz ve tebliğ 
aletlerini de istismar eylemişlerdir. Bir nice şiir, roman, hikâye, 
resim, müzik, hitabet bu istismarın ifadesi olarak kullanılmıştır.

Oysa Allah’ın kelamı, insandan önce de vardı. O “Ol” diye buyur-
du da evren oluştu. “Nâtık varlık” olarak yarattığı insana konuş-
mak ve yazmak için Cibril’i öğretmen tayin etti. 

Konuşmanın ve yazmanın insanların bir buluşu olduğunu ileri-
ye sürüp insana paye vererek insanları kendi tarafına çekmeye 
çalışan vahiy düşmanları, ürettiği söz yarışıyla, her zaman yenik 
düşmeye mahkûmdur. Denebilir ki küfürle inanç, sözle ve yazı 
ile kavgalarını vermektedir.

Millî Gazete, 11 Kasım 1985
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Tükeniş 

Ülkemizin fikir ve sanat hayatı çoraklaşmıştır. Hangi dün-
ya görüşünü benimsemiş olursa olsun, ülke aydınları, bir 

noktada, yani seviye düşüklüğü noktasında âdeta eşitlenmişler-
dir. Büyük, derin aydın tipi kayıplardadır.

Düşünen, bir düşünce çizgisi içinde yol arayan, yol açan, okuyan, 
daha doğrusu okuduğunu özümseyerek yeni, canlı bir sentez ör-
güleyen aydın yok görünürlerde.

Yurt gerçeğini; tarihî içeriği ve güncel görüntüsü içerisinde irde-
leyen, algılayan yorumlayan kimse kalmadı.

Düşünce alanında yeni bir bileşimcilikle belirene rastlanmıyor. 
Dahası bileşimcilik şöyle dursun; bilgili, dürüst, iyi nakilciler bile 
yok.

Sanatta; resim, müzik, mimari ve edebiyatta da çığır zorlayan 
imzalar kalmadı.

Bütün bu kısırlıklar yüzünden politika dünyası da darboğazda-
dır. Eskilerin “kaht-ı rical” dediği durum yürürlüktedir. Büyük 
devlet ve siyaset adamı tipi kafdağının arkasında.
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Bir sebebi olmalı; nedeni, niçini olmalı bu çoraklığın. Neden, ni-
çin aydın yetişmiyor artık?

Aslında sebebi açıktır bunun; sosyal şartlarımız, aydın yetiştirme 
yeteneğinden yoksundur, bu yüzden yetişmiyorlar. 

Eğitim düzenimiz tıknefes olmuştur. Hiçbir üretkenlik özelliği 
kalmamıştır.

İşin doğrusu, Batı’yı kendimize örnek aldıktan sonra, yani ken-
dimize özgü kurumlar oluşturamadığımızdan beridir; bize uyan, 
bizi yansıtan, bizi yücelten aydın tipini de kaybetmeye başladık.

Batıcı yapı, Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet aşamalarında, 
bu aşamaların ilk yıllarındaki hız ve coşku ile resmî görüş, teme-
line uygun bazı aydın görüntülü kişiler yetiştirmedi değil. Bunlar 
terbiyesini aldıkları düzenin karakterini yansıtan bir fikir ve sa-
nat ortamı oluşturmaya çalışmadılar değil. Ama ne var ki iğreti 
bir yapı ve uygarlık içinde ne kadar güçlü ve etkileyici olunabilir-
se o kadar olabildiler.

Bunları izleyen nesilse, Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet 
devrimlerinin sıcaklığını yitirdiği ve durağanlaştığı bir dönem-
de yaşadıklarından; hızla tavsayan bu devrimlere uygun olarak 
daha gevşek, daha kişiliksiz çıktı.

Şimdi son devrim olan Cumhuriyet’ten yetmiş yıl sonra görünen 
bugünkü manzara; gevşek, kişiliksiz, pelteleşmiş neslin son ka-
lıntılarını sergilemektedir.

Bir samyeli geçmiş gibi ülkenin üzerinden. Düşünce, sanat ve 
siyaset alanları ıpıssız. Bazı çığırtkanların bağırtıları dolayısıyla 
çok canlıymış izlenimi verilmeye çalışılsa da fikir, sanat ve si-
yaset ortamı gerçekte pek ıssız bir vaha görüntüsü içerisindedir. 
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Bağırtılarsa batmak üzere olan bir insanın bataklıktaki son hay-
kırışlarını andırıyor. Bu batış aslında, Batıcılığın tükenişidir.

Tanzimat’la başlayan Batıcı yarış, bu yarışın koşucuları, yorgun-
luktan öte hastadırlar artık. Tedavileri de imkânsızdır.

Kim bilir belki de Tanzimat’tan beridir yarışmasına engel olu-
nanlara gelmiştir sıra.

Yeni Mesaj, 18 Aralık 1997
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Kültür ve Edebiyat

Kültürün tezahür ettiği en belli başlı alan edebiyattır. Toplu-
mun var olan, yaşanan kültürü, edebiyatında buharlaşmış-

tır. Edebiyat aracılığıyla kültür, şuurlu bir dil kazanmış oluyor. 
Yani inanılan, yaşanan bir vesikadır edebiyat. Öyle bir vesika ki 
ölü değil, sürekli olarak hayatiyetini koruyacak, aktüalitesini de-
vam ettirecek bir vesikadır bu. Dolayısıyla kültürün devamlılığı-
nı sağlayacak, hatta onun gelişmesine mesnet olacaktır, kaynak-
lık edecektir. Malzemesi dil, yani kelimeler olduğu için edebiyat, 
bir yandan kültürün ifadeye dökülmüş vesikası olduğu kadar, öte 
yandan da bu kültürün zaman içinde gittikçe gelişmesine vesile 
olacaktır. Çünkü kelimelerle düşünür insan.

İnsanı düşündürmeye yönelten kelimelerdir ama bu kelimeler 
sözlükteki kelimeler değildir. Sözlükler, kelimelerin basit resim-
lerini çizen kitaplardır. O resimlere can veren, kelimeleri diri kı-
lan edebiyattır. Ve ancak diri kelimeler şuurunu besler insanın. 
Diri kelimelerdir insanda yeni buluşlar için çağrışım kapısını 
aralayan.

Kelime, kullanımını iyi edebiyat örneklerinde bulamamışsa, ölür. 
Kelimenin sağlığı, edebiyata misafir edilmesiyle sağlanıyor. Ama 
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bu misafirliğin de hatır için olmaması lazım. Eğer bir kelime mi-
safirliği hak etmişse, kendini sevdirmişse, girdiği edebiyat evin-
den hiç kovulmaz, her nesil tarafından ağırlanır. Aksi takdirde 
birçok usta sanatçı da kitabına buyur etse, hayatiyeti devamlı 
olamıyor o kelimenin. Başta Yunus Emre olmak üzere birçok şair 
tarafından kullanılmasına rağmen mesela; çalap, tamu, yalvaç, 
uçmak gibi kelimelerin yaşayamaması yukarıda söylediklerimizi 
doğrular. Bu kelimeler Yunus’un divanında bile bir sözlükte yer 
almışçasına bulunuyorlar gibidir. Pek bir şey çağrıştırmıyor in-
sana bugün.

İfadesini edebiyatta bulan kültürden en önce yararlanması gere-
kenler de aydınlardır. Çünkü edebiyat aynı zamanda kültürün, 
aydınlara mahsus bir emziğidir. Kültürü entelektüel manada 
algılayarak, hatta yorumlayarak, üstün bir belagatle ambalajla-
yan sanatçı, öncelikle aydınlar için bir eğitim ocağı kurmaktadır. 
Halk, toplumun kültürünü kendi sınırlı ihtiyacı içinde yaşar, ama 
aydın; yaşamaktan öte bu kültürü geliştirerek yaşatıcı bir görevin 
sahibidir. Onu bu göreve, aydınların oluşturduğu edebiyat iter.

Demek oluyor ki ülkesinin edebiyat hayatıyla sağlam bir bağ 
içinde bulunmayan aydın, gerçek aydın değildir. Çünkü kendi-
sini kültürüne bağlayan ipi kesmiştir. Böyle bir aydın, bilgisi ne 
kadar kalabalık olursa olsun eksiktir. O, bilgilerinden toplumuna 
besleyici sütler sağamaz. Böylelerinden âlim çıktığı, mütefekkir 
çıktığı görülmemiştir. Kelimelere canlı muhteva kazandıran ede-
biyat, kelimelerle düşünen insanoğluna kelimelerin boyutlarını 
çağrıştırarak keşifler için zihin idmanına sokan edebiyat, kişiyi 
kendi kültür zemini üzerinde mütefekkir kılmaya yönelten ede-
biyat, bütün bilimlerin aküsünü dolduran enerjinin adıdır.

Yeni Mesaj, 15 Şubat 1998
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Edebiyatsız Bir Dünya 

Sanatsever devlet adamlarının nesli bizde tükendi galiba. Veya 
varsa da ben biliyorum. Acaba var mı dersiniz şiir okuyan, 

roman okuyan devlet adamı şimdi, işittiniz mi, rastladınız mı?

Bunca yoğun işi arasında, nerede, bir de edebiyatla ilgilensin si-
yaset erbabı diye mi düşünüyorsunuz yoksa? Sanatla ilgilenmeyi 
sadece boş zamanı olan kişilerin bir uğraşısı olarak görüyorsanız 
ya da sanat ancak mensuplarının meşgale alanıdır diye düşünü-
yorsanız, katılamam bu anlayışa.

Sanat, boş vakti bol olanların ya da yalnızca yazarlarının izleye-
ceği bir saha değildir çünkü.

Yakın bir geçmişte, oldukça ünlü bir siyasetçiyle yapılmış bir rö-
portajı hatırlarım. Adam, sorulan soruya:

“Hayır, şiirle, edebiyatla hiç ilgilenmedim, bunun için de hiç-
bir sanatçıyı tanımıyorum.” demişti açık açık. Bunu söylerken 
de hiçbir eksiklenme duygusu ifade etmemişti. O zaman kendi 
kendime düşünmüştüm. O adamcağızda gerçekten de hiçbir 
ince çizgi mevcut değildi, hiçbir entelektüel hüviyet yoktu. Pat! 
diye, hasbelkader siyasetin içine düşmüş, toplamış olduğu üne 
rağmen kalıcı olamamış bir vatandaştı. Ciddi bir muhteva sahibi 
değildi. İyi niyetli, hizmet iştiyakı içinde biriydi ama tıknefesti, 
renksiz ve kısırdı.
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Kelamında halavet olan, davranışlarında zarafet bulunan, mese-
lelere farklı, geniş açılar içinden bakabilen, insanımızı derinden 
kavramış görünen, hâsılı kişiliğinde ilginç, önemli hususiyetler 
taşıyan kişilere yakından bakınız, göreceksinizdir ki o mutlaka 
sanatla edebiyatla ilgilenmiş birisidir.

Osmanlı hükümdarlarının en büyükleri edebiyatla sanatla ilgile-
ri en ileride olan kişilerdi. Öteki devlet adamları da öyle…

Dünya, kuru devlet adamlarının elinde çölleşiyor. Gerek geçmiş-
ten gerekse bugünden adı çevresinde derin ilgiler yumaklanmış 
olan yöneticilere dikkat ediniz, hepsinde sanatın incelttiği, ge-
liştirdiği bir kişilik bulursunuz. Ulusunu, insanını köklü bir sev-
giyle kucaklamış devlet adamlarında da, bilim adamlarında da 
görürsünüz bu edebiyat bağımlılığını. Çünkü ulusu da, insanı da 
çözümleyen, yorumlayan, tanıtan edebiyattır.

İnsana da, olaylara da bilinçle yaklaşma yeteneğini edebiyat ge-
liştirir. Zihnî ve kalbî tekamül ettiren odur.

“Sanat eserlerini okumak, ancak boş zamanlarda mümkündür.” 
zannı ise sanatı tanımamış olmanın savunmasıdır. Yemek yemek, 
elbise giymek nasıl ki boş zamanımızın bir işi değilse –âdeta– ta-
bii bir ihtiyaç ise kitap okumak da öyledir, öyle olmalıdır. Yani 
bizzat bir iştir, hem de baş iştir edebiyat eserlerini okumak.

Tatsız-tuzsuz bir ortamda yaşıyorsak, kimse kimseyi anlamıyor-
sa, insanlık, edep, incelik ufkumuzdan çekip gitmişse, iyice anla-
yalım ki insanı kemale kavuşturacak bir baş müessese olan ede-
biyattan kopmuşuzdur da ondandır bütün bunlar. Edebiyattan 
nasibini almamış olanlarla ilişkilerde ne edepten nişane kalıyor 
ne hassasiyetten, ne insanlıktan.

Gelin adını koyalım iç huzursuzluklarımızın ve dahi çağın hasta-
lığının: Edebiyatsızlık...

Yeni Mesaj, 27 Şubat 1998
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Sanat Üstüne 

Batı’ya açıldıktan sonra, edebiyat hayatımızda münasebetsiz 
bir usûl gelişti. Yayına başlayan sanatçılar, özellikle toplu-

luklar, ilk iş olarak kendilerinden önceki sanatçıları ve topluluk-
ları eleştirmeye koyulmuşlardır. Kendileri yeni bir şeyler söylesin 
ya da söylemesin, her yeni topluluk bu tür eleştirmeyi, bildirile-
rini, böyle bir eleştirinin içine saklamayı bir sanat görevi ve ge-
leneği bildiler.

Bir yanıyla, başkalarını eleştire eleştire, âdeta kendilerinin deği-
şik bir sanat görüşü bulmalarına da yardımcı olan bu gelenek, 
öteki birçok yanıyla, fikirsizliğin, kararsızlığın, yeteneksizliğin 
de göstergesi olmuştur. Bu tür polemiklere girmeden, ortaya 
koyacakları sanatla, edebiyat çevrelerinin dikkatini çekemeye-
ceklerine inanmışlar, koydukları polemiklerin kendilerine çağ-
rıştırdığı zayıf fikir demetlerine tutunmuşlar; ne yapacaklarının 
bilincini geliştirmeden, bir disipline bağlamadan önce, önlerin-
deki sanatçıları yıkmayı şart görmüşlerdir.

Bu geleneğin edebiyatımıza hiçbir şey kazandırmadığı kesindir. 
İşin bu yanı, kötü edebiyat tarihçileri için ilgi konusudur ancak. 
Asıl edebiyat adamları, bu tür kavgaların hiçbirini önemseme-
miştir. Dedikoduya değil, ortaya konan eserlere bakar, onunla 
uğraşır edebiyat adamı.
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Polemiğe kaçan eleştirilerle, güçlü bir sanatçının ya da sanat ha-
reketinin yıkıldığı görülmemiştir.

Bu bakımdan Tanzimat sonrası edebiyatımızdaki her yeni neslin 
kendine yer açmak için öteki nesilleri küçültmeye kalkması, kötü 
bir gelenek olmaktan başka hiçbir iz bırakmadı… Ayakta kalan-
lar, iyi saldırılar düzenleyen kişiler ya da topluluklar değil, ortaya 
iyi sanat koyanlardır.

Hangi sanatın iyi sanat olduğunaysa soğukkanlı usta sanat adam-
larıyla birlikte, “zaman” karar verir.

Polemikler, ucuz saldırılar, aceleci genellemeler, önyargıya daya-
nan kestirip atmalar, kıskançlıklar yön vermez edebiyata. Bunlar 
olsa olsa edebiyat değil, ancak edebiyatın dedikodusuyla oyala-
nan edebiyat müptedilerinin ilgisini çeker.

Benim neslimin inançlı sanatçıları, bu kötü geleneği ayakaltına ala-
rak işe koyuldular. Elden geldiğince basit polemiklere düşmeden, 
sağa sola anlamsız duygusal saldırılarda bulunmadan, ağırbaşlı 
kalarak yetenekleri ölçüsünde iyi sanat eserleri vermeye çalıştılar. 
Söyleyeceklerini eserleriyle söyleme yolunu seçtiler. Filan dergi iyi, 
falancası kötü demeden, filanın şiiri berbat, hikâyesi yavan yahut 
iyi gibi basit, ucuz yargılamalara yanaşmadılar. Ne kimsenin nef-
retini kazanmak ne de saygısını toplamak hesabına yatmadılar.

Ne meddahlık yaptık ne de saldırdık kimseye. Fikriyatımızın 
sanatını yapmaya, geliştirmeye çalıştık yalnızca. Düşüncemizin, 
sanatımızın vakarına gölge düşmedi bu yüzden.

Tanzimat’la başlayan fikir ve sanat ahlakının, bu kötü gelenek-
lerin, bize ne kadar aykırı olduğunu göstermeye çalıştık davra-
nışlarımızla. Bu geleneği kaldırmak yerine kendi ahlakımızı ge-
tirmek nazarımızda sanatımızdan da öndeydi. “Önce töremizin 
yolunu açmalıyız.” diyorduk, bizden sonra gelen inançlı sanatçı-
lar, bu yolu hazır bulsunlar diye düşünüyorduk.

Yeni Mesaj, 13 Mart 1998
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Okuryazar Olmak ya da Olmamak2 

Ülkenin geri kalmışlığını, okuryazar olmayanlarımızın ora-
nıyla açıklayanlara derim ki: Okuryazar bir çiftçi, daha mı 

iyi sürer toprağını, okuryazar olmayan çiftçiye kıyasla? Adana 
Ovası’nda pamuk toplayan mevsimlik işçi kadından okuryazar 
olanına daha mı çok ücret verir pamuk yetiştiricisi? Ayakka-
bımızı boyatırken ya da tamir ettirirken, hangimiz bu esnafın 
okur yazar olanını tercih ederiz acaba? Evdeki hanımninemiz 
okumayı yazmayı öğrenecek olursa daha mı mutlu olacaktır der-
siniz? Okumayı söken ev kadını, daha mı çok memnun edecektir 
kocasını?

Okuryazar olmak kişinin her gününden bir bölümünü fiilen 
okumaya yöneltecek bir imkânı da beraberinde getirmeyecekse 
anlamsız, saçma, komik olmaktan başka bir şey ifade etmez.

Adam, alfabeyi sökmüştür ama ayda birkaç tanecik gazete, yılda 
birkaç adetçik kitap okuma ortamından yoksunsa bırakın hiç öğ-
renmemiş olsun heceleri çatmayı.

2 “Okuryazar Olmak ya da Olmamak” başlıklı yazı, önce 9 Nisan 1981 tarihli 
Yeni Devir’de “Önce Okuryazarları Kurtaralım” başlığıyla yayımlanmıştır. Yazı, 
ikinci yayımlanışında yazarı tarafından dil yönünden küçük değişikliklere tâbi 
tutulmuştur. (H.Y.)
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Ülkenin genel kültür düzeyini yükseltici, üretimi artırıcı bir ey-
lemi de beraberinde getiren geniş bir hedefi seçmiş ve gerekli ya-
tırımları yapmamış iseniz kuru bir okuryazarlık kampanyasının 
ağır masrafları çöle yağan yağmurdan farksızdır. Onu bunu bir 
tarafa bırakalım. Bu memlekette okumaya meraklı vatandaşları-
mız bile gönüllerince kitap ve dergi satın alamıyorlar. Bir gazete-
nin fiyatı 100, birkaç formalık kitabın bedeli en az 500 bin liradır. 
Kâğıt, matbaa ve posta ücretleri kültürümüzün, okuma yazma 
isteklerimizin köprüsünü tutmuş birer harami iken, hangi kültü-
rel ve ekonomik meselemizi çözer okur-yazar sayısını arttırmak.

Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın Türkiye için sorun 
teşkil etmediklerini bilmeyen var mı?

Zihnî karışıklık içinde olanlar, okumayı yazmayı bilmeyenle-
rimiz değildir Türkiye’de. Bütün ihmalimize rağmen, asla dert 
olmayan bir kesimdir bu milyonlarca vatandaşımız. Başımıza 
çorap örenlerin tümü ise okuma yazma öğrettiklerimizden gel-
mektedir. Onlara okuma yazmayı öğrettik; mektep, medrese ka-
pılarını açtık ama ruhlarını, beyinlerini sağlıklı bir gelişmeye yö-
neltici, millî karakterli bir eğitimle ve yayınla beslemeyi akıl ede-
medik. Bu sebeple geri tepen birer silah gibi karşımıza geçtiler.

Bu ülkeye zarar, okuma yazma bilmeyenlerden değil, yarı aydın 
kesimden gelmiştir. Okuma yazma kapısını açtığın vatandaşı, 
millî kültürle yoğurucu, yetiştirici yayınlarla beslemezsen, başı-
na sorunlar satın almış olursun ancak.

Okuma yazma bilen kesimin aklını, fikrini doğrultan yayına ön-
celik verilmelidir Türkiye’de. Ülkeyi berbat edenler onlardır, abat 
edecek olanlar da onlar.

Bizi bekleyen ilk görev, okuryazarlarımızı şaşkınlıktan kurtara-
cak bir kültür seferberliğidir. Evvela bu konu çözümlenmelidir. 
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Daha sonra sıra gelsin okuma yazma bilmeyenlere o masum, 
zavallı, temiz vatandaşlara. Biraz daha bekletelim onları, onlara 
musallat olan kesimi adam etmek uğruna. İmkânlarımızı, kül-
türümüzün ürünü olan eserlerin basımına ve çok ucuz fiyatla, 
okuryazarların imdadına teslim edelim. Bu işi fahriyen yapan 
yayıncıların da önündeki haramileri kaldıralım.

Yeni Mesaj, 20 Mart 1998
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Kavga 

Asıl kavga edebiyatta veriliyor.

Toplumumuzun özellikle Tanzimat’tan beridir, geçirdiği 
fikir ve politika hayatını, sanat ve edebiyat hayatımızın aracılı-
ğıyla tanıyoruz. Fikir hayatımızın temsilciliğini, öncülüğünü, 
güdücülüğünü, sanatçılarımız yapmıştır. Dolayısıyla, politikayı 
da büyük ölçüde yönlendiren, etkileyen onlar olmuştur.

Geçmiş dönemlerimize bir bakalım: Şinasi, Nâmık Kemal, Ziya 
Paşa, Ahmet Cevdet Paşa ve Muallim Naci hep bir düşüncenin 
de kavgasını vermiş sanatçılardır. Fikret, Âkif, Gökalp birer dün-
ya görüşünün öncüsü değil midirler? Necip Fazıl’dan Nâzım 
Hikmet’e, Peyami Safa’dan Sezai Karakoç’a kadar bütün sanat 
adamları, bu gelenek içinde fikir ve mücadele adamı olarak be-
lirmiş kişilerdir.

Ülkemizin entelektüel hayatını sanatçıların temsil etmesi kaderi-
ni, dün olduğu gibi bugün de yaşamaktayız.

Politikacı da, sanat adamlarının oluşturduğu bu fikir ortamı 
içinde yetişen, gelişen insandır. Onun aktüalitede verdiği kavga, 
bu düşüncelerden birini, bulunduğu mekân içinde zamana na-
kışlamak işidir.



22
1

ED
EB

İY
A

T
 K

Ü
LT

Ü
R

 V
E 

SA
N

A
TA

 D
A

İR

Kendisini sanatta, edebiyatta güçlü bir kadroyla temsil ettire-
memiş olan herhangi bir düşünce, aydın kesimde ilgi ve çevre 
bulamıyor. Bu durum özellikle günümüz için daha da geçerlidir. 
Aydın kesimde çoğunluğu sağlayan düşünce biçimi, ülke yöneti-
minde söz sahibi olabiliyor.

Sanat hayatımızı canlı, diri tutmak zorundayız. Etkili, güçlü bir 
sanatçılar kadrosuna sahip olmalıyız.

Edebiyat, sanat sadece güzel laf etme işi değildir. Günümüzün 
aydınları edebiyatı yalnızca “lafı iyi düşürme” mesleği sanıyor-
sa varoluş kavgamızda daha çok demire, kömüre ihtiyacımız var 
demektir.

Bir hareketin, uygarlığın, düşüncenin romanı, şiiri, hikâyesi, pi-
yesi yazılmıyorsa demek ki onun irapta mahalli yok.

Bunları çağ içinde örgütleştirme, belgeye bağlama işi öncelik-
le edebiyatındır. Aslında bu işte, özel edebiyat kurma işinde, 
Tanzimat’tan beridir toplum olarak biz bir hayli geç kalmışızdır. 
Düşüncemizin, uygarlığımızın mimarları olarak sayabileceğimiz 
sanat adamlarımız, Cumhuriyet boyunca birkaçı geçmiyor. Uy-
garlığımıza, ulusal özgürlüğümüze, aykırı bir çizgide sanat üre-
tenlerin sayısı ise daha çok. 

Bu yüzden kaybettik biz. Edebiyat adamları yetiştiremediğimiz 
için, bir kamuoyu oluşturamadık, bir kamuoyumuz oluşamadığı 
için sanatçı yetiştiremedik.

Buna rağmen yetişenlerin ise kadrini bilemedik, onları maya ya-
pamadık.

Her neyse yönelelim artık sanata, edebiyata. Yetişenlere de bir 
iyi sahip olalım. Bunun için en başta önemini kavrayalım sana-
tın. Onun önemini; tarih içindeki yerini, bir nesil oluşturmadaki 
ağırlığını. Asıl kavganın nerede verildiğini kavrayalım.

Yeni Mesaj, 29 Mayıs 1998
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Şöhret 

Vaktiyle, edebiyat meraklısı birkaç genç, eserlerinden ta-
nıdıkları ve hayranı oldukları Halikarnas Balıkçısı takma 

adıyla ünlü olan Cevat Şakir’i görmek ve konuşmak sevdasıyla 
kalkıp Bodrum’a kadar giderler. Halikarnas Balıkçısı, gençliğin-
de sürgün olarak gönderildiği fakat sürgünlük günlerini doldur-
masına rağmen çok sevdiği için temelli olarak yerleşip hiç ayrıl-
madığı Bodrum’la âdeta özdeşleşmişti birçok kişinin gözünde. 
Dostları kendisini hiç yalnız bırakmazlarmış, özellikle yaz ayla-
rında hep Bodrum’a taşınarak Halikarnas Balıkçısı’nın tabiatla 
kucak kucağa olan evinde, nadide ağaçlarla bezenmiş bahçesin-
de sohbetler ederlermiş. 

Bu birkaç genç geldikleri Bodrum’da rastladıkları bir balıkçıya 
sorarlar:

“Bize Halikarnas Balıkçısı’nın evini gösterir misin?”

 Balıkçı biraz düşünür fakat çıkaramaz.

“Bu arkadaş kızartma mı yapar, ızgara mı?” diye sorar.

Bizim gençler dehşete düşerler. Çünkü Halikarnas Balıkçısı’nın 
hele hele Bodrum’da tanınmayacağını akıllarına bile getirmemiş-
lerdir. Bir hikâye daha:
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Karı-koca iki profesörümüz Diyarbakır’a gitmişler. Diyarbakır’da 
gerek caddelere gerekse birçok yere Ziya Gökalp’in adının veril-
diği malum. Gökalp’in Diyarbakırlı olduğu da malum… Profe-
sörler çıkmış Gökalp Caddesi’ne ve başlamışlar Gökalp’in evini 
aramaya. Yani Gökalp Müzesi’ni aramaya. Bulamamışlar. Cadde-
de görevli bir polis memuruna sormuşlar.

“Bize Gökalp’in evini gösterir misiniz?”

Polis bir süre düşünmüş. Yardımcı olmak için çırpınan samimi 
bir tavırla.

“Efendim birden çıkaramadım. Mesleğini söylerseniz evini bulu-
rum. Eh şöhret bu galiba.”

Kimilerinin hayran olduğu ama kimilerinin de hiç kulak bile ka-
bartmamış olduğu isimlere şöhret deniyor olmalı.

Ama televizyon çıkalı bu şöhret mevzuu da yeni bir renge girdi.

Cilt cilt eserler yazmanın sonunda kazanamayacağınız şöhretin 
bin mislini ama şu ama bu vesileyle az bir miktar televizyonda 
görünürseniz elde ettiniz gitti demektir.

Milletin aklı gözünde şimdi.

Evvelce şöhret demek, edebiyatçı demekmiş. Şöhret olarak şairi, 
romancıyı falan sayarlarmış, fikir adamlarını, âlimleri sayarlar-
mış.

Şimdi cahili de, mektep medrese görmüşü de, beyaz camda sey-
rettiklerini şöhret olarak kabul ediyor.

Hâl böyle olunca, o balıkçıdan polis memuruna kadar herkes 
haklı. Toplumda gürültüye giden yalnızca Halikarnas Balıkçısı 
ile Gökalp değil ki.
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Ama galiba, yine de bir teselli tarafı var bu işin. Beyaz camın şöh-
retleri bir salgın gibi kasıp kavuruyor her tarafı. Ama çarçabuk 
unutuluyor bir süre sonra. Ötekilerse öyle değil…

Yeni Mesaj, 8 Temmuz 1998
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Dönüşüm3

Çok az kişi için yazıyoruz. Çok az kişiye ulaşıyor sesimiz. 
Çağa, topluma aykırı bir yol mu tutturmuşuz kavgamız-

da? Yoksa o alıcısı çok az olan, böyle olduğu hâlde gerçek değeri 
aşağı düşmeyen bir “fildişi kule” sanatı mı üretiyoruz? Sanmıyo-
rum böyle olduğunu. Nedendir öyleyse bu vurdumduymazlık? 
Yazdıklarımız ortadadır. Hep “yerli düşünce” diyoruz. Yerli dü-
şünceyi, sanat biçiminde vermeye çalışıyoruz. Duyarlığımız bu 
düşünce adına çalışmakta, ona ayarlı. Öyleyse ne kalıyor geriye? 
Vurdumduymazlığın kökü nereye dayanıyor? Acaba, bu yerli 
düşünce dediğimizi işlemeye çalışırken kullandığımız araçlar mı 
antenleri kesiyor? Kopukluk ondan mı? Bu bir nedense, biline ki, 
anlatıma, biçime, bakış açımıza, özel bir görüntü getirme, bizim 
kuşağımızın gereğidir. Biz, bunun gereğini yerine getirdiğimiz 
inancındayız. Necip Fazıl, Mehmet Âkif ’in çizgisi üzerinde yü-
rüdü mü, yürür mü hiç? Her dönem, her kuşak bir yenilik ge-
tirme görevindedir. Düşüncenin, sanatın koşuludur, onurudur 
bu. Aydın demek, buna kendini alıştırandır, buna uyabilendir. 
Çağdaşlık, çağ dışılık buna uymak ya da uymamakta aranmalı 
asıl. Sonra, biz bu konuda, yani anlatımdaki araç bakımından da, 

3 M. Akif İnan’ın dosyaları arasında bulunan “Dönüşüm” başlıklı yazının daha önce 
yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlandıysa nerede yayımlandığı bilinmemektedir. 
(H.Y.)
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öyle “olursa da bu, olmazsa da bu” gibilerinden, bir anlaşılması 
güç, ancak birkaç kişinin zar zor heceleyeceği, karışık, çok özel 
bir yol da tutturmuş sayılmayız. Denge, baş ölçümüz olmuştur.

Öyleyse ne kalıyor geriye?

Bir şey var ki kimse yadsıyamaz: Bir sam yeli estirilmiş; düşün-
me, duyma adına ortalıkta bir şey bırakmamış; beyinleri kavur-
muş, yürekleri kurutmuştur. Aydın diye, öyle bir insan tipi üre-
tilmiştir ki, günlük küçük kaygılardan başka ne varsa, işte asıl 
onu tanımamaya yükümlü, ona mahkûm. Bir insan, ne denli 
zavallılaşırsa bu aydın o denli zavallıdır. Bir insan, ne denli sığ, 
ilkel, kültürsüz, ülküsüz, yavan duruma düşürülebilirse oraya 
kadar düşmüştür bu aydın. Hayal almaz, akıl almaz bir düşüştür 
bu, ama doğrudur. Beğenileri düzeysiz, incelikleri kaba, sözlük-
leri kıt, beyinleri dümdüz. Her işte, her konumda kendine çıkar 
sağlama konusunda oldukça pişkinliği de olan bu aydın; gerçek-
te her yanıyla bir zavallıdır. Yaşadığımız ortam, seri malı olarak 
üretmiştir onu. Bu durumun bilincinde de değildir o. Bir yerde, 
kendinden memnundur da, yetenekli olduğunu sanır, özel bir 
yanı var sanır, bazı toplumsal konularda eleştirilerde bulunur. 
Aklının ermediğine, yanlış gözüyle bakar. Aslında bu aydınla, bir 
sığırtmaç arasında öyle önemli bir ayrılık yoktur. Gerçekten, dü-
zeyleri birbirine denktir. Tek ayrılıkları, işleri, uğraşlarıdır. Aydın 
denilen, kendini üstün, işbilir, yönetebilir sanadursun. 

Böyle bir gerçekle kuşatılmışız. Bu kesin. Bu kesinse, buna inanı-
yorsak, akla gelebilir: Öyleyse yakınmamız yersizdir bu vurdum-
duymazlıktan, bu aldırmazlıktan; konu çözümlenmiştir. Hayır, 
konu çözümlenmemiştir. Ne olursa olsun, Türkiye’de soyu hiçbir 
dönemde kesilmemiş, etkisi sınırlı kalmış olsa bile gerçek bir ay-
dın yazar kuşağı vardır. Daha da önemlisi, bunların gösterdikleri 
çaba sonucu, sayıları çok az da olsa, gerçek bir aydın kuşak ye-
tişmiştir. 



Çok az kişi için yazdığımızı söylerken bu “çok az”ların, güçleri-
nin yettiğince daha yaygın bir çaba içinde olmalarının gerekti-
ğini de birlikte söylemek istiyoruz. Küçük, ilkel aydını, sorunu 
olan, gerçek aydına, toplumda ağırlığı olan bir yurtsevere dönüş-
türmeliyiz. Bunun savaşını veriyoruz biz. Bu savaşta kazanacağı-
mızı umuyoruz. 
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Şiirin Çağrısı4

Olayların kuşatması altındaysanız, bir yoğun hüzün ağmak-
taysa üstünüze… Günler, saatler bunalımın otağını kur-

muşsa içinizde, sıkıntı bezirganı haraca bağlamışsa sizi… Acz-
den başka sermayeniz kalmamış gibiyse… Dualar, yüreğinizin 
semtine uğramadan çıkıyorsa ağzınızdan… Kendi sesiniz bile 
yabancı düşüyorsa kulaklarınıza… Şiir okumalısınız…

Ya da gülen oynatan sevinçlerin avucunda tutsak olmuşsanız… 
Nefsin elinde oynayan eğitimli bir maymuna dönmüşseniz… 
Başkalarının acısı size çarptığında bir lastik top misali geriye 
sıçrıyorsa… Hiçbir oyuk oluşturmuyorsa içinizde hüzün… Gü-
nübirlik hay ü huyun gölgesinde nefesleniyorsanız… Öte dünya 
düşüncesi, hesaba çekilmek gerçeği sadece fantezi hanenizde ko-
nuklaşmışsa… Şiir okumalısınız...

Şiir, dengeler insanı.

Tüm sivrilikleri, abartmaları törpüleyen, düzenleyen şiirdir. İfrat 
ve tefridin medd ü cezirleri, hayr vasatına şiirle girer.

4 “Şiirin Çağrısı” başlıklı yazı, önce 28 Mayıs 1981 tarihli Yeni Devir’de 
“Şiir Çağrısı” başlığıyla yayımlanmıştır. Yazı, ikinci yayımlanışında yazarı 
tarafından dil yönünden küçük değişikliklere tâbi tutulmuştur. (H.Y.)



Hayrın vasatında, temkin üzere iseniz yine de gereklidir size şiir. 
Çünkü hâlinizi olgunluğa eriştirmek, yeteneklerinizi geliştirmek 
baş ödevinizdir.

Şiir, hikmet sevdalılarının sevgilisidir.

Şiir, ilim mensuplarının arkadaşı olmuştur.

Şiir, edebin öğretmenidir. Hayânın çocuğudur. Hassasiyetin ana-
sıdır. Ehl-i dilin yoldaşıdır. Yüreğin tercümanıdır, kalbin sesidir. 
Aklın en sadık yoldaşıdır, rehberidir.

Şiirle tanışmamış olanlar, fukaralığın trajik tutsaklarıdır.

Şiirle merhabasını kesmiş olanlar, güzel nasiplere arka çevirmiş 
olanlardır.

Şiirin ikliminde yeşermeyen bilgiden de, siyasetten de ancak za-
rar gelir insana.

Şiirin suyuyla yoğrulmamışsa bir savaş, onun adı katliamdır. 
Yoğrulmuşsa cihat.

Yunus’un nefesini canevinde misafir etmemişlerle hangi or-
tak yanımız olabilir? Mevlânâ’nın sesleri yankılanmıyorsa biri-
nin içinde, ne kadar uzağımızdadır o kişi. Fuzûlî, meçhulüyse 
bir kişinin, insanlık meçhuldür ona. Şeyh Gâlib’i tanımayan 
hangi güzelliği, hangi aşkı tanımış olabilir? Niyazi, Kuddusî, 
Karacaoğlan’la bir tel bağlanmamışsa aramızda, belki yalnız şey-
tanladır rabıtamız.

Çağdaş Müslüman şairleri okumamışsak, o eski şiir nehirlerimi-
zin biteviye akmakta olduğu yepyeni yatağı görmüyoruz demek-
tir.

Simya, Kasım 1996
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Şiir ve Bir Şiir

İyi bir şiir yayınlandığı zaman haftalarca, aylarca onun yankısı-
nın devam ettiği bir ortamdan, ne yazık ki uzaklardayız şimdi.

Duyarlıktan, zevkiselimden, hatta derinliğine tefekkürden ayrı 
düşmenin bir görüntüsü değil mi bu?

Daha çok yakınlara kadar “ünlü adam” denildi mi akla hemen 
yazarlar, şairler gelirdi. Toplum onları severdi, onları konuşurdu. 
Bir romancı, bir hikâye yazarı, bir şair, âdeta esatirî varlıklardı. 
Bir itibar sahibiydiler. İlâ maşallah şimdi, hele gençlik, ünlü kişi 
olarak, sporculardan, şarkıcılardan, sinema oyuncularından gay-
rısını tanımak, kabul etmek mevkiinden çok uzakta.

Kıymet hükümlerinin değiştiği değil, dejenere olduğu bir dö-
nemde yaşıyoruz.

Bu çürüyüş nereye kadar gider?

Bu tereddi; ya başıboş, sorumluluk duygusundan yokun, dünya-
perest ya da anarşist ruhlu bir gençlik realitesine kadar götürür 
bizi. Zaten şimdi aktüalitede de olan bu değil mi?

Okumaya, düşünmeye, duymaya ihtiyacın ortadan kalkması, in-
sanı insan olmaktan çıkarmaz da ne yapar?



Bizler, özellikle gençlikte fikir ve sanat alakasını geliştirici bir fa-
aliyete hız vermeliyiz. İyi sanat örnekleriyle tanıştırıcı yayınlar, 
entelektüel eğitimini tamamlayan faaliyettendir.

Mavera dergisinin son sayısında Alaeddin Özdenören’in bir şiiri 
yayınlandı. Bu güzel şiiri sizlerle birlikte bir defa daha okumak 
isteğimin önüne geçemedim.

Özdenören “1960 sonrası” şiirimizin en iyi isimlerindendir. Kul-
lanılmamış, imajlarla sehl-i mümteniye varan (söylenmesi kolay 
gibi görünen ama zor söylenen) bir lirik ve romantik söyleyişin 
en çarpıcı örneklerini vermektedir. Çok zengin bir iç müzikle, 
derin anlamın uyuştuğu bu şiirler; coşkulu bir duyarlıkla, çok 
boyutlu bir kültürün ürünüdür. Söyleyeceğini, şiirsel söyleyişin 
olanca imkânıyla kundaklayarak vermekte Özdenören, gerçek-
ten büyük bir ustalık göstermektedir.

Aşağıdaki şiirde, bir motif olarak folklorik unsurların, nasıl 
çağdaş bir algılamayla sergilendiğini göreceksiniz. Şuuraltı dal-
galanmalarının, mistik bir kaynaktan çıkarak, vuzuh ile ipham 
arasındaki beliğ gelgitlerini sergileyen “Gök Duvarları” şiirini 
birlikte okuyalım:

Kalbim gök duvarlarına
Resmini çizer
Gözlerin düşlerimde gezer
Akar içime içime
Ay taşırır geceleri
Senin yokluğundan beri
Yığar içime içime
Pusuda mı bencileyin
Her şeycikler geceleyin
Ben nasıl derinlerdeyim
Ki yıldızlar gökyüzünden
Yağar içime içime…

Yeni Devir, 16 Temmuz 1977
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O Şehrayin

Şiire çerez gözüyle bakılmamalı. Temel gıda bilinmeli.

İlim, siyaset ve kemal sahiplerinden hiç kimse yoktur ki şiiri 
benimsememiş olsun.

Nasıl ki Yunus’u, Mevlânâ’yı, Fuzûlî’yi hafife almak, nasipsizlikse 
ve onlar gibi daha yüzlerce üstün hilkat, düşüncelerini, duyar-
lıklarını şiir sanatının imkânı içinde vermek yolunu seçmişse, 
çağdaş şiirimizi de öylece tanımak ve o yolu seçenleri okumak 
şarttır.

Evvelki şairlere “evet” deyip berilere gelmemek, direnmek, çağ-
daşlarını tanımamak akıl alası değildir. Eskilere yakışır kıratta 
yenileri bulamamak, genellikle anlamsız bir önyargının ürünü-
dür.

Sönmez seher-i haşre kadar şi’r-i kadîm

Bir meş’aledir devredilir elden ele

Akıl, izan ve irfan erbabından hiçbirini gördünüz mü ki acaba, 
Hâfız’ı, Sa‘dî’yi, Hayyâm’ı, Attâr’ı okumamış, sevmemiş bulun-
sun.
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Ezberinde Yunus’tan, Niyazi’den, Kuddusî’den, Karacaoğlan’dan, 
Köroğlu’ndan, Şeyh Gâlib’den hatta Ziya Paşa’dan, Âkif ’ten, Yah-
ya Kemal’den, Necip Fazıl’dan birkaç mısra olmayan bir tek mü-
nevvere rastlayan beri gelsin.

Beri gelsin de o rastladığı kişinin münevverlikten hiç hisse alma-
mış olduğunu, yüzüne karşı söylesinler.

Şiiri sevmemiş olanların ne denli halavetsiz olduğunu bilmeyen 
var mı?

Şiir bir mekteptir. Derin, geniş, zengin içi, zinde beyinli kişiler 
yetiştiren bir mektep.

İçinde bulunduğumuz sosyal kargaşanın zemininde sanattan ko-
puşun gerçeği yatar.

Yukarıda adını andığımız sanatçıları, bir güzelce okumuş olup 
da toplum düşmanlığının kesin bir ispatı olan anarşiye, teröre, 
arsızlığa, hırsızlığa bulaşmış bir fert var mıdır?

Hiçbir şey yapamıyorsak bile, sanatımızın bu usta isimleriyle ta-
nıştırsaydık gençliğimizi, bu belalar gelmezdi başımıza.

Yeni Devir, 30 Nisan 1981 
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Gidip Okumak

“Ona bir gün gidip, bu şiirleri okusak, eminim ki anlar ve 
severdi.” diyordu Erdem Bayazıt. Bizim neslimizin şiirleri-

ne bir türlü ısınamamış olan bir dostumuzdan bahis açmıştık. 
Aslında bu dostumuz, şiiri çok seven biriydi. Hatta şiiri tanıyan 
biriydi de. Dahasını söyleyeyim, değerli bir antoloji bile düzenle-
mişti. Tasavvufla iç içe yaşayan, kalbinin keskin gözleri olan bir 
“ağabey”di. Mutasavvıf şairlerdeki o dipsiz derinliklere aşinaydı 
ve onların şiirlerinde, kendi yüreğine tercümanlar bulmuştu.

Bizim şiirle uğraştığımızı bildiği için –haydi itiraf etmiş olayım 
izlenimimi– bize biraz da acırdı. Ve biraz da hayret ederdi.

Öyle ya, yaşını başını almış, bunca kitaplar karıştırmış, sözü savı 
dinlenilir, yazdıkları yazı okunabilir, edebe erkâna riayet eden 
kişilerdik. Ama nasıl olurdu da manaya kulak asmayan, vezne, 
ahenge yüz vermeyen; velhasıl o eski, mübarek şairlerinki gibi 
olmayan şiirler yazardık?

İşte, çözümleyemediği bir husustu bu, o ağabeyimizin! Hani biz-
leri tanımasaydı ve bizlere hususi bir muhabbeti olmasaydı, o 
yakından tanımaya eğilmediği şiirlerimiz için, peşinen “zırva!” 
yaftasını yapıştırır ve hepimizi bir tahtada akıl ve bilgi yoksulu 
olarak kabul edip sırtını dönerdi herhâlde.



23
5

ED
EB

İY
A

T
 K

Ü
LT

Ü
R

 V
E 

SA
N

A
TA

 D
A

İR

“Evet, kendisine bir gün gidip şiirlerimizi okusaydık, görürdü ki 
Yunus’un Fuzûlî’nin söylediklerine aykırı değil bizimkiler.”

Erdem Bayazıt’a, sözünün bu noktasında Cahit Zarifoğlu şöyle 
cevap vermişti o gün:

— O hâlde bir gün gidip okuyalım.

Güldüm. Güldüm, çünkü bu iki şairimizin de kendi şiirlerini bi-
rilerine okuduklarına ben şimdiye değin hiç şahit olmamıştım. 
Güldüm, çünkü bu yol, çıkmaz sokaktı. Neslimizin şiirinden 
hazzetmeyenleri arayıp bularak, onlara özel şiir seansları düzen-
lemek, hiçbir takatin harcı olamazdı.

Yeni Devir, 1 Mayıs 1981
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Şiir Anlayışım

Şiirlerim üzerine birçok yazı çıktı. Birçok –şiirle meşgul olan– 
arkadaşımızın, hususi meclislerde şiirim üzerine fikir beyan-

larına şahit oldum. Hepsine teşekkür ederim.

Şüphesiz bunların hepsinde bir hakikat payı var. Onların getir-
dikleri bu tespitlerde, yorumlarda, ben gerçekten de kendimi 
yakalayan unsurlar görmüyor değilim. Bu benim için sürpriz ol-
madı aslında. Söylemek istediklerimi bir ölçüde okuyucuya ulaş-
tırmış olduğumu görebildim. Bu bile büyük bir mutluluk. Ben 
şiirdeki yerimi edep ederim; söylemeye, anlatmaya. Kendi şiir-
lerime karşı çok soğukkanlı ve araştırıcı gözlerle yaklaşan biri-
yim. Bazı sanatçılar kendi sanatı üzerine fikir beyanından imtina 
ederler, ama bunun dışında kalan sanatçılar da vardır. Sanatımın 
gücü konusunda bir şey söylemek istemem ama bazı kişisel iddi-
alarım üzerine konuşmak isterim.

Şiirde ben; 1970’lerden bu yana kimselere benzememe yolunu 
seçtim. Ama bu yol bende başarılı örneklerine kavuşmamış ola-
bilir. Bir bakıma teorisini ortaya koymaya çalıştığım şiirin iyi 
örneklerini de vermemiş olabilirim. Kaldı ki bu teorimin kabil-i 
münakaşa tarafları da olabilir. Bunlar ayrı, fakat öyle zannediyo-
rum ki o noktada şiirde bir karara varmış hâlim vardır. 1970’lere 
kadarki şiir mecram, her ne kadar daha sonraki şiirde bulmuş 
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olduğum noktalara aykırı düşmeyen unsurlar taşımış oluyorsa 
da farklı bir anlatıma sahiptir. 

Benim hakkımda fikir beyanında bulunan arkadaşların, eleş-
tiricilerin çoğu benim gizlemeye çalıştığım 1970’ten önceki 
şiirlerimi de görmezden geldiler. Fakat 1970’lerden sonra bazı 
kararlara vardım. Karar aslında yine dünya görüşümün şiirini 
oluşturmaktı. Ama dünya görüşümün şiirini oluştururken, bir 
form aradım. Ve bu formu ben İslâm topluluklarının geliştirdiği 
şiir yapısında, geleneğinde gördüm. Bunun uzantısı da bizde ne 
Divan Edebiyatı’nın tekrarı ne de onun tecdidi olmalıydı. Her 
çağın kendine mahsus bir şiir terakkisi, söyleyiş biçimi vardır. 
Kaldı ki Divan Edebiyatı’nda hepimizin bildiği gibi belli bir form 
içerisinde bir bakıma belli teşbihlere müstenit, ama sanatçıların, 
dehasıyla ona yepyeni pırıltılar eklediği farklı söyleyiş, yekdiğe-
rinden tefrik ediliyor. Divan Edebiyatı sanatçılarının işlemiş ol-
duğu mevzu, anlatım, dayandığı benzetmeler hemen hepsinde 
aynıdır. Ama bir Fuzûlî’nin yaklaşımı, söyleyişi farklı; Nedim’in, 
Nâbî’nin ayrı. Demek ki ben şiiri yalnız bir söyleyiş farkının kur-
taracağına da kail olmadım. Ama eski sanatımızın estetik telak-
kilerine muvafık düşen ama şiirimde onlara bazı yeni eklemeler 
getirmek istedim.

Zannediyorum bir ölçüde Divan Edebiyatı belirir karşılarında. 
Belki bir Divan şiirinin dünyasını görür gibi olurlar. Kendilerine 
o edebiyatı hatırlatır daha çok. Mesela Servetifünun Edebiyatı’nı 
hatırlatmaz da, Meşrutiyet döneminin öteki sanatçılarında gör-
müş olduğumuz şiirleri hatırlatmaz da, Divan Edebiyatı’nı ha-
tırlatır. Ama hiç kimse, en dikkatli gözlemci bile diyemez ki işte 
bu şairin kullanmış olduğu bu hayal unsurunu, bu imajı ben 
Nedim’de de gördüm. Hatta farklı biçimde bile olsa gördüm di-
yemez.
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Demek ki aynı kanunlarla yola çıkış var. Fakat onları suret-i ka-
tiyede yenileme veya onları değişik bir biçimde tekrar gündeme 
getirme şeklinde bir çaba göstermedim ben. Divan Edebiyatı teş-
bih edebiyatıdır bir bakıma. Bizim Divan Edebiyatı teşbihlerinde 
hem bir mantık vardır, hem yoktur gibi. Boy selviye benzetiliyor. 
Saç yılana, zincire, halata. Bazı Divan Edebiyatı’nı yerenler o sa-
natçıların imajlarından kalkarak ortaya gayritabii ucubeler çıktı-
ğını iddia edegelmişlerdir. Gölpınarlı vesaire. Kiraz dudak, elma 
yanak… Böyle sevgili resmi çizecek olursak âdeta bir hilkat ga-
ribesi ortaya çıkar diyenler olmuştur. Aslında onların benzetme-
lerinde benzeyenle benzetilen arasında münasebet, bir mantık 
münasebeti yok değil. Aslolan o mantık münasebetine katılmak 
veya katılmamaktır. Şimdi ben de yeni imajlar getirmeye çalış-
tım. Divan Edebiyatı’nın bu anlatımlarını, benzetmelerini ya-
dırgayanlar, bunları da yadırgayabilirler. Hatta benimkini daha 
çok yadırgayabilirler. Çünkü ötekiler çok kişilerce tekrarlanmış 
olduğu için bir alışma olmuştur. Ama benimkilerde de mantığa 
uygun bir benzetme vardır aslında. Bunu daha müşahhas olarak 
söyleyeyim. Mesela;

Saçların en derin bir gökyüzüdür

Varamaz ellerin merdivenleri

diyorum.

Saç, malum. Derin gökyüzüne benzetiliyor. El, bir merdivene 
benzetiliyor. Yalnız o kadarla kalmıyor ama…

Şimdi bu beyitte, Divan Edebiyatı’nda görmüş olduğumuz bir-
çok edebî sanatın veya bazı beyitlerinde birçok edebî sanatın ay-
nıyla kullanıldığını gayet müşahhas olarak görürsünüz. “Leff ü 
neşr”ler “telmih”ler “teşbih”ler hepsi vardır. “Tevriye”ler vardır. 
İşte, buradaki “el” tevriyeli olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda 
öteki mevcut olan edebî sanatları anlatmama lüzum yok. Yani 
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Divan Edebiyatı’nın sanat telakkilerinden bir kalkış var. Ama şi-
irimin konusunda büyük bir cehd göstermeye çalışmışımdır. Bir 
de hayalleri yeni seçmeye çalışmışımdır. Ama hani bu hayaller 
arasında da bir mantık ilgisi? Mantık örgüsünden tecrit kılınmış 
şiir, benim için zaten kabule şayan değil, onu yapanlar da var.

Benim üzerimde en iyi yazı yazanlardan birisi Alaeddin Özde-
nören, bu beyit üzerinde şimdi size de söyleyeceklerimi anlat-
tığımda kendisine “Hayret!” dedi. “Ben, senin şiirlerine hiç bu 
açıdan yaklaşmamıştım.” Demek ki en iyi yazı yazanlardan birisi 
olduğu hâlde ve benim söylemek istediklerimin birçoğunu açığa 
vurmuş olduğu hâlde yine de bir yanıyla kapalı kalıyor. Bu be-
yitte dünya görüşüme muvafık düşen bir ulviyet tablosuyla karşı 
karşıyayız. Bir tesettür olayıyla karşı karşıyayız. Bir mahremiyet-
le kadının sakınma duygusuyla karşı karşıyayız.

Veya yine aynı dünya görüşüme merbut ama kadını terennüm 
eden, ideolojik terennüm eden, ikisini birbirine özdeşleştirdim. 
Kadın bir “ide” olarak yer aldı şiirimde.

Bir kutsal emanet gibi, sır gibi

Ve bir ayıp gibi saklarım seni

Burada tasavvufun sırrîliğine, melametine, evliyaullahın kera-
metine izhardan imtina etmek geleneğine, vakıasına, hepsine 
dair telmihler vardır. Yani kalkış noktam, dünya görüşüm, onun 
kadın telakkisi, onun cemiyet anlayışı, onun duyarlılığı… Bu 
bende suni değil aslında. Yani ben, zihnen bir dünya görüşüne 
merbutum. Onun kavgasını veriyorum. Haydi, kendimi zorla-
yayım da ona muvafık düşen şiirler oluşturayım, yok öyle de-
ğil. Kelimelerin tam anlamıyla, fiilen benim için öyle çalışıyor. 
Yalnız güzel düşünmenin özentisi içerisinde olmadım. Ararsanız 
içimi yoklamaya yönelirsiniz. Bir şey çıkmaz içerisinden. Ama 
hani çarpıcı bir söyleyiştir. Adam: 
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Gözlerin göz değil gözistan

diyor. Laf ola beri gele ama âdeta argo deyimle oturtturmuş, gü-
zel. Çok da örnekleri var bunun. Güzel söylemiş, şiirsel söylemiş 
ama hepsi dipsiz ambar, boş kiler. Demek ki birçok şiirlerinde 
zaman zaman baş duygu bir oyundur. Yani şiir, bir yanıyla bir 
zihin idmanı… Hatta bir hayal oyunudur. Ama ben, yalnız on-
lardan istimdat ile yetinmedim. Onu mutlaka güçlü, büyük bir 
anlam kurgusuyla birlikte vermeye çalıştım. Kelimeleri seçme 
konusunda azami itina gösterdim. Şiirimin, bu içinde taşıdığı 
anlamı, kelimelerin yan yana gelmesinden doğan müzikle de te-
yide gayret ettim. Zaten bence bir yanıyla şiir de odur. Ben bir 
şiirin güzel olup olmadığına cins bir kulak şöyle karar versin 
derim: Mesela ben, İtalyanca bilmem. Ama bir İtalyan bana bir 
şiir okuduğunda o zaman benim kulağım o şiir için diyebiliyor-
sa bu bir aşk şiiridir veya bu bir bunalım şiiridir. O şiir müzik 
bakımından problemini çözmüştür. Başarıya ulaşmıştır. Bu bir 
yanı… Burada ben azami derecede itina göstermeye çalıştım. 
Ama ne nispetle gerçekleştirdim ve bu iddialarımın başarılı ör-
neklerini, gerçekte ortaya koydum mu koyamadım mı o ayrı. 
Ben iddialarımı size arz etmeye çalışıyorum. Ve bu kelime se-
çilmesine, seçimine azami itina göstermeye çalıştım. Bu konuda 
hatta eğri, yanlış bilmem uydurma kelime, onları da bazen kul-
landığım olmadı değil. Niye? Biraz da onu ahenk hatırına, âdeta 
bir müziğin akışındaki o noktanın tabiiliği oraya oturttu. Onu da 
oturtmakta tereddüt etmedim. Bir beytim mesela:

Bütün giysileri yırtsak yeridir

Yeter bize vefa elbiseleri

Hem elbise, hem giysi ikisi de aynı beyit içerisinde bulunmuş 
ve bana kalırsa da galiba gayritabii addedilmemeli. Şimdi Divan 
Edebiyatı’nı hatırlatıyor ya. Hatırlatıyor ama işte yakaladım sa-
natçıyı. Bu filanın söylediği değil, deniyor. Denmesi lazım. Onu 
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kolladım. Mesela bakın, Divan Edebiyatı üzerimde nasıl yankılar 
oluşturdu ve ben onlardan nasıl yeni beyitler oluşturdum. Bir ör-
nek vereyim. Dün aklıma geldi not ettim. Nâbî’nin:

Sultanı gam-nişimen edelden derunumu

Sahra-yı kalbe leşkeri sevda gelür gider.

Anlamı malum. Bu beyit bende şu iki mısraı çağrıştırdı, oluştur-
du, yazdırdı.

Bir denizatıdır şimdi yüreğim

Yeryüzü bakışlım uzat elini

Ne kadar birbiriyle anlamlı veya ne kadar birbirleriyle münase-
betsiz… İşte Divan Edebiyatı’nın üzerimdeki yankısını, çağrışı-
mın hudutlarını belirtmek bakımından bir örnek olarak vermiş 
olayım.

Evet, İslâm’ın bütün hassasiyetini, dünya görüşünü bin yıl içeri-
sinde oluşturmuş olduğu estetik kanunları kullanmaya ama onu 
içimin süzgecinden geçirerek ona yeni bazı unsurlar eklemeye 
gayret göstererek kurmaya çalıştım. Bir beytim:

Gövdemi kurşunlar sererse yere

Kırgın bakışların değdi sanırım.

Burada nazar, nazar değmesi var; kalp kırmamaya özen var. Bü-
tün bunlar var da bir de şu var. Bakın bir tasavvuf kıssası oku-
dum. Bu beyti bana o ilham etti.

Diyordu ki orada; “Eğer bir kuş, avcı tarafından vurulmuşsa veya 
bir balık bir oltaya gelmişse, o anda zikirden hâlidir, eceli ondan 
gelmiştir.” İnanalım inanmayalım, katılalım katılmayalım ayrı, 
ama ne kadar hassas bir şey, mistik tespit… Çünkü bütün mah-
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lukat, lisanıhâl ile hakkı tespih ederler. Ağaç, taş, balık, kuş öyle. 
Demek ki bu tespihten bir an fariğ olunca işte hayatları da hitam 
buluyor. 

Bu tasavvufi anlatım bende bu şekilde bir beyite dönüştü. İşte 
yani Divan Edebiyatı olsun, tasavvuf olsun, İslâm’ın dünya gö-
rüşü olsun, bende nasıl yankılar bulmuştur, nasıl bir elbiseye 
bürünmüştür. Onları örneklemek adına yani şiirdeki –sözüm 
ona– anlayışımı belirlemek adına birkaç örnek olarak arz etmiş 
olayım. Bir gün bir kitap okudum. Kitapta şöyle bir kıssaya rast-
ladım. “Sahabe olması muhtemel bir zat, Hz. Ömer’e (r.a.) geli-
yor. Diyor ki, ‘Ben gece rüyamda cima’da bulundum birisiyle.’ Af 
buyurun ‘cezamı isterim.’ Hz. Ömer her ne kadar rüyada vuku 
bulmuş böyle bir fiilin dünyevi cezası söz konusu olamayaca-
ğını beyana kalkıyorsa da direniyor Müslüman. ‘Hayır, ben ce-
zamı isterim.’ diyor. Boşuna adil olarak ünlenmemiş. Her hattı 
harekâtında âdeta bir ibret manzumesi var. O hâlde diyor, dikin 
bu bedeviyi bahçeye. Ve gölgesine şu kadar kırbaç vurun. Had 
vurulması, rüyada vuku bulmuş bir fiilin cezası da olsa olsa göl-
gesine kırbaç olabilir. Öyle yapılıyor. Ve o zat dünyevi cezasını 
almış biri, tövbekâr biri olarak içi gayet mutmain, mutlu çekip 
gidiyor.” Düşündüm de işte dedim, gerçek mümini anlatır bu. Bir 
yanıyla komik gibi geliyor insana bu kıssa ama Müslüman odur 
ki bütün eyleminin, rüyalarının bile hesabını yüz akıyla vermeye 
kalksın. İşte Müslüman odur.

Bütün vakitlerim sana ayarlı

İste hesabını rüyalarımın

Bu kıssa bende böyle bir beyite dönüştü. Evet, yani benim dünya 
görüşü itibarıyla bağlı olduğum bir hakikatin ve onun tarih bo-
yunca oluşturduğu edebiyatın geliştirdiği müesseselerin, tasav-
vufun içimde bulduğu yankılar ve onlardan ne ölçüde yararlan-
dığımı bir iki cümle hâlinde beyana yeltendim. Bunlarda muvaf-
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fak olup olmadığımı ifade bana ait değildir. Ben bu iddiamın, bu 
anlayışımın Türk Edebiyatı’nda kalın bir damar olarak gelişmesi 
konusunda da yazılar yazmaya yönelmedim, sanat sohbetlerinde 
bulunmadım değil, bunlardan bu noktainazarı benimsemiş ve 
bunu izleyen bazı genç arkadaşlarımda başarılı sayabileceğimiz 
örnekleriyle de karşı karşıya gelmedim değil. Bu, edebiyatımızda 
1970’lerde, eski edebiyatımızdan yararlanmak, Divan şiirinden 
çağdaş anlamda yeniden istifade etmek gibi kavgaların ortaya 
çıktığı zaman benim içimde oluşan ve çok kaba hatlarıyla an-
latmaya çalıştığım biçimde kanunlara bağlanan bir şiir anlayı-
şı, beyit düzeni. Ama bu beyit düzeni içerisinde her biri kendi 
müstakil bir hane belirtiyor. Fakat bunlar arasında bir omurga 
yok değil. Şöyle anlaşılmalı: Hani âdeta her birini –farzımuhal– 
bir kaynak olarak addedecek olursak, bunların hepsi aynı yeral-
tı nehrine bağlı kaynaklardır. Her beyit bu yeraltı nehri benim 
dünya görüşümdür. Yani İslâm’dır. 

Muştu Dergisi, Mayıs-Haziran 1980
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Bir Tahlil Denemesi -I

GAZEL

Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü 

Dayanır mı şîşedir bû reh-i seng-sâre düştü

O zaman ki bezm-i candâ bölüşüldü kâle-i kâm 

Bize hisse-î mahabbet dil-î pâre pâre düştü

Gehi zîr-i serde destî geh ayâğı koltuğunda 

Düşe kalka haste-î gam der-i lûtf-i yâre düştü

Erişip bahâra bülbül yenilendi sohbet-î gül 

Yine nevbet-î tahammül dil-i bî-karâre düştü

Meh-i burc-i ârızındâ gönül oldu hâle mâil 

Bana kendi tâliimden bu siyeh sitâre düştü

Süzülüp o çeşm-i âhû dedi zevk-i vasla Yâ Hû 

Bu değildi neyleyim bû yolum intizâre düştü

Reh-i Mevlevîde Gâlib bu sıfatla kaldı hayran 

Kimi terk-i nâm ü şâne kimi i’tibâre düştü

 Şeyh Gâlib
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1. Beyit:

Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü 

Dayanır mı şîşedir bû reh-i seng-sâre düştü

Kelimeleri:

Zevrak: 1. Kayık. 2. İçine zemzem suyu konulmak için yapılan 
kap, ibrik, ince camdan yapılan pul şişe.

Derûn: 1. İç, iç taraf. 2. Yürek, kalp.

Kenar: 1. Kıyı, çevre, sahil. 2. Kucaklama.

Şîşe: Şişe, sırça.

Seng-sâr: Taşlık, taşlı yer, taşlama.

Sadeleştirilmişi:

Gönlümün kayığı kırılıp (parçalanarak) [bir] kıyıya düştü (sahile 
vurdu) yine. (Tıpkı) taşlık yola (taşlama yoluna) düşen [bir] şişe 
[gibi]dir bu [durumum]. [O buna] dayanır mı[ydı hiç]?

Açıklanması:

İçinde, zemzem gibi kutsal bir nesne taşıyan şişe misali gön lüm, 
gönlümün kayığı, senin kucağına düştü, senin kıyına sığındı. Aşk 
denizinde dolanan gönlüm, yabancıların taşlamasına veya ka-
derin cilvelerine uğrayarak paramparça oldu. Bir şişenin taşlara 
uğ raması yahut taşlık bir yola düşüp kırılması gibi, benim gön-
lüm de kırılmıştır, parçalanmıştır. Ben bu taşlanmalara karşı ko-
yamadım, dayanamadım. Bu kadere dayanmak, kırılıp parçalan-
mamak mümkün değildi. (Buradaki “kenare düşüş” sevgiliye sı-
ğınmaktan mâda, ağyarın eline düşüş olarak da düşünülmelidir.)

Ben bu kırılmış, dağılmış hâlimde bile hep seni düşündüm, seni 
andım, sana varmaya koyuldum, sahiline vurdum, kollarına sı-
ğındım, kucağına attım kendimi. Sana dâhil düştüm.
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Aslında aşk yolunda bu başıma gelenler ilk değildir. Aşk yolu-
nun bu meşakkatlerine, açmazlarına ilk defa düşüyor değilim. 
Bu yolun nasibi, hep böyle belalara uğramaktır. İşte “yine” düş-
tüm, yine kırıldı “zevrak-ı derûnum.”

Âşık olan gönlün bu kabil “taşlık yollara” rastlamaması müm kün 
değildir. Kırılmaması, yaralar almaması mümkün değil.

Aşkın hassasiyeti, bir şişe hassasiyeti gibi, hemen, çarçabuk kı-
rılıverecek bir inceliktedir zaten. Böyle hassas bir gönlün, böyle 
bir aşkın nice muhalifleri, nice düşmanları vardır. Zaman zaman 
kırıklıklara düşmesi tabiidir, kaderidir. Hiçbir tedbir bile karşı 
ko yamaz bu kadere, dayanamaz.

İşte âşık, uğradığı her zorluğa rağmen yolundan vazgeçmeyen-
dir. Uğradığı zorluklardan yılmadan, yese düşmeden, kırık dö-
kük hâliyle bile sığınacağı yeri bilmeli, unutmamalı.

Sevgilinin, maksudun yanına varmalı, eteklerine düşmeli, kolla-
rına sığınmalıdır. Dergâhına iltica etmelidir.

Derdine deva, bu sığınıştadır. Yeniden onarılmak, güçlenmek bu 
sığınışlarla, sevgilinin himmetiyle sağlanır.

Âşık, darmadağın olsa da yüz çevirmemelidir sevdiğinden. Hâ-
lin arz ve istimdat makamı, sevgilidir.

Aşk uçsuz bucaksız bir deniz gibidir; âşıksa o denizde yol alan 
bir kayıktır sanki.

Sevgili, sahildir. Âşık, menzil-i maksut olan bu sahile ulaşmanın 
yolcusu. Bir kemal yolculuğudur aşk. Âşık, elbette çeşitli badire-
lere uğrayacaktır bu yolculukta. Aslolan, maksudunu gönlünden 
çıkarma maktır. Her kırılışında, arz mercii sevgilidir, sevgili ol-
malıdır.
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Zaten bir “reh-i seng-sâr”dır bu yolculuk. Taşlara uğramak ola-
ğandır. Bir şişe misali, kırılmaklar olağandır. Âşık da bu taşlar 
kar şısında kırılmalara uğrayacaktır elbet. Marifet, göğüs ger-
mektir bü tün bu zorluklara.

Teşbihler aracılığıyla, aşk yolunun hâllerini, âşığın hâllerini ve 
sevgilinin, bu yolun yolcusuna her defasında, her kırıklığa uğ-
rayışında ilticagâh olma vasfını, merhametini, maşukuna sahip 
çıkma hususiyetini dile getiriyor şair.

Beyitte, ince bir hüzün, bir tazallüm-i hâl; kırılma dolayısıyla bir 
mazeret beyanı olmakla birlikte, asla bir ümitsizlik ya da bıkkın-
lık yoktur. Aksine, hâlinden hoşnut olma, sevgilinin rahmetin-
den ümitli, hatta emin bulunma var. “Yine” kelimesi, âşığın her 
defasında vefa gördüğünü ifade ediyor. “Dayanır mı” kelimesi, 
aşk erbabının, be lalar karşısında pekâlâ darmadağın olabilece-
ğini, bu hâlin tabiiliğini vurguluyor. Daha çok, âşığın nasibini 
“kaderini” belirliyor.

Güçlükler, güçlükleri aşan ümitle, “vasi rahmet”ler-le peçelen-
miş âdeta.

Tekniği:

Şair, “zevrak” ve “kenar” kelimelerinin öteki anlamlarını da kul-
lanmak suretiyle “tevriye” yapmış oluyor.

“Dayanır mı” sorusu “istifham” sanatı için kullanıldığı kadar, ira-
desinin dışında olarak gönlünün maruz kaldığı muameleyi trajik 
bir biçimde vurgulamak için seçilmiştir.

Ayrıca bu “Dayanır mı” kelimesi birinci mısrada anlatılan du-
rum için “Bir güzel sebep” olmak, yani “hüsn-i tâlil” ağırlığını 
da taşı maktadır.
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“Şişe” kelimesi “mecazi” olarak gönlü ifade ediyor; hem kırılma-
ya müsait bir varlık olduğu hem de “zevrak-ı derûn” yani bir “ka-
yığa” yahut bir “pul şişeye” “teşbih” ettiği gönlünün bu hassasi-
yetine tekrar dikkati çekiyor.

Gönlünün kırılmasına; yani birilerinin eline, kucağına düşmüş 
olmasına ya da sevgiliye sığınmasına sebep olarak da, direnme 
gücü zayıf olan “zevrak” ve “şişe”ye benzemesi gösterilerek yine 
“hüsn-i tâlil” sanatı yapılıyor.

Zevrak, kırılmak, düşmek, şişe, reh-i seng-sâr arasındaki mü-
nasebetler, çağrışımlarla çok zengin bir “tenasüp” zinciri kurul-
muş.

Şiire girişteki “yine” kelimesi âdeta bir “hüsn-i ibtidâ” mahiye-
tindedir ve gönlün tekrar tekrar maruz kaldığı ve kalacağı hâllere 
işaret olarak kullanılmıştır.

Şair “matlaı”nı, yani bu ilk beytini daha sonra gelen beyitlerle 
çok yakından ilgili olan, âdeta her beytin başında, onun anlamı-
nı tamamlayan veya yönlendiren zengin ve bağlayıcı bir söyleyiş 
ola rak kurmuştur.

Birinci mısradaki “Yine zevrak-ı derûnum kırılıp” ifadesiyle, 
ikinci mısradaki “Dayanır mı şîşedir bu” ifadesi arasındaki aidi-
yet ve uygunluk bakımından görülen “leff ü neşr” sanatı, yuka-
rıdaki “kenâre düştü” ile aşağı mısradaki “reh-i seng-sâre düştü” 
ifadele riyle tamamlanmaktadır.

Görülüyor ki bu beyitte anlam ve sanat ağırlığı olmayan ne bir 
kelime var, ne de söz öbekleri.

Birinci mısrada kullanılan kelimelerin okunurken çıkardığı ses-
te, özellikle “zevrak” ve “kırılıp” kelimelerindeki aliterasyonda, 
âdeta bir kayığın denizde parçalanırken çıkardığı sesleri, çatır-
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tıları duyu yoruz. “Kenâre düştü” sesindeyse, bu kayığın parçala-
rının artık sa hile çarparken, sahili döven dalgalarla birlikte son 
seslerini alıyoruz.

“Dayanır mı” kelimesinde, bir esef ve imkânsızlık sesinin dalga-
lanışı ve ondan sonra kelimelerin çıkardığı sesteyse, parçalanan 
kayığın yinelenen son çığlığı ve tükenişi var.

Bu beyitteki söyleyiş ve teşbihler bir hayli yeni ve başarılı gibi dir. 
Gerçi gönlün bir kayığa ya da bir sırçaya benzetilmesi ve onun, 
kişinin elinde olmaksızın, kaderi gereği bir kırıklığa, parçala-
nışa uğ raması, eski edebiyatımızda kullanılmamış anlatımlar, 
hayaller değil dir ama; beytin tertibinde ve söylenişinde hemen 
beliriveren özel itina ve ustalık, alışılmış ve ucuz tekrara düşme-
den beyte orijinal bir görüntü getirmiştir. Ayrıca, gönlü kutsal 
bir nesne sayan, ona “beytullah” “nazargâh-ı ilahî”, “âyîne” diyen 
İslâmî edebiyatın bu hususi anlayışı, bütün Divan şairleri gibi 
Gâlib’de de tekrarlanmakta, böyle kutsal bir mekân olan kalbi-
nin kırılıp yıkılmasına sebep olan durum dahi bir ilahî takdire 
bağlanmaktadır.

Gönül şişesinin yahut aşk yolunda düşülen melametin anlatı-
mında kullanılan “ar ü namus şişesinin taşa çalınması” eski 
ede biyatımızda çokça başvurulan bir söyleyiş olduğu hâlde, 
gönlün zemzem suyu saklanan bir “zevrak”a, yani bir pul şişeye 
benzetile rek, taşlık yolda bir taşa çalınması, hatta bir taşlama yo-
luna düş mesi, böyle bir yoldan; hayat, kader yolundan geçerken 
taşlamaya uğraması, şaire ait olan özel bir buluştur, söyleyiştir 
galiba.

Şeyh Gâlib’in bu gazelindeki öteki beyitlerin tahliline gelecek sa-
yılarda devam edilecektir.

Mavera, Eylül 1978
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Bir Tahlil Denemesi -II

O zaman ki bezm-i candâ bölüşüldü kâle-i kâm 

Bize hisse-î mahabbet dil-î pâre pâre düştü 

 Şeyh Gâlib

Anlamı:

Can meclisinde kâm kumaş[lar]ı bölüşüldü[ğü] o zaman[da]ki, 
bize [de] mahabbet hissesi [olarak] paramparça [bir] gönül düştü.

Tekniği:

İkinci mısrada, biri “Bize hisse-i mahabbet”, öteki “...dil-i pâre 
pâre düştü” olmak üzere iki cümle görerek ve “düştü” kelimesini 
her iki cümlenin de fiili sayarsak, şöyle bir anlam nüansı da söz 
konusu olabilir:

Can meclisinde kâm kumaşları bölüşüldüğünde bizim hissemize 
ise: a) mahabbet, b) pâre pâre gönül düştü. Yani mahabbet hissesi 
olarak pâre pâre bir gönül değil; hem mahabbet hissesi, hem de 
parçalanmış bir gönül düştü.

Ayrıca “hisse” kelimesini yalnız “mahabbet”e ait olarak değil, 
aynı zamanla “dil-i pâre pâre”ye de şamil görmeliyiz. Bu durum-
da ikinci cümle “hissemize paramparça bir gönül düştü” anlamı-
nı ihtiva eder. 
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Bu küçük izaha dayanarak beyti şöylece sadeleştirelim:

Kâm kumaşının bölüşüldüğü zaman, bizim hissemize de mahab-
bet ve paramparça bir gönül düştü.

Mısrada iki cümlecik olduğunu vurgulamak için araya bir “ve” 
bağlacı koyarak manayı vuzuha kavuşturalım. “Ve” yerine “ile”yi 
de koyabiliriz. Böylece “hissemize hem muhabbet, hem param-
parça bir gönül düştü” anlamı çıkar.

Nitekim eski edebiyatımızda, “mahabbet”, her zaman için gön lün 
paramparça oluşuna sebep olarak ele alınmış, işlenmiş değildir:

a) “Mahabbet dolayısıyla paramparça olmak” söz konusu edil-
diği kadar, 

b) “Mahabbet dolayısıyla mutlu olmak, maksuduna kavuş mak”, 
“kâm almış” bulunmak da konu edinilmiştir.

Bu durumda birinci mısrada “kâle-i kâm”ı şair kendisi için 
“hisse-i muhabbet” olarak almış olabilir: Hissesine düşen mu-
habbeti kâle-i kâm olarak görmüş olabilir. Gerçi böyle bir an-
latım yolu seçildiği za man eski şairlerimiz “sihr-i helâl” sanatı-
na başvurmuşlar, yani birinci mısraın sonunda yer alan sözü, 
ikinci mısraın da başına raptedilecek bir kuruluş içinde tertibe 
koymuşlardır. Bu beyitteyse, bizim dikkati mizi böyle bir tertibe 
çekecek ne bir “sihr-i helâl” ne de “akis” ya da “iade” sanatları 
yapılmış değil.

Ama yine de “hisse-i mahabbet”, Şair’in “kâm” aracı, hissesi ola-
bilir. Böyle olunca “hisse-i mahabbet” ile “dil-i pâre pâre” arasın-
da bir “tezat” sanatı vardır. İki cümlecik arasında “müteradif ” bir 
mana değil, “tezat” oluyor.
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Birinci mısradaki “kâm”la bir terkip oluşturan “kâle”, bir aliteras-
yon meydana getirmekle birlikte aşağıdaki “pâre pâre” ifadele-
riyle de mukabele bularak tıbak (mutabakat) meydana getirmek-
tedir.

“Kâle” kelimesi, beyit içinde yeni bir hayal unsuru hüviyetinde-
dir. “Kâm” kelimesiyle pekâlâ birçok daha başka kelime birleşti-
rilebilirken, Şair’in “kâle”yi seçmesi, ifadeye bir orijinalite 
getirmiş tir.

“Bezm-i can” ifadesi beyit içindeki anlamları tekîd eden; diğer 
ifadeleri kendi mihverinde toplamakla tetmîm eylemektedir. 
Hatta “bezm-i can” ifadesi, bu gazelin bütün beyitleri arasında 
bir anlam ilişkisi olması bakımından, yani yekahenk bir gazel ol-
ması bakımın dan, bütün gazel için bir tetmîm rolü yüklenmiştir. 

Birinci beyitteki ahenk ve anlam ikinci beyitte de hiçbir sevi-
ye düşüklüğü göstermeden devam ediyor ve bir hüsn-i matla’ 
oluşturu yor.

Yorum:

Bu beyitteki “bezm-i can” ifadesiyle birinci beyitteki “yine” keli-
mesinin oynadığı rolü birlikte düşünürsek, şöyle bir yoruma 
uzanabi liriz. Şair ilk beytinde, “Gönül zevrakım ‘yine’ kırılıp ke-
nara düştü.” diyordu. Yani, “daha önce de kırılmıştı gönül zevra-
kım, şimdi de kırıl dı” demek istiyordu Şair bu “yine” kelimesiyle. 
Gazelin yekahenk hüviyetine ve “bezm-i can” ifadesinin tetmîm 
ağırlığına dayanarak; “yine” kelimesiyle anlatılan kırılmaların 
ne zaman ve nerelerde vuku bulduğunu daha bariz bir şekilde 
anlayabiliriz. Gönlün kırıklığa (yani sevdaya, muhabbete, parça-
lanışa) uğrayışı.

a) Önce, “bezm-i canda” vuku bulmuş.
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b) Saniyen, “Bezm-i cân”daki nasibi “bu dünya”da da yaşadığı 
için, kırıklık bu dünyada da tekrarlanmış veya devam ediyor.

Yani, biri “âlem-i bekâ”da ikincisi “âlem-i fenâ”da (âlem-i escâm) 
olmak üzere, iki somut kırılma vakası dile getiriliyor, “yine” ke-
limesi kullanılmakla.

“Yine” kelimesinin anlamını, düğümünü ise “bezm-i can” çözü-
yor. Bu çözüşü kuvvetlendiren de “O zaman ki” ifadesidir. Den-
mek isteni yor ki:

Yine zevrâk-ı derûnum kırılıp kenara düştü; ilk kırılış ise bezm-i 
can zamanında olmuştu.

Şuna dikkat edilmelidir ki buradaki gönül kayığının kırılması, 
bugünkü yaygın ve avami anlamdaki bir gönül kırılışı, kalp kı-
rıklığı, biri lerinden incinmek, küsmek anlamlarında değildir. Bu, 
can meclisinde kendisine muhabbet nasip olmuş bulunan bir 
âşığın tabii hâlini yan sıtan bir kırıklıktır, hüzündür. Peygamberi-
mizin şu anlamda iki kutlu hadisini hatırlayalım:

1. “Ben, gönlü kırık olanlarla beraberim.”

2. “Ben hüzün peygamberiyim.”

Ezelî aşktan hisse almış âşığın hâllerini, bilhassa hüznünü, acıla-
rını çeşitli söyleyişlerle dile getiren sayısız örnekler vardır edebi-
yatımızda. İslâm sanatçıları, bu fâni dünya hayatını bir gurbet ha-
yatı bilerek; âlem-i bekâdan bu ayrı düşüşün hüznünü, şekvasını 
terennüm etmişlerdir. Mevlânâ da:

Dinle ney’den kim hikâyet etmede

Ayrılıklardan şikâyet etmede

beytiyle Mesnevî’sine başlar. Şairlerimiz bu “vatan-ı aslî”den 
(âlem-i ervâh’tan) ayrı düşüşün hüznünü, bu hasretliği, “tekrar 
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Hakk’a rucu’u”n özlemini çok işlediler. Bu “vatancüda” hâlin 
ıstırabı, eski edebiyatımızda görülen bütün “sevgiliden ayrı 
düşüş”lerin anlatımın da bir mihver gibidir, bir temel unsurdur. 
Ancak, şairlerimiz, bir gele nek olarak, bu firakı anlatırken, yani 
bu dünya hayatındaki hasretliği anlatırken, dünyamızdaki un-
surlardan; eşya, tabiat ve insana ait mo tiflerden, özelliklerden 
de yararlanmışlardır. Bu yararlanma, edebiya tımızda çok zengin 
teşbihler oluşturdu. Bir yanı hakiki dünyaya bir yanı bu dünyaya 
bakan mecazların oluşumu; bir hakiki, bâtınî manayı; dünyevi, 
dış unsurlarla peçelemek sanatının geleneği kuruldu. Bu bakım-
dan eski şiirimizi anlamaya yönelirken, rastladığımız kelimele rin 
yalnız sözlük karşılığındaki alelade anlamlarıyla yetinmemeli, bu 
mecazların arkasındaki asıl öteki hakiki manaları da bilmeliyiz. 
Bun ları bilmeyince eski şiirimiz derinliği sınırlı, tek yanlı, ancak 
ustaca kurulmuş bir belagat ve estetik hadisesi zannedilir.

İlk beyitte Şair, gönlünü: a) bir kayığa, b) bir pul şişeye ben-
zetmişti.

a) Niçin kayık?

Kayığın şekil olarak da kalbe benzemesi bir yana, onun denizde 
seyreden bir araç olması dolayısıyla, bütün kâinatın bir umman 
mi sali olduğunu dile getirmek içindir. Allah’ın “Ol!” emriyle ya-
rattığı kâinat, O’nun kudretinin, ilminin, esrarının sonsuzluğuna 
delildir ki bu sonsuzluk deniz olarak da ifadelendiriliyor.

Yunus bahrî olmak gerek

Bir ummana dalmak gerek

İrfan erbabı, Allah’ın çepeçevre kuşattığı kâinatta, bu kudret ve 
hikmet denizinde seyrederler. Bu kâinat ki Allah’ın nurundan, 
emrin den, aşk ile bakışından halk oldu. Bunlarda layığı üzere 
seyretmekse ancak insana mahsustur. Çünkü mahlukun en şe-
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reflisi insandır. Allah insanı, eşya ve hadiseleri zapt ve teshir etsin 
diye kendine halife olarak yarattı. Kâinatı musahhar kılmak kul-
luk görevi olan sürekli tesbih ve tefekkür üzere bulunmak, bu 
umman içinde insanı, yani gön lü, bir kayığa benzetmekle vurgu-
lanıyor. Çünkü duygunun ve duygu nun yönetimindeki tefekkü-
rün merkezi, gönüldür, kalptir. Gönül beytullah’tır.

b) Niçin pul şişeye benzetiliyor gönül?

Çünkü kırılmak şişenin kaderidir. Gönül şişesinin kırılma kade-
rini yaşaması Kâlû Belâ’da (Can Meclisi’nde) vuku buluyor ev-
vela:

“Hatırla ki, Rabbin âdemoğullarının sülblerinden zürriyetlerini 
çıkarıp da onları nefislerine karşı şahit tutarak: ‘Ben sizin Rab-
biniz değil miyim?’ diye buyurduğu vakit onlar da: ‘Evet Rabbi-
mizsin, şahit olduk.’ demişlerdi. Bu şahit tutuşumuzun sebebi, 
kıyamet günü, ‘Bizim bundan haberimiz yoktu.’ dersiniz diyedir” 
(A’râf, 172)

Ruhların, Hak ile beraber oldukları, “Elestü bi-Rabbikum” soru-
suna “Kâlû belâ” mukabelesiyle verdikleri vaat vakti, ikinci be-
yitte de “o zaman” ifadesiyle hatırlatılıyor. İşte o zaman ki, bu 
“can mec lisinde” yani ruh meclisinde ruhlar Allah ile beraber-
diler. İşte insan bu âlem-i ervah’taki beraberliğin hasretini çeker. 
Allah’ın muhabbet ile bakarak cevherimizi halk ettiği bu mu-
habbet meclisinde, en büyük bağış insana lütfedilmiştir. Bütün 
hilkatın hissesini aldığı bu kâm meclisinde hisse-i muhabbetle 
şerefleniyor insan.

Allah’ın sonra insanları “Biraz korku, biraz açlık, biraz da malla-
rından, canlarından ve mahsullerinden yana eksiltmek suretiyle 
imti han etmek” (Bakara, 155) için âlem-i escama göndermesiyle 
başla yan bu dünya hayatı, o meclisten uzak düşüşün hüznüne, 
acısına, hasretine sebeptir insanın.
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İşte bu cisimler dünyasına düşüş, bir pul şişenin taşlık bir yola 
düşüşü gibidir.

Can meclisinde, bir kâle-i kâm olarak muhabbetten hisselerle 
dolu olan gönlü, Yaradanın nezdinden ayrı düştüğü bu dünyada, 
im tihan sebebiyle yaşayacağı masiva yüzünden kırıklığa uğraya-
caktır. Hissesine hem muhabbet düşmüştür, hem de bu gurbetlik 
pâre pâre kılmıştır gönlünü.

Öte âlemde “belâ” yani “evet” vaadi, aynı zamanda, kendisine 
takdir buyurulan bütün kadere; imtihan gereği uğrayacağı bütün 
belalara da göğüs germesinin vaadidir. Bu belalar âdeta bir taşlık 
yola benzer ki tekrar tekrar gönül şişesini kırarlar hep. Şeytan ve 
nefs, gönül şişesini buğulandırmak, bu gönül ayînesini paslandır-
mak, onu kırmak görevindedir. 

Bu sebeplerden, gönül pare paredir.

a) Hem hasretlik duygusuyla,

b) Hem gurbetteki imtihanlar yüzünden.

“Sonra Allah onu (insanın şeklini) düzeltip tamamladı ve biz-
zat kendi kudretinden ona ruh koydu. Sizin için kulaklar, gözler, 
kalpler yarattı” (Secde, 9). Ete kemiğe bürünerek dünyaya geldik. 
Burada birçok musibete maruz kalacağız. “And olsun ki malla-
rınızın sarfı ve canlarınızın musibeti hakkında imtihan oluna-
caksınız. Sizden evvel kendilerine kitap verilenlerden ve Allah’a 
eş koşanlardan da gerçek ten birçok incitici şey işiteceksiniz. 
Eğer katlanır ve sakınırsanız işte bu, din işlerine olan metanet 
ve bağlılıktandır” (Âl-i İmrân, 186). Birçok kıran, inciten, bazen 
şaşırtan şeylere muhatap olacaktır in san. Âl-i İmrân, 30; Mâide, 
48; En’âm, 50 ve daha birçok sûrede de, müminlerin bu dünya-
da uğrayacağı musibet, edileceği imtihan anlatılır. İşte Şair’in bir 
kayığa teşbih ettiği gönlü için:
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“Dayanır mı şîşedir bu reh-i seng-sâre düştü” 

demesi bu sebeplerdendir. Ve can meclisinde bütün mahlukata 
kâm kumaşı bölüştürülürken; muhabbetten en büyük hisseyi 
alan in sanın, aynı zamanda bu hisse-i mahabbeti hamil olarak 
paramparça olmuş bir gönüle sahip bulunduğu yine aynı sebep-
lere dayanıyor.

Bu beytin üzerinde başka açılardan da durulabilir. Önümüzdeki 
yazılarda onları da denemeye çalışacağız.

Mavera, Ekim 1978
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Bir Tahlil Denemesi -III

Bu sayıda üçüncü beytini tahlile çalıştığımız Şeyh Gâlib’in 
“düştü” redifli gazelinin ilk iki beyti, Mavera’nın 22 ve 23. 

sayılarında incelenmişti. Diğer beyit leri ise gelecek sayılarda ele 
alınacaktır. Amacımız, ba zı beyitleri vesile kılarak eski şiirimizin 
şekil ve muhte va yönünden özelliklerini göstermeye çalışmak ve 
çağdaş sanata eski edebiyatımızın kaynaklık etmeye müsait zen-
ginliklerini tanıtmaya katkıda bulunmaktır.

Gehi zîr-i serde destî geh ayâğı koltuğunda 

Düşe kalka haste-î gam der-i lûtf-i yâre düştü

 Şeyh Gâlib

Kelimeler:

Gehi: Ara sıra, bazı bazı, kimi vakit.
Zir: Alt, aşağı.
Zir-i serde: Başının altında.
Deste: El.
Desti: 1. Eli. 2. Testi, testisi.
Ayağ: 1. Ayak. 2. Kadeh, içki kadehi.
Haste-i gam: Gam hastası.
Der-i lûtf-i yâr: Sevgilinin lütuf kapısı
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Anlamı:

1. Bazen eli başının altında, bazen [de] ayağı koltuğunda [olarak] 
gam hastası düşe kalka [varıp] sevgilinin lütuf kapısına düştü 
(yıkıldı).

2. Kimi vakit [içki] testisi başının altında, bazen [de] kadehi kol-
tuğunda [olarak] gam hastası düşe kalka gitti, sevgilinin lütuf 
kapısına düştü (yıkıldı).

İzah:

Beyitte görüldüğü gibi gam hastası, testisi başında ve kadehi kol-
tuğunda olduğu hâlde değil, kimi zaman testisiyle, kimi vakit-
lerde de kadehiyle sevgilisinin kapısına varıyor. Testi ve kadeh 
bir arada değildir. Bu durumla, gam hastasının fakr hâli daha 
trajik bir muhteva ile verilmiş oluyor. Hastanın, kimi defa testisi, 
ki mi kere de ancak kadehi vardır.

Düşe kalka yol alarak gelip sevgilinin kapısına düşen ve ora cıkta 
iki büklüm hâlinde serilip yatan lütuf isteyicisi âşığın bazen eli 
(yahut) testisi bir yastık gibi başının altındadır, bazen de ayak ları 
(yahut) bardağı koltuğunun altında. Kapının önünde büzülmüş 
yatan bir insan tablosu çiziliyor burada. Resmedilen bir baş ka 
tablo daha var bu beyitte. O da, ya testisi başında, yani testi sini 
omuzlamış, ya da kadehini koltuğuna, yani koynuna koymuş ol-
duğu hâlde, düşe kalka, yani yıkıla yıkıla, sendeleye kapaklana 
yol alan gam hastası (fakir, sarhoş) birinin tablosu.

Eski edebiyatımızda âşıklığın bir sarhoşluk olarak anlatıldığı 
malumdur. Âşık, aşk şarabından içerek, aşktan nasibini alarak 
mestolmuştur. Gazelin ikinci beytinde bu durum, “Bezm-i can-
da kısmetler bölüşülürken bize de hisse-i muhabbet olarak pare 
pare bir gönül düşmüştü.” diye anlatılmıştı.
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Beyitte görüldüğü gibi çok canlı ve orijinal biçimde resmedi len 
hâlden, hayattan asla şikâyet edilmemektedir. Hâlinden, sevda-
sından şikâyette bulunma durumunu edebiyatımızın daha çok 
me cazi, beşerî aşkı dile getiren örneklerinde bulabiliyoruz. Ora-
da sev gilinin vefasızlığından, zulümlerinden vs. yakınılmıştır. 
Hakiki, ilahî aşkı terennüm eden şiirlerde, nasibinden şikâyet 
pek yoktur. Rıza, teslimiyet, hoşnutluk vardır. Yukarıdaki beyitte 
de şekva yoktur; ancak bir “durum anlatımı” vardır. Bu anlatım-
da Şair, birçok şairde bolca görülen anlatımları tekrarlamamış, 
tamamen değişik bir imaj keşfetmiştir.

Aşk yolunda belki bir nice zamanlar, eli başında, yani elinden 
kimseciklerin tutmadığı, tutamadığı ve ayağı koltuğunda, yani 
ken disinin de kimseciklerin yanına gitmediği bir âşıklık hâli an-
latılıyor birinci mısrada.

İkinci mısrada sevgilisini ve onun lütfunu idrak ediş ve yola ko-
yuluş durumu işleniyor. Bu yöneliş, maşukun kapısına sığınış 
yolculuğu; vusuldeki güçlükleri, meşakkatleri, imtihanları, cil-
veleri anlatmak için “düşe kalka” kelimeleriyle ifade edilmiştir. 
Belki bu çaresizlik yahut istiğna, yârin lütuf kapısına düşüşün, 
maksuda erişin şartı ve vesilesi olmuştur.

Hasta, bir gam hastasıdır. Vücut alîliyetinin (hastalıklarının) 
verdiği fiziki ağ rılar içinde değildir âşık. Hastalığına deva, lüt-
fu bol sevgilinin bü yük kapısındadır. Ellerin boş çevrilmeyeceği 
kapıda.

Edebî Sanatlar:

A. Düştü kelimesinde cinas vardır. Biri, düşüp kalmaktır; düşe 
kalka yürümekten takati kesilerek nihayet sevgilinin kapısı na 
kadar varıp oraya yığılıp kalmaktır. Diğeri, yola düşmektir. Yola 
koyulmak anlamındadır. Sevgilinin “ocağına düşmek”, ona “dâ hil 
düşmek” niyetiyle yola çıkmaktır.
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Bu düşme kelimesi, beyitte birkaç kelimeyi de hükmü altında 
toplayarak bir cem sanatı oluşturmuştur: 1) Testisi başının, 2) 
kadehi koltuğunun altında, 3) ve gam hastası olarak lütuf kapı-
sına düşülmüş.

B. Şarap testisi ve içki bardağı anlamına gelen desti ve ayak ke-
limelerinin burada asıl manalarından başka bir manaya nakle-
dilmek suretiyle de kullanılması, yani hakikat manasının mecaz 
manasına alet olması suretiyle birer mecaz-ı lügavî belirttikleri 
görülmektedir.

C. Beyitte ileri bir mübalağa geliştirilerek ifrat’a başarılı bir ör-
nek oluşturulduğu meydandadır. Malumdur ki mübalağa; bir şe-
yin tarif ve tasvirinde ya olduğundan fazla veya eksik göstermeye 
yönelmektir.

D. Ama bu mübalağada; mübalağanın “âdeten ve aklen im kânsız 
oluşu” olarak bilinen “gulüv”e düşülmediği muhakkaktır. Bura-
daki mübalağa fevkalade güzel bir tavsif, tasvir olarak beli riyor.

E. Beyitte mürettep bir leff ü neşr de hissedilmektedir: a) Birin-
ci mısrada zikredilen eli başının altında (olarak yürüyen) ya hut 
testisini başının altında (tutarak yürümekte olan) gam hastası ki-
şinin, ancak düşe kalka yol alabileceği, b) Yine birinci mısradaki 
ayağı koltuğunda olarak yol alan kişinin doğru dürüst yürüme 
imkânından yoksun oluşu dolayısıyla gelip yârin lütuf kapısına 
düş tüğü hükmüyle karşılanarak tamamlanıyor. Yani birinci mıs-
rada zikredilen ifadelerin “münasip ve mütemmimi” olacak la-
fızlar ikinci mısrada irat edilmek suretiyle “leff ü neşr” yapılıyor.

F. Keza beyitteki, “eli başının altında” ile “düşe kalka” ve “has-
ta” arasındaki münasebet ilişkisi bir tekabül sanatı da oluş-
turmaktadır. “Ayağı koltuğa” alınmış hâliyle de “sevgilinin ka-
pısında bulunuş” arasındaki münasebet dolayısıyla da yine bir 
mukabele mevcut.
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G. Dest, ayak, düşe halka sevgilinin kapısına hasta olarak dü şüş 
ifadeleriyle beyitte zengin bir tenasüp örgüsü kurulmuş.

H. “Der-i lûtf-i yâre” düşüş için güzel bir sebep bulunmak su retiyle 
hüsn-i tâlil sanatı yapılmış. “Eli başında” ile anlatılan ça resizlik 
hâli ve “ayakları koltuğunda” olduğu hâlde “düşe kalka” yol alan 
âşığın bu zavallı hâli, sevgilinin lütuf kapısına sığınış se bebidir. 

İ. Eğer birinci mısradan, testisi başında ve kadehi elinde oldu-
ğu hâlde yalpa vura vura yol alan serkeş bir sarhoş tasviri anlı-
yorsak, böyle birinin olsa olsa sevgilinin kapısına ancak serkeşa-
ne bir şekilde dayanacağı ihtimaline yer veriyorsak, ikinci mıs-
rada zikredilen gelip lütuf dileme hâlini anlatan ifadeler bizim 
için bir bakıma sürpriz de ifade edebilir. Serkeşlikten cayılmış 
bir hâli belirleyen bu sürpriz hâlde bir rücu sanatı görmek de 
mümkün dür.

J. Keza eğer sözün beklenilmeyen bir şekilde bitirildiği kabul 
edilirse, “der-i lûtf-i yâr” ifadesiyle önceki ifadeler ara sında bir 
terdid bulunduğu da kabul edilebilir.

K. Yahut “sevgilinin lütuf kapısına” gelişiyle önceki ifadeler ara-
sında bir tezad da görülebilir.

Bu ifadeler arasındaki münasebette ister bir tezad, isterse bir 
mukabele mevcut olsun; her iki durumda da gayet başarılı tıbak 
sanatının bulunduğu açıktır.

L. Beyitte anlam ile ahenk arasında çok muvaffak bir uyum da 
mevcuttur. Birinci mısradaki “z” ve “s” ile “ğ” seslerinin verdiği 
ahenkte, sakat bir insanın ancak zorlukla, sürüklenircesine ve 
yuvarlanırcasına yürüyebilişinin seslerini duyar gibi oluyoruz. 
İkinci mıs raın sesinde de, yine o sakat ve hasta insanın ikide bir 
yere kapaklanışının ve nihayet kapı önünde yıkılıp düşüşünün 
gürültüsünü duyuyor kulağımız.

Mavera, Aralık 1981
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Bir Tahlil Denemesi -IV

Erişip bahâra bülbül yenilendi sohbet-î gül 

Yine nevbet-î tahammül dil-i bî-karâre düştü

 Şeyh Gâlib

Sadeleştirme:

Bülbül bahar[ın]a erişip [kavuştu ve böylece] gül sohbeti ye-
nilendi (tazelendi); tahammül etme nöbeti yine kararsız gönlü-
me düştü.

Anlam:

a) Bülbül muradına ermiştir; gelen baharla birlikte bülbül gü-
lüne kavuşmuştur; onunla aşk sohbetine başlamıştır. Hasret 
gider mektedirler, sona erdi ayrılıkları onların artık. Lakin bense 
has retler içindeyim.

Onların tekrar kavuşmalarına rağmen, ben hâlâ uzak lardayım 
sevdiğimden. Onların vuslatına bu tanık oluşum, benim dar-
madağınık olmuş gönlümü daha da perişan etmiştir. Buna ta-
hammülden başka ne yapabilirim? Bir tahammül nöbeti düştü 
yi ne bana, benim bu kararsız gönlüme. Acaba bu kararsız gön-
lüm, bu tahammül nöbetine dayanabilir mi?
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Benim kaderimde hep ayrılıklar var. Hep tahammül etmek düşü-
yor bana sadece. Sürekli tahammül nöbetleri tutmaktayım.

b) Herkes mutlu. Bir mahrumiyet, hasret döneminden sonra, 
gönüllerinin dilediklerine kavuşuyorlar. Benimse nasibim hep 
ayr ılık ve bu ayrılıklara katlanma.

Yine bir tahammül nöbeti düştü bana. Gönlümse kararsız; acaba 
şimdiki bu yeni tahammül nöbetine de dayanabilecek mi yim?

c) Aslında, hiçbir kararda sabit kalamamıştır gönlüm. Hep 
hâlden hâle geçen bir gönlüm var benim. Tecellilerin hâlden hâle 
döndürdüğü bir gönül. (Mutasavvıflara göre hâl; kulun elinde ol-
maksızın, kalbine gelen sevinç, hüzün, genişleme, daralma, şevk 
ve kararsızlık, heybet ve heyecan gibi ruhî hâller.)

d) Baharla birlikte gül ile bülbül birbirine kavuştular. Ara larında 
hararetli bir muhabbet söyleşmesi cereyan etmektedir. İn sanı ya-
kan, dilhûn eden o yakıcı söyleşmelerine tahammül, benim kara-
rı elinden giden gönlüme düştü. Bülbülün o feryatları karşı mda 
itidalini kaybeden gönlüme düştü tahammül.

Yorum:

Birbiriyle anlam ilişkisi içinde bulunan yani yek-ahenk bir özel-
lik taşıyan bu gazelin birinci beytinde, bir kayığa benzetilen gö-
nül, parçalanarak sevgilinin kıyısına vurmuş; ikinci beyitte bu 
durum ezelî bir nasip olarak ifade edilmiş; üçüncü beyitte ise 
âşığın sevgili kapısına varıp düşüşü tasvir edilmişti.

Değişik bir tasviri de bu beyitte görüyoruz. Şair burada, âşık ve 
maşuk tasvirini, edebiyatın klasik sembolleriyle yapıyor. Âşık, 
bülbüldür; maşuk ise gül. Bahar, bu âşıkdaşlığın en hararetli 
ve hareketli dönemini (mevsimini) ifade eden tamamlayıcı bir 
unsurdur. Bahar, aşk alanıdır; gülse bülbülün bu alan içindeki 
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biricik sevgilisi. Gül, gerçi baharın bir uzvudur; onunla iç içe bir 
vakıadır ve bu yüzden de bülbülü coşkulandırır ama bülbülün 
asıl amacı, bu baharın özü gibi olan güldür. Gül ile bülbülün 
sevdasını doruğa ulaştıran bir dekordur bahar. Bu yüzdendir ki 
gülsüz bahçeler, çimenlikler bülbülü kandırmaz pek.

Bülbülün, diğer aylarda lâl olduğu (dilsizleştiği), ancak bahar-
da ve gül için şakıdığı, edebiyatımızda çokça ifade edilmiştir. Bu 
şakımalarda bazen sevinç, bazen de hüzün vardır. İkisinin arası 
iyi ise bülbül, bu kavuşmanın mutlu neşidecisidir; yok eğer gül 
bülbüle yüz vermiyorsa nazlanıyorsa bu şarkılar, birer hüzün 
bestesidir.

Edebiyatta gül ile bülbüle izafe edilen sevda, şairlerin kendi aşk 
hâllerini anlatmaya bir vesiledir tabi. Bununla birlikte bülbülün 
sese ve doğaya, fıtraten vurgun bir mahluk olduğu da malumdur 
ve edebiyatın bu seçimi de tesadüfî değildir elbette.

Beyitteki bülbülün bahara erişmesi, âşığın sevgili kapısına ulaşışı 
olarak anlaşılmalıdır. Bu ulaşış ile birlikte gülün sohbetine ka-
vuşulmuştur. Hem gül sohbetlerde bulunmaktadır, hem de âşık, 
gülü üstüne sohbetlerini yenilemede. Bu yenilenişte aşkın yeni-
den ikrarı vardır. Bülbülün aşkını yenilemesi vardır. Eğer var-
sa, vefasızlıklarından pişmanlık da vardır. Çünkü bülbül, aylar 
boyunca bu aşkı aynı hararetle koruyamamış, bahar dışı mev-
simlerde aynı coşkuyu taşıyamamış olmanın affını sunacaktır. 
Âdeta hatalarından bir tövbe ediş, bağlılığını yenileyiş ifadeleri 
mevcuttur bu erişişte.

Bu gazelin daha sonraki beyitleri, özellikle mahlashanesini 
(makta beyit) göz önüne alacak olursak, düşe kalka yâr kapısına 
düşüş, bir müridin, şeyhinin dergâhına varıp tekrar yüz sürüşü 
olarak anlaşılmalı. Bilindiği gibi müridin şeyhe intisabı, günah-
larından tövbe etmeye söz vermek şeklindedir. Tövbe eden der-
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viş, gaflet saikıyla eğer bir günah işleyecek olursa, bundan hemen 
pişmanlık du yarak gelip tövbesini yenilemelidir. Tecdid-i iman, 
tecdid-i nikâh ör neği, tecdid-i tarik de vardır tasavvufta. “Erişip 
bahâra bülbül yenilendi sohbet-î gül” mısraından derviş, şeyhinin 
dergâhına vara rak tövbede bulunup bağlılığını yeniledi, anlamı 
çıkıyor yani. “Soh bet-i gül” terkibiyle bu huzur anlatılıyor. Gül, 
bu huzurdaki ilahî rayihayı ifade için kullanıldığı gibi, sohbet de 
tarikatın eğitim yön temini ifade eder. Bilindiği üzere sohbet yo-
luyla eğitmek, peygam berlerin yöntemidir. Bu yüzdendir ki pey-
gamberlerin çevresinde bulunan sohbet taliplilerine de sahabe 
denilmiştir.

Birinci mısra ile anlatılan huzura varıp tövbesini, vaadini yeni-
leyen derviş, bir tahammül nevbeti olan bu hayata yeniden baş-
lamış olacaktır tabi. İkinci mısradaki “yine” kelimesi, bu duru-
mu anlatıyor. Bu hayat niçin “nevbet-i tahammül” olarak ifade 
edilmiş? Çünkü sülûk gerçekten bir tahammül ister: çileye ta-
hammül. Şair’in bağlı olduğu Mevlevî Tarikatında bu çile, bin bir 
gündür. Kaldı ki bu bin bir günlük çileye soyunmaktan çıktıktan 
sonra da bir ömür boyu devam edecek olan imtihanlar vardır 
daha. Her kişinin değil, ancak er kişinin göğüs gerebileceği bir 
yoldur bu: “Derviş bağrı taş gerek / Gözü dolu yaş gerek / Koyun-
dan yavaş gerek; / Vurana elsiz gerek / Sövene dilsiz gerek / Der-
viş gönülsüz gerek”tir. Her gönül, her nefs katlanabilir mi buna? 
Kaldırabilir mi bu yükü? Şair bu sorulara cevap olarak kendi 
gönlünü, nefsini kararsız görüyor. Eğer bîkarar olmasaydı; biatı-
nı yenilemeye lüzum kalmayacaktı; sohbet-i gül den (dergâhtan) 
ayrılmamış, hatalara, günahlara düşmemiş olacak tı. Hâlbuki o, 
hatalardan yine dönmüş olarak ve yine tahammül nöbetine so-
yunmuştur. Beyitten öyle anlaşılıyor.

Bir de şu var: Beyitteki “yenilendi” ve “yine” gibi kelimeler, töv-
beden sonra tekrar günahlara batarak tarikine âdeta ihanet et-
me hâlini dile getirmekten başka, bir edebi ve tevazuu da anlat-
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maktadır. Çünkü derviş, kendini hep günahkâr, nefsini hep hor 
görür. Kibirden, gururdan, nefis emniyetinden uzaktadır, mela-
met ehlidir derviş. Onun için Şair; “Bu tövbede sadık kalacak 
mıyım, yoksa tekrar günahlar işleyecek miyim, bilemiyorum.” 
diyor. Gönlünü bu hususta “bîkarar” görüyor. Ama kararsız da 
olsa gönlü ne, bu varış dolayısıyla, şimdilik yine bir tahammül 
nöbeti düş müştür.

Görülüyor ki zengin bir anlam taşıyor beyit. İnsana geniş mana-
lar çağrıştırıyor.

Şiirin tümü göz önüne alınınca, ağır basan anlam şu oluyor: 
“Herkes şimdi bir bahar devri yaşıyor, mutludurlar. Bir bülbül 
gibi, güllerinin sohbetine kavuşmuşlardır, biatlerini yenileyerek, 
muratlarına ermişlerdir. Lakin bana bu durum kısmet olmadı. 
Ka rarsızlıkları yüzünden hatalara düşen gönlüme, ceza olarak 
verilmiş olan bir mahrumiyet, yani mürşidimin huzuruna çıka-
mama cezasına uğramış bulunuyorum. Layık olduğum bu ceza-
ya taham mül etmeliyim şimdi. Bir tahammül nöbeti tutturulu-
yor bana; bu nunla imtihan ediliyorum. Buna dayanmam lazım. 
Aslında kendi ettiğimi çekmekteyim.” Yani yoğun bir nedamet 
içindedir şair. Lakin bu talihsizliği dolayısıyla umutsuz da değil. 
Kendinin de, bir taham mül nöbeti sonunda gülüyle sohbete nail 
olabileceği duygusu hâ kim. Çünkü tövbelere daima açık olan bir 
kapıdadır.

Mavera, Şubat 1982
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Bir Tahlil Denemesi -V

Meh-i burc-i ârızındâ gönül oldu hâle mâil 

Bana kendi tâliimden bu siyeh sitâre düştü

 Şeyh Gâlib

Kelimeler:

Meh: Ay. 
Burç: Burç (küme hâlindeki yıldızlar), güneş devrinin bölündü-
ğü; on iki parçadan biri.
Ârız: Yanak.
Meh-i burc-i ârız: Yanağın burcunun ayı.
Hâl: Ben (vücuttaki benek).
Tâli’: Talih, kısmet (tulu’dan, doğan).
Mâil: Eğilimli, meyilli.
Sitâre: Yıldız.

Sadeleştirme:

Gönül, ay burcu [gibi parlak] yanağın [üstündeki]siyah bene 
meyil (verdi, tutuldu); [böylece] bana [da bu] kendi talihimden 
bir kara yıldız düştü (düşmüş oldu.)
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Gerekli Açıklama:

Beyitte, yüz; aya benzetilmiştir. Yüzdeki benler de burçlara. Ay ve 
burç kelimeleri üzerinde duralım:

Yıldızların hareket ve durumlarına bakarak hüküm çıkaran ilm-i 
tencim (yıldız ilmi), Babillilerden önce Nebatîlerin, daha sonra 
da Yahudilerin çok yakından ilgilendiği, fakat asıl gelişmesini 
İslâmiyet’ten sonra göstermiş olan bir ilimdir. İlm-i ahkâm-ı 
nücûm üzerine İslâm bilginleri sayısız eser vermişler. İlk sağlam 
takvim düzenleyenler (yani ilm-i zîç ile uğraşanlar), gökyüzüne 
dair ciddi bilimsel araştırmalarda bulunan ve büyük rasathaneler 
ku ranlar Müslümanlardır. İslâm toplumlarında ilm-i nücûm bir 
yan dan evrenin sırlarını araştıran bir bilim dalı olarak gelişir-
ken, öte yandan da, bu bilimle daha önceleri uğraşmış bulunan 
toplumlara ait bazı kalıntı bilgi ve hurafelere de yer veren bir 
meşgale alanı olarak devam etti. Yıldız falcılığı, ilm-i nücûmun 
gölgesinde, ki milerinin merakını tatmin eden bir uğraş olarak 
günümüze kadar da gelmiştir.

İlm-i nücûma esas; aya uzaklıklarına göre sıralanan: Zühâl (Sa-
türn), Müşteri (Jüpiter), Mirrih (Mars), Şems (Güneş), Zühre 
(Ve nüs, Çoban Yıldızı), Utarid (Merkür), Kamer (Ay) adlı seb’a-
yı sey yâre (yedi gazegen) ile buruc-ı isnâaşer denilen on iki burç-
tur. Bu yedi gezegen, yani yedi gök, Kur’an-ı Kerim’in birçok 
ayetinde yedi tabaka olarak zikredilmiştir. Bunlara burçlar göğü 
ile atlas göğü de eklenince nüh âsmân (nüh felek: dokuz gök) de-
nilmiştir.

Güneşin fevkinde olan ilk üç gezegene (yıldıza) eflâk-i selâse-i 
ulvîye; altında olan ikisine süfliyyîn demişler. Bunların beşine 
hamse-i mütehayyire adı verilmiş. Kamer ile Şems (yani Ay ile 
Güneş) birlikte kevâkib-i seb’a-yı seyyâre’yi (Heft Âyîne veya Heft 
Bânu’yu) oluşturuyorlar.
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Yıldızların etkisine inananlara göre hayvan, bitki ve nebatlar bile 
bu yıldızların etkisinde olarak duyarlık, ahlak, tabiat ve sağlık 
bakımından çeşitlilik gösterir. Her yıldızın belirttiği değişik renk 
ve özellikler vardır.

Bunlardan yukarıdaki beyte konu olan meh’in (kamer, ay) ta biatı 
mutedil soğuklukta ve rutubette kabul edilmiş. Geceye ait bir 
müennes sayılan Kamer, mutluluk vermede mutavassıt bilinmiş-
tir. Bu gezegene mensup olanlar için bencil, endişeli, kararsız, 
ha yalci, zayıf iradeli, ihmalci olurlar denilmiştir. Kamer’e ait 
renk be-yazdır ve Kamer’in dostu Şems’tir ve düşmanı yoktur. 
Kamer’e, keten ve kuru ot gibi şeyleri çürütmek hassası isnat 
olunmuş.

Şairler sevgililerini Kamer’e benzettikleri zaman, kendi varlık-
larını da onun bakışlarına dayanamayan ve hemen çürüyüveren 
ketenlerle (kettan), mesela ketenden bir gömleğe benzettikle rine 
dair eski edebiyatımızda çok örnekler vardır:

Kettan gibi fersûde olursam da olaydım

Tek ol meh-i sîmin-tene pîrahen olaydım

Nâbî

[Yeter ki] o gümüş tenli aya [yani, bir nur gibi parlayan o sev-
giliye benim vücudum bir] gömlek olaydı [yani ona bir sarılay-
dım da isterse] keten gibi yıpranaydım (çürüyüp mahvolaydım).

Eski edebiyatımızda ilm-i nücuma ait bilgilerin, ifadeyi güzel-
leştirme, tasvir ve teşbihler yapma amacıyla kullanıldığı açıktır. 
Şeyh Gâlib de birçok beytinde bu geleneğe itibar etmiştir. Bir 
bey tinde şöyle diyor:

Vâbeste ise ayş ü tarab hükm-i nücûma

Mehtâb ederiz yâr ile çün devr-i kamerdir
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[Eğer] eğlentilerimiz ve yaşantılarımız [yeme içme ve keyif çat-
malarımız] yıldızların hükmüne bağlı ise, [biz de] sevgili ile 
meh tap (sefalar) eyleriz, çünkü [devir] kamer devridir.

Buradaki devr-i kamer, şu oluyor: İlm-i nücuma göre geze-
genlerin her birine ait biner seneden oluşan yedi devir varmış. 
Zü hal ile başlayan devreye Devr-i Âdem demişler. Zühal, Mir-
rih, Müşteri, Şems, Zühre ve Utarid’in devirleri geçmiş imiş. 
Şimdi Kamer devrinde yaşıyormuşuz. Devr-i Kamer için, Devr-i 
Muhammedî de demişler. Devr-i Kamer, kıyamet öncesi devir 
olmak dolayısıyla “fit ne” ve “ahir zaman” gibi kelimelerle birlikte 
de kullanılmış.

Devr-i kamerde merkezi âşub ü fitnenin
Müşgîn saçınla hâl-i müdevver değil midir

Beyitte Seyyid Nesîmî: “Bu kamer devrinde karışıklığın, fit nenin 
merkezi, senin misk kokulu saçınla, yusyuvarlak ben’in de ğil mi-
dir” diyor. Devr-i Kamer’deki karışıklık ve fitne, kıyametin ala-
meti olarak bilinmiştir.

Yüzdeki benlerin de burçlara benzetildiğini söylemiştik. Gerek 
benlerin siyah renkli oluşundan gerekse devrin Kamer devri olu-
şundan hareket ederek Şeyh Gâlib, talihine bir siyah sitare düş-
müş olduğunu söylüyor. Yani bir kara talihe sahip bulunduğu nu 
ifade ediyor. Yıldız kelimesiyle dilimizde birçok deyim oluştur-
muştur. “Yıldızı parladı” deriz, şansı yaver gitmiş olanla ra. Veya 
“yıldızı karardı” denir, zevale uğrayanlar için. “Var mı ben gibi 
yıldızı düşkün kimse” diyor mesela Şinasi.

Sevgilinin yüzündeki benlerin, karamsar bir tablo çiziminde 
çokça kullanıldığını görüyoruz eski edebiyatta. Bazen bu ben-
ler, âşığın kapkara, gamlı bir gecede kalmasının vesilesi bilin-
miştir:
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Dil-i zârı haste kıldı ne yaman nazâredir bu

Şeb-i gamda koydu hâlin ne siyeh sitâredir bu

Yani ağlayan (inleyen) [bir] hastaya döndürdü, ne yaman [bir] 
bakıştır (görünüştür) [onunki; beni] gam gecesine [saldı] ben’in 
[o ne bir] siyah yıldızmış [meğer].

Benler bazen de, gönül kuşunu avlamak için tuzağa konulmuş 
“dane”lere benzetilmiştir:

Bir dâmdır o turra ki tahrîk-i bâd ile

Çün dâne hâl gâh nihân geh bedîd olur

“Saçların öyle bir tuzaktır ki, rüzgârın dalgalandırmasıyla gönül-
leri avlamak için o tuzağa konulmuş yemlere benzeyen ben lerin 
bazen görünüverir, bazen de gizlenir birden.” diyor bu beyit te de 
Nesîmî.

Siyah benlerin, bir küfür ülkesine benzetildiği de olmuştur:

Şöyle gird olmuş frengistân birikmiş bir yere

Sonra gelmiş gûşe-i ebrûda hâl olmuş sana

Nedim 

Benlerin ve saçların siyahlığı, bir inanç karanlığı içinde olan küfr 
hâlini, kâfirliği hatırlatmış şairlere:

Zülf ü hâlinle değil hiç müselmân birisi

Birisi hâin-i din düşmen-i îmân birisi

 İzzet Molla
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Keza benlerin Habeş’e, Habeşistan’a da benzetilmiş olduğunu gö-
rüyoruz:

Hüsn meydânında Sultân-ı Habeş’tir hâl-i dost

Kim sunar hindû-yı zülfî anberin çevgân ana

Ahmet Paşa

Gönül bir kuşa benzetildiğinde, daima dane olarak ele alınmış ve 
saçlar da bu benlerle birlikte tuzağı tamamlayan bir unsur ol muş; 
böylece zengin tenasüp örgüleri oluşturulmuştur.

Saçların miskten örüldüğü ve benlerin ise anberden serpildiği-
ni anlatan ifadeler olduğunu da burada belirtmeliyiz. (Misk ile 
anberi belli bir oranda karıştırarak elde edilen kokulu madde 
ile yüze kondurulan siyah renkli yapma benlere de galiye, gavâil 
derlerdi.)

Bu meseleye girmişken benlerin eski edebiyatımızda daha ne gibi 
anlatımlar için kullanıldığını gösteren birkaç örnek ekleyelim:

Kaşınla kirpiğin, zülfün, yüzündeki benlerin dâhi

Biri ayyar, biri tarrar, biri mekkâr, biri câdû

Yani, “Kaşınla kirpiğin, zülfün ve o benlerin, biri heves düş künü, 
biri yankesici, biri düzenbaz, biri de büyücüdür.” diyor Nesîmî.

Ben ol gavvâs veş can terkin ettim

Senin yüzündeki hatt île hâle

Burada yüz, engin bir denize; yüzdeki benlerle çizgiler (kaş, kir-
pik) de denizin derinliklerindeki inci ve sünger gibi zenginliklere 
benzetilmiş. “Yüzündeki hat ile ben’e canımı dalgıç gibi feda et-
tim.” deniyor.
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Hâli gibi od üstüne saldı beni anın saçı

Kimse bu resm ü hâl ilen zülf ile hâle düşmesin

“Beni sevgilinin saçı, ben’i gibi bir ateşin üstüne yolladı. Di lerim 
kimse bu şekilde ve hâldeki zülfe ve ben’e rastlamasın.”

Dikkat edileceği gibi benler daha çok, âşığın kara talihini be yan 
için kullanılıyor:

Kara benin gibi düştüm od üstüne yanaram

Bu âteşi ana sor kim yanar hevâsından

Nesîmî

“Kara benin gibi bir ateşin üstüne düştüm, yanar dururum; sen 
bu ateşi gel de kendi isteğiyle yanandan sor.”

Yorum:

Yukarıdaki açıklamalardan sonra, beytin anlamı daha belirgin 
bir hâle gelmiş oluyor. Şair bir ay gibi parlak gördüğü sevgilinin 
yüzünü, aynı zamanda ben’i veya benleri de göz önüne alarak, 
bir ay burcuna benzetiyor. Yüz, ay burcuna benzeyince, yuka-
rıdaki izahlardan da anlaşılacağı üzere, ay burcunun vasfından 
olan, olumsuzluklara muhatap olmuş bulunuyor, bir bahtsızlığa 
uğradığını ifade ediyor. Kamer’in o bencil, ihmalci, çürütücü va-
sıflarına ek olarak, kara bir talihi temsil eden benlere de mail olu-
şu bu talihsizliği şiddetlendiren bir unsur oluyor. Yanağın (yü-
zün) çevresindeki ben ler, yani ay burcunun etrafındaki o “siyeh 
sitâre”, Şair’in kara tali hine, kısmetine bir kara yıldız isabet etmiş 
bulunduğuna işaret ol maktadır. Ay burcu ile o siyeh sitâre, ikisi 
birden, talihsizliği şiddetlendirmiştir. “Yanağı, benlerle bir yıldız 
kümesine, bir burca dönmüş, yüzü Ay gibi. Gönlüm, o burçta yer 
almış Ay yüzündeki ben’e meyil verdi, ne yapayım? Bana da ken-
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di talihimden bir kara yıldız düşmüş oldu.” diyen Şair, aslında 
bu talihsizliğine sebep ola rak gönlünün hâle (ben’e) meyletme-
sini göstermektedir. Yani gönlü Ay’a değil ben’e meylettiği için 
bu talihsizlikler başına gelmiştir. Eğer yalnızca Ay’a meyletmiş 
olsaydı, bir uğursuzluğa düşmeyecekti. Ay’ı bırakıp da, o Ay’ın 
çevresindeki, küfrü temsil eden benlere eğilim göstermiş olma-
sı yüzünden, bir ceza olarak, yıldızı kararmıştır. Yani tasavvufla 
izah edilmesi gereken bir edep hatası göstermiş oluyor. Ay durur-
ken, çevresindeki gezegenlerden, hem de bir kara gezegene meyil 
duyuşunun bir cezası olarak, talihinin karardığını itiraf ediyor.

Burada kişinin nura yaklaşma çabası içindeyken bile önüne bazı 
engellerin, nefs hilelerinin, şeytan aldatmacalarının çıkabileceği 
vurgulanmış bulunuyor.

Edebiyatımızda Ay, yalnız başına, aydınlığın, ışığın, nurun, par-
laklığın anlatımında kullanılmıştır. Devr-i Kamer’in zikredilme-
diği anlatımlarda Ay, daima mutluluğun, duygusallığın ifadesi 
olarak ka bul edilmiştir. Tasavvufta Ay, çok defa mürşide işarettir. 
Gerek Gâlib’in bir Mevlevî oluşu gerekse bu şiirin baştan sona 
kadarki teması göz önüne alınırsa, beyitte dile getirilen talihsizli-
ğin; mür şide değil de onun yolunu kesen engellere takılışın, on-
lara meylediş talihsizliğinin, hatta küfre yenik düşüşün acısının 
anlatıldığı kendiliğinden ortaya çıkar. Kısacası seyr ü sülûkteki 
bir cilve dile getirilmiş bu beyitte.

Mavera, Mart 1982
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Bir Tahlil Denemesi -VI

Süzülüp o çeşm-i âhû dedi zevk-i vasla Yâ Hû 

Bu değildi neyleyim bû yolum intizâre düştü

Şeyh Gâlib

Kelimeler:

Çeşm-i âhû: Ceylan göz (ceylan gözlü sevgili).
Zevk-i vasl: Kavuşma zevki.
İntizar: Bekleme, gözleme.

Anlamı:

O âhû göz[ler] süzülüp buluşma (kavuşma) zevkine “Yâ Hû!” 
dedi[ler], (son verdiler; buluşma vaktinin sona erdiğini bildirdi-
ler). (Umduğum) bu değildi (bunu beklemiyordum), [ama] ney-
leyim (ne yapabilirim ki) bu yolum [böylece bir] bekleyişe düştü 
(yolum artık beklemeler yoludur).

Açıklama:

a) “Hû”, bitişi ifade eder. Her şeyin bittiğini anlamak için kullanı-
lan bir nida kelimesidir.



27
7

ED
EB

İY
A

T
 K

Ü
LT

Ü
R

 V
E 

SA
N

A
TA

 D
A

İR

b) “Hû”, “O” demektir. İşaret zamiridir. “Allah”ı kasdederek kul-
lanıldığı için, dolayısıyla “sığınma”, “yakarma” anlamındadır.

Allah’ın bir ismi olan “Bâkî” kelimesinin başına getirilip kul-
lanıldığında anlamı şudur: “Bâkî kalan (ölümsüz olan) ancak ve 
sadece Allah’tır. Yani her şey bitti, zaten her şey fânidir, geçicidir; 
Allah’tır kalıcı olan.” “Hüvelbâkî” sözüne, mezar taşlarında çokça 
tanık olduğumuzu hatırlayalım.

Yorum:

Beyitte, âşığın sevgili huzurundaki durumu anlatılıyor. Âşık bir 
süre sevdiğinin yanında bulunduktan sonra ayrılmıştır. Ayıran, 
sevdiğidir. O ceylana benzeyen gözleriyle buluşmanın bittiğini 
ifa de etmiştir. Âşığın, birlikte oluş zevkine son vermiştir. Âşık, 
bu birlikte bulunuştan büyük mutluluk duymuştu ve niyeti de 
ondan, oradan ayrılmamaktı. Ne var ki sevdiği bu vuslata “Hu!” 
çekmiş bulunuyor.

Buradaki âşığın “derviş”, sevgilinin ise “mürşit” olduğu açık tır.

Mürşit, dervişi cezbetmiştir. Kendine raptetmiştir. Lakin der-
vişini o konumda o “makam”da bırakmıyor. O ahu gözlerin sü-
zülüşüyle âşığın, mürşidin nazarına nail olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu nazarla birlikte seyr ü sülûk başlayacaktır. Çünkü mürit, mür-
şide erdikten sonra, eğer istidadı varsa mürşit tarafından yeni bir 
yola gönderilecektir. Yani sülûke koyulacaktır. Seyr ü sülûk, za-
ten bir yolculuktur. Manevi, kalbî bir seyahattir. Aldığı “talimat”a 
uy gun şekilde müridin yol alışıdır, kendi kendine ilerleyişidir. Bu 
seyr ü sülûk ile ancak, Hakk’a vasıl olunur, O’nda fâni olunur.

Beyitte, mürşit vuslat zevkine son vermekle anlatmak istiyor ki 
bütün zevkler geçicidir; aslolan Allah’tır, Allah sevgisidir, âşık 
olunacak varlık sadece O’dur ve asıl O’na vasıl olunmalıdır. Mür-
şit ise bir vasıta ve vesiledir ancak.
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Âşığın sevdiğiyle birlikte oluştan duyduğu zevke ve ondan ayrıl-
mak istememesine bakarak, bu dervişin, tasavvufta bir kademe 
olan “fenâfi’ş-şeyh” makamında bulunduğu söylenebilir.

Mürşit ise onu bu makamdan alıp “fenâfillâh”a ulaştırmak nokta-
sında görülüyor. “Zevk-i vasla Yâ Hû” çekişi bu amaçladır. İkinci 
mısradan anlaşılıyor ki derviş, kavuştuğu bu “fenâfi’ş-şeyh” ma-
kamında mestolmuştur ve bu yüzden de ayrılmak istememekte-
dir. Ayrılışını, bir bekleyişe düşüş, bir hasret ve gurbet olarak gö-
rüyor. Oysa bu ayrılış, başına daha önceleri gelmiş olan ayrı ka-
lışlar gibi değildir. O cilveleri, imtihanları atlatmıştır artık. Lakin 
âşık onları atlattığının, bu yeni nüktenin henüz farkında değildir. 
Beyitte böyle bir derviş “hâl”i anlatılıyor: “Bu değildi neyleyim bû 
yolum intizâre düştü” denilmek suretiyle.

Bu nükte son beyitte çözülüyor.

Reh-i Mevlevîde Gâlib bu sıfatla kaldı hayran

Kimi terk-i nâm ü şâne kimi i’tibâre düştü

Kelimeler:

Reh-i Mevlevî: Mevlevîlik yolu, Mevlânâ’nın yolu.
Sıfat: Ünvan, lakap, hâl.
Terk-i nâm ü şân: Ad ve şanı terketmek.
İ’tibâr: Önem verme, şeref, haysiyet. 

Anlam:

Mevlevîlik yolunda Gâlib bu sıfatla (bu hâl üzre) hayran kal dı 
(şaşkınlığa düştü) [oysa] kimisi adlarını sanlarını terk etmek 
(unutturmak çabasına), kimi [ise] itibar [elde etmek] (nüfuz 
sağla mak, mevki kazanmak, makam almak yoluna) düştü[ler].
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Açıklama:

“Hayran”: şaşakalmak; ilahî tecelliler karşısında derin bir te-
fekküre dalmak ve duyarlığa gömülmektir. Kendinden geçme 
hâlidir. Hakk’ta fâni olmayı ifade eder. Hakk’tan gayrı nesneyi 
görme mektir. Her nesnede Hakk’ı görmektir. Kendi içini, her 
yanı Hakk’ın doldurmuş olduğuna tanık olmaktır. (Hallâc-ı 
Mansûr, bu ma kama bir an adım atınca “Enelhak” demişti.)

Yorum:

Beyitte anlatılmak isteniyor ki Hakk’a vusul yolunun her kade-
mesinde kişiyi bekleyen açmazlar vardır. Tasavvuf yolunda iler-
leyişte, yani sülûkte nicelerinin ayağı da kaymıştır. Vasıl olduk-
ları makamı hazmedemeyen bir niceleri tepetaklak yuvarlanıp 
git mişlerdir. Bazı kazanımlarının verdiği nefs emniyetine düşen-
ler, şahsını üstün görüp kendisine itibar gösterilmesini bekleyen-
ler bunlardır. Oysa bu yol, halktan itibar bekleme yolu değildir. 
Aslolan Hakk’ın yanında itibarlı olmaktır. Bu yolu halk nezdinde 
ad san kazanmaya alet etmek, kişinin nefsine yenik düşmesidir. 
Nam almak, şan kazanmak çabası, ucu şirke kadar uzanan bir 
manevi düşüştür. Yiğitlik, şöhret ve şan kaydında olmamaktır. 
Onları terk etmektir. Ve hatta nam ve sanı terk etmek kaydında 
bile olmaksı zın onları terk etmektir asıl yiğitlik. Çünkü terk et-
mek çabalarında bile çok defa, bir nefs tatmini gizlidir. Bir riya 
gizlidir. Sunilik mevcuttur. Makbul olan nam ve şanı terk etmek 
kaydına düşmeden nam ve şanı terk etmektir. Yani bir yerde, iti-
bar kazanma yoluna düşmekle, nam ve şanı terk etmek yolunda 
endişeler beslemek aynı kapıya çıkıyor.

Aslolan bu endişelerden, kaygılardan, kayıtlardan bile uzak-
laşmış olmaktır ki bu duruma tasavvufta “terk-i terk” denir. Ve 
ancak terk-i dünya, terk-i ukba’dan sonra kavuşulmuş olunur 
“terk-i terk”e. Hz. Ali’nin: “Biz dünyanın haramından geçtik, he-
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lalinden de geçtik.” şeklinde ifade buyurdukları hâldir bu. İlahî 
tecelliler karşısında “hayran” kalış, “hayret”te kalış hâli budur. 
Fuzûlî’nin aşağıdaki mısraları da bu durumu tablolaştırır:

Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünya nedir

Ben kimem sâkî olan kimdir mey ü sahbâ nedir.

Hikmet-i dünyâ vü mâfiha bilen ârif değil

Ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâfiha nedir

 Mavera, Eylül 1982
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Bir Tahlil Denemesi -VII

TERCİ-İ BEND

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür gamsın sen

Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen

Secde-fermâ-yı melek zât-ı mükerremsin sen

Bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen

Rûhsun nefha-i Cibrîl ile tev’emsin sen

Sırr-ı Hak’sın mesel-î Îsî-i Meryem’sin sen

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen

Merdüm-î dîde-i ekvân olan âdemsin sen

Şeyh Gâlib

Sadeleştirme:

Ey gönül, ey gönül, neden bu denli gamla dolmuşsun sen? Gerçi 
virane[ye dönmüşsün] ama, tılsımlı bir definesin sen.

Meleklerin secde kılmaları buyurulan keremli bir varlıksın sen; 
bildiğin gibi değil cümle [varlıklardan daha olgun ve] ilerisin 
sen.
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Ruhsun, Cebrail’in nefesiyle (üfürmesiyle) ikizsin; Allah’ın sır-
rısın, Meryem’in oğlu İsa gibisin sen.

Kendine [bir] hoşça bak, (kendini öyle basit görme); evrenin 
özüsün sen [bütün] varlıkların gözbebeği olan insansın sen.

Tahliline çalışacağımız yukarıdaki parça, Şeyh Gâlib’in bir Ter-
ci-i Bend’inden ilk bend’dir, yani ilk terci’hanedir.

Terci-i bend; aynı vezinle yazılmış ve mısra sayıları eşit parçalar-
dan oluşan bir şiir şeklidir. Bend adı verilen bu parçalar, genellik-
le 5 ila 10 beyitten oluşur ve kafiyelenmesi de yine ge nellikle ga-
zelde olduğu gibidir. Terci-i bendlerde, vasıta denilen son beyit, 
her bendin sonunda aynen tekrarlanır. Bend veya bendiye olarak 
da adlandırılan bu bağlayıcı, yani bend edici beyit, her bendin 
sonunda tekrarlandığı için; geri döndüğü, rücu ettiği için bu na-
zım şekline “terci-i bend” denilmiştir. Vasıta beyitleri rücu etmez 
de her bendin sonundaki beyit, değişik ve kendi arasın da kafiyeli 
olursa bu tür bendlere terkib-i bend denir.

Gerek terci-i bendler gerekse terkib-i bendler, her konuda yazı-
lan şiirlerdir. İçtimai, tasavvufi, itikadî, hamasî konularda ol duğu 
gibi, mersiye olarak yazılmışları da vardır. Yapısı gereği terci-i 
bend veya terkib-i bend, hep yazılma amaçları çevresinde, konu 
bütünlüğünü koruyan şiirlerdir. Mesela gazelde olduğu gibi, her 
beyit bir başka konuyu işlemez. Bu bakımdan aynı havayı koru-
yan derli toplu şiirlerdir. Her terci’hanenin sonuna aynı vasıta 
beytinin gelmesi sebebiyle bilhassa terci-i bendler, ele aldığı ko-
nuyu dağıtmadan, derinliğine işleyen şiir örnekleridir.

Gâlib’in yukarıdaki terci-i bendinin her hanesi üçer beyit ve ka-
fiyelenişi ise gazel gibi değil, her mısraı kafiyeli biçimdedir, mü-
selseldir.

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür gamsın sen
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“Ey gönül, ey gönül, neden bu denli gam dolusun sen?” diye bir 
soruyla başlıyor Şair, terci-i bendine. Bu soru kendi gönlü nün 
şahsında bütün insanlaradır. Bütün dertli, hüzünlü insanlara-
dır. Atalar “Dertsiz baş olmaz.” demişler. Sebepleri değişik bile 
olsa, her insanın bir derdi vardır. Kiminin derdi tamamen ki şisel, 
dünyevi; elde edemediği menfaatlerle ilgili, kimininse mane vi ve 
içtimai, hatta evrenseldir. Müslüman için öncelikle söz konusu 
olan bu sonuncusudur. O, bir yandan gereği gibi kulluk yapa-
madığının acısını taşır, nefsinden yakınır, öte yandan da bü-
tün dertli kişilerin acısını canevinde duyar. Çünkü Peygamber 
(s.a.v.): “Birbirinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir.” bu-
yurmuştur. Keza “Bütün Müslümanlar kardeştir.” “Müslümanlar 
bir binanın taş ları gibidirler.” buyrulmuştur.

Hüzün, bu bakımdan Müslümanın azığı gibidir. Peygambe-
rimiz (s.a.v.) bir hadisinde: “Ben hüzün peygamberiyim”, bir 
baş ka hadislerinde de: “Ben, gönlü kırık olanlarla beraberim.” 
bu yurmuşlardır. Nitekim Paygamberimizin kahkahayla gül-
dükleri hiç görülmemiştir. Ve: “Kahkaha, kalbi öldürür.” buyur-
muşlardır.

Hâl böyle olunca şairin bu soruyu sorması neden? Yani insanoğ-
lu için “gam” tabii olduğu hâlde Şair, neden böyle bir soruyu so-
ruyor? İçinde “tecahül-i ârif ” gizlenmiş olan bu istifham, mısra-
daki “Niye bu rütbe?” ifadesinden anlaşılacağı üzere, gamlanma-
da aşırılığa düşmüş bir insan hâline yöneltilmiştir. Oysa aşırılık 
yani ifrat ve tefrit, Müslümanlıkta yasaktır. “Hayır, vasattadır.” ve 
“Allah, haddi aşanları sevmez.” şeklinde buyruklar vardır. Aşırı 
hüzün, insanı umutsuzluğa kadar götürebilir; umutsuzluğu, yani 
yeisi ise İslâm, küfür saymıştır. Nitekim kemal ehli olanlarda 
aşırı hüzün olma dığı gibi, aşırı sevinç de görülmez. Yunus’un: 
“Ne varlığa sevinirim / Ne yokluğa yerinirim” diye ifade ettiği gibi 
Müslüman, bir den ge içerisindedir.
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Mısradan da anlaşılıyor ki Şair, hüznü ileriye götürmüş ya da 
götürebilir insana hitap ediyor; ona, “niçin bu kadar gamlısın?” 
diyor. Yani, bu derece hüzünlü olmamalısın, demeye getiriyor.

İnsanı gerçekçi olmaya çağırıyor. Tefekküre davet ediyor. İn sanda 
mevcut olan cevherleri hatırlatıyor. Onu bir nefs muhasebe sine 
zorluyor.

Bu soru mısraı, aşağıdaki mısralarda cevabını da bulmaktadır. 
Kişinin kendi kendini tanımasını, yaratılışından getirdiği cev-
herleri idrak ederek mevkiini bilmesini, dolayısıyla gereksiz aciz-
liklere düşmemesini hatırlatıyor.

Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen

“Gerçi [bir] virane isen [de] tılsımlı [bir] hazinesin sen” diye ek-
leyerek; dertten, gamdan yıkık hâle gelmiş olsan da senin için-
de, yaratılıştan gelen bir define mevcuttur, diyor. Bu hazinenin 
neler olduğunu şiirin sonuna kadar da sıralıyor. (Bu mısradaki 
virane ve define, bilindiği gibi bir tenasüp ilişkisi içerisindedir; 
eski edebiyatımızda çok defa bu iki kelime yan yana bulunur. 
Dikkati çekmemek için olmalı eskiler, hazinelerini harap yerlere 
gömerlermiş ve tılsımla, bu defineyi beklesin diye başına bir yıla-
nı bekçi olarak koyarlarmış. Bu konuda halk arasında da yay gın 
söylentiler mevcuttur.)

Bu mısrada: “Ben bir gizli hazine idim, bilineyim istedim.” anla-
mındaki kudsî hadise de telmih vardır. Allah (c.c.) bütün kâinatı 
ve insanı, kendisini bilsinler ve kulluk etsinler diye yaratmıştır. 
İn san ise Allah’ın (c.c.) yeryüzündeki halifesidir. Bu sebeple bi-
zatihi insan bile bir hazinedir.

Secde-fermâ-yı melek zât-ı mükerremsin sen
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“Meleklerin secde etmeleri emredilen keremli bir varlıksın sen” 
diyerek ezelde insanın, kadrinin ne denli yüce olduğunu idrak et-
mesini hatırlatıyor Şair. Bakara Sûresi’ndeki: “Meleklere: ‘Âde m’e 
secde edin.’ demiştik, İblis müstesna hepsi secde ettiler, o ise ka-
çındı, büyüklük tasladı ve inkâr edenlerden oldu.” ayetiyle bu hu-
sus açıklanmaktadır. Keza A’râf Sûresi’nin 2, Hicr Sûresi’nin 30-
31, İsrâ Sûresi’nin 61, Kehf Sûresi’nin 50, Tâhâ Sûresi’nin 116’ncı 
ayetlerinde de aynı olaya temas lar vardır. Sâd Sûresi’nin 71, 72 ve 
75’inci ayetlerindeki: “Ben ça murdan bir insan yaratacağım. Onu 
yapıp ruhumdan üflediğim zaman ona secdeye kapanın”, “Allah, 
Ey İblis, kudretimle yarat tığıma secde etmekten seni alıkoyan 
nedir?” şeklindeki ifadeler den anlaşılacağı üzere insan, Allah’ın 
“kudret”iyle yarattığı ve ona kendi “ruhundan” üflediği bir var-
lıktır. Dolayısıyla yapılan secde insana değil, doğrudan doğruya 
Allah’a yapılmış oluyor. İnsan burada sadece bir temsil unsuru-
dur; bir gölgedir. Yahut bir mihrap tır. Bilindiği gibi secde mihra-
ba değil, Allah’a yapılır. Kâbe’ye doğ ru yapılan secde de nitekim 
Hacerü’l-Esved’e değil Allah’adır. Kâ be, bir mihraptır sadece. 
Bunlar birer mihrap olarak tayin buyurulmakla, ayrıca kadirleri-
nin Allah tarafından ne denli yüceltil diğini de gösterir. Şair, işte 
sen kadri bu derece yüksek bir yaratıksın diyor insan için.

Bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen

“Bildiğin gibi değil cümle [varlıklar]dan [daha] öndesin (değer-
lisin) sen” mısraı ile insanın “eşref-i mahlukat” oluşunu ifade 
ediyor. Allah (c.c.) bütün varlıkları insana hizmet etmeleri için 
yaratmıştır. İnsan yaratıkların sonuncusudur. İnsana hizmet 
edecek olan bütün varlıklar yaratıldıktan sonra, insan, efendi 
olarak yaratıldı. Her şey insan için olduğuna göre insan, son ya-
ratık olmakla bir likte, hepsinden “önce” gibidir de. Şair bu ince-
liği belirtmek istiyor, yani bütün varlıklardan, haddizatında en 
önce olan, ilkin var edilmiş olan sensin, bunu böylece bilmelisin, 
diyor. Sonsun ama, ilk gibisin diyor.
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Rûhsun nefha-i Cibrîl ile tev’emsin sen

“Ruhsun, Cebrail’in üfürmesiyle (nefesiyle) ikizsin” mısraı, Âl-i 
İmrân Sûresi 59’uncu ayette; “Allah’ın katında İsa’nın durumu 
–kendisini topraktan yaratıp sonra ‘ol’ demesiyle olmuş olan– 
Âdem’in du rumu gibidir.” telmihtir. Nisâ Sûresi 171’inci ayette 
de; “Meryemoğlu İsa Mesih, Allah’ın peygambere, Meryem’e 
ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur…” Tahrîm Sûresi 
12’inci ayette Hz. İsa için Mer yem’e; “..ruhumuzdan üflemiştik..” 
buyuruluyor.

Hz. İsa ile Hz. Âdem’in yaratılışları arasında bir beraberlik var-
dır. Yukarıdaki üçüncü mısraın açıklamasında gösterildiği gi bi 
Hz. Âdem de Allah’ın kendi ruhundan üflediği bir varlıktı.

Şair, insanoğluna; sen de ruhsun, Allah’ın ruhusun, çünkü Âdem 
neslindensin ve yine Âdem neslinden olan ve ikinci kez, Cib ril 
tarafından ilahî nefese nail bulunan İsa Peygamber’e üflenen ne-
fesle de ikizsin.

Sırr-ı Hak’sın mesel-î Îsî-i Meryem’sin sen

Yani “Allah’ın sırrısın, Meryem’in oğlu İsa gibisin sen.” İlahî sır 
sonucu, İsa’nın durumunu andırmaktasın ya da İsa’nın varolu şu, 
senin varoluş olayını tekrarlayan, teyid eden bir misaldir.

Görüldüğü gibi şair, insanoğlunu peygamberlerin hayat kıs-
salarını naklederek yorumluyor. İnsanın kendi kendini idrak 
etme si için bu fevkalade olayları hatırlatıyor. İnsanın kendisine 
alelade bir yaratık gibi bakmamasını istiyor.

Gündelik küçük olayların seline kapılarak, bu varoluş hikmet-
lerinden uzaklaşma tehlikesini yaşayan insanı uyarıyor. Menşei 
ne olursa olsun dertlerin seline kapılarak umutsuzluğa gömül-
memelerini telkine çalışıyor.

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
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“Kendine hoşça bak (kendini iyi tut, küçük görme), evrenin özü-
sün (en seçkin parçasısın) sen.” Allah: “Eşya ve hadiseleri zapt ve 
teshir etsin için insanı, kendime halife olarak yarattım.” buyu-
ruyor. Dolayısıyla insan ezelî ve ebedî olan Vâcibü’l-Vücûd’ün, 
Vücûd-ı Mutlak’ın, küllî iradenin, fâni bir cüzüdür. Bu fâni cüz, 
sürekli olarak bu dünyada, bir hicranı, asla dönüşün özlemini 
yaşar. Bu dünya hayatı, bir gurbettir, imtihan meydanıdır. Aslî 
vatan, öte dünya dır. Bu imtihanı başarıyla verecek olan insan, öte 
dünyaya göçünce, aslına rücu edince, Cemalullah’a nail olacaktır. 
Ve bu dünya da, tıpkı insanlar gibi fâni olacaktır. “Her nefs ölü-
mü tadacaktır.” Allah’ın bir sanatı olan, insanın hatırına yaratıl-
mış bulunan bu âle mi idrak eden birinin, insanoğlunun ne denli 
kadri yüce bir varlık olarak yaratıldığını kavramaması mümkün 
değildir. İşte bu ince liği fehmetmeye çağırıyor Şair insanı. Kendi 
kendinin kadrini iyi ce bil, diyor insana “evrenin sebeb-i vücûdu 
sensin” diyor.

Ve insanın, anâsır-ı erbaa denilen hava, ateş, su, toprak gibi un-
surları ihtiva eden mevcut varlıkların özü olduğunu hatırlatıyor.

Merdüm-ı dîde-i ekvân olan âdemsin sen

Ve “varlıkların gözbebeği olan insansın sen” ile cümle yara-
tıkların insan için ne denli bir seferberlik içinde bulunduklarını; 
varoluşlarının insanoğluna hizmet amacına yönelik olduğunu 
vur guluyor. İnsanın, eşref-i mahlukat olarak yaratıldığını, do-
layısıyla “kendini tanımasını” ihtar ediyor. Varlıkların gözbe-
beği olan insan, gerek ki bu ilahî lütufları idrak ede; kendini, 
dolayısıyla Rabbini bile. Bunu bilirse bütün varlığın seyyididir, 
gözbebeğidir, melekler den üstündür ve Hakk’ın gerçek halifesi-
dir. Bilmezse, bütün bu nimetlerin nankörü ise, “hayvandan da 
aşağı”dır, bütün mahlukatın kendinden davacı olacağı bir cehen-
nem ehlidir.

Mavera, Aralık 1982
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Şiirim5

Şiirimin omurgasını benzetmeler oluşturur. Sanatçının söy-
leyeceğini bir benzetme aracılığıyla ortaya koyması, aslında 

Türk ve dünya klasiklerinin bütün sanatçılarında görülen bir ge-
nel yoldur. İmrülkays, dört teşbihi bir beyite sığdıran sanatçı ola-
rak anlatılır. Benzetme, eski sanatçıların gücünü belirleyen bir 
ölçü de olmuştur. Sanatçılar, kullanılmamış benzetmeler bulmuş 
olmaları bakımından değerlendirilmiştir. Belirli benzetmelerden 
kalkarak şiirini kuran sanatçılar, bu benzetmeleri ne kadar farklı 
bir söyleyişe büründürmüş olsalar bile, sanat dünyasında çığır 
açıcı olamamışlardır. Söyleyiş farkı, yani üslûp farkı, özellikle 
eski Türk şiiri için bir başarı ölçüsü bilinmiş, fakat daha önce-
likle önemsenen, üzerinde durulan sanatçının getirmiş olduğu 
yeni teşbihler olmuştur. Eskilerin “nevhayâl” dediği budur. Yeni 
hayal, yeni teşbihlerle verilmiştir. Yeni, büyük bir iç gücüyle gel-
meyen sanatçıyı, bir bakıma çok sığ, başarısız, ağırlıksız yapan 
bir mihenk taşıdır teşbih. 

Benzetmeyi yaparken mantık ölçülerini zedelememeye çalışırım. 
Hayalle, realite arasında dengelemeye önem veririm. Benzetme 

5 M. Akif İnan’ın dosyaları arasında bulunan “Şiirim” başlıklı yazının daha 
önce yayımlanıp yayınmlanmadığı, yayımlandıysa nerede yayımlandığı 
bilinmemektedir. (H.Y.)
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çiğ düşmemelidir. Mantığın sınırları içinde kalmak aslında ha-
yale kapalı kalmaktır. Hayale geniş alan tanımak, daha doğrusu 
duyguyu disipline sokmadan serbest çağrışımdan imdat bekle-
mek, çok iyi kullanılmazsa bir ucu saçmaya (absürde) götürür 
insanı. Şiirse şizofrenik sayıklamalar olmamalı. 

Hayali, duyguyu, çarpıcı, benimsenir, yeni bir benzetmeyle ver-
mek isterim. Daha başka üzerinde durduğum, bütün bunları da 
dil imkânını en iyi biçimde kullanarak vermektir. Fazla veya ek-
sik bir kelime kullanmamaktadır. Ne hayali, ne düşünceyi topal 
bırakmadan söylemektir. Yani teşbih aracılığıyla verilen anlamı 
da, hayali de tamamlık içinde belirtmek, bütünlemek. Bunları 
ses uyumu, yani bir iç müzikle paketlemek isterim. Şiirin dayan-
dığı, anlatmak isteğiyle, kelimelerin çıkardığı müzik arasında bir 
uyum kollarım. 

İşin tekniği kısaca bu. 

Özüne gelince:

Daha çok kendimden hareket ediyorum. Kendi hikâyeme, duy-
gulanmama, düşünceme yorum arıyorum. Bu yanıyla, dış dün-
yaya kapalı, sosyal realiteye pek yönelmiyorum gibi gelmesin. 
Kendimle, çevreyi, politikayı, geçmişi, folkloru, çatışsam da 
uyuşsam da sürekli olarak dengelemeye çalışıyorum. Tutalım 
aşkı yansıtırken önce kendim varım. Kendi içimden çıkıyorum 
yola. Sonra bununla bizim bu ulusal varlığımızda var olan ya-
şamış olan, inancım içinde yaşamış, gelişmiş olan, atalarımın 
da duyduğu, yaşadığı destanlarımızda mesnevilerimizde Halk 
şiirimizde ifadesini bulan, bize mahsus aşkla aramda bir ortak-
lık, bir uyum yakalamaya, onlarla dengelemeye çalışıyorum. Bu 
benim için asla bir suni ortaklık değildir. Çünkü benim içim de 
öyle çalışıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan şiirim kendi sosyal, ulusal 
realiteme de yapışık oluyor sanırım. Bunu yaparken bir kültür 
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değişmesine uğramış, değer yargıları bir hayli başkalaşmış olan 
aktüalite ile onun insanıyla belki tam özdeşleşemiyorum ama 
kendi kültür hayatımızla bağları kopmamış insanın iç sesine her 
hâlde aykırı düşmüyorum. Aslında başkalaşmış, yabancılaşmış 
toplumun iç kargaşalığını, uyumsuzluğunu, tedirginliğini ve-
rirken de yaptığım aşağı yukarı bu. Bu noktada kendimi, yiten, 
yitirilmiş bir şeyleri yeniden yürürlüğe koymaya çabalayan biri 
olarak da sayabilirim. 
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Ana Hatlarıyla İlk Dönem 
Cumhuriyet Şiiri6

Meşrutiyet’le birlikte açılan oldukça serbest fikir ortamıyla 
Osmanlı Devleti içindeki fikir hareketleri en geniş ma-

nada propaganda imkânı bulmuş ve teşkilatlanmaya başlamıştır. 

Bunlardan Osmanlıcılık bizzat devletin yürüttüğü bir politikay-
dı. Devlet içindeki bütün vatandaşları din, dil ve soy farkı gözet-
meksizin aynı devlet içinde tutan, dağılma ve parçalanma ve ayrı 
devletler oluşturmalarına razı olamayan bu siyasi görüş, aslında 
yalnız o zaman değil, öteden beri devletin geleneksel devlet an-
layışıydı. İmparatorluğun kuvvetli olduğu devirler için bir sorun 
oluşturmayan bu anlayışın, sonraları 1839 Tanzimat Fermanı’yla 
güçlü Batı devletlerine karşı bir teminat olarak teyiden ilanı, İm-
paratorluğun artık eski gücünü kaybetmesinin ve varlığını koru-
mak için Batı’ya yaranmaya kendini mecbur hissetmesinin ifade-
sidir. Dolayısıyla “düvel-i muazzama”nın bundan böyle fırsatlar 
kollayarak, bahaneler bularak, sık sık iç işlerimize karışmasına 
yol açmıştır. Meşrutiyet’in ilanı ile de bu gayri Türk ve müslim 
unsurlar çok daha elverişli bir serbest ortam bulunca, Batılı 

6 M. Akif İnan’ın dosyaları arasında bulunan “Ana Hatlarıyla İlk Dönem 
Cumhuriyet Şiiri” başlıklı yazının daha önce yayımlanıp yayımlanmadığı, 
yayımlandıysa nerede yayımlandığı bilinmemektedir. (H.Y.)
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devletlerin teşvik ve yardımlarıyla istiklal davalarına büyük hız 
vermiş, Balkan Savaşı sonunda da bağımsızlıklarını kazanınca, 
Osmanlıcılık anlayışı tarihe karışmıştır. 

İmparatorluğun Müslüman unsurlardan ibaret kalması karşı-
sında devlet politikasının, bu kere de İslâmcı anlayışa itibar et-
tiğini görmekteyiz. İslâmcılık, İmparatorluktaki Müslümanları 
bir bayrak altında toplama politikasıydı. Edebiyat sahasında en 
önemli temsilcisini Mehmet Âkif ’te bulan bu anlayış, Müslüman 
unsur olarak önce Arnavutların, Birinci Dünya Savaşı’ndan son-
ra da Arapların İmparatorluktan kopmaları karşısında önem ve 
etkinliğini koruyamamış ve içerik değişikliğine uğramıştır.

Memleketin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulması için devlet 
düzeninde ve cemiyetin bünyesinde Batı’yı esas alan köklü re-
formları öngören Batıcılık anlayışı, bu dönemin fikir hareketle-
rinden bir diğeridir.

Türkçülük ise önceleri dünyadaki, sonraları değişen şartlar sonu-
cu da sınırlarımızın içinde kalan Türkleri bir devlet içinde top-
lamak esasına bağlı olarak, dil ve edebiyat sahasındaki fikirleri 
bakımından edebiyatımızı en geniş şekilde etkilemiş bir akımdır.

Tanzimat’tan sonra başlayan sade dil akımının zaman zaman sa-
nat eserlerinde, özellikle şiirlerde hep kesintiye uğradığını, hatta 
bazen Divan şiirinden de anlaşılması güç ve kozmopolit bir hü-
viyete büründüğünü görürüz. Yani Türkçe, ancak Meşrutiyet’ten 
sonra geniş teşkilat kuran ve memleketin fikir, sanat ve politika-
sında etkin bir konuma ulaşan Türkçü hareketten sonra büyük 
gelişme göstermiştir.

Türkçü akımın büyük hız verdiği ve geliştirdiği Millî Edebiyat’a 
sonraları katılan Faik Ali, Hamdullah Suphi, Köprülü Fuat, Re-
fik Halit, Yakup Kadri gibi sanatkârlarıyla Fecriâtî Topluluğu; 
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Yahya Kemal’in denetiminde çıkan Dergâh dergisi; Celal Sahir 
tarafından kurulan Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Enis Behiç, Yusuf 
Ziya, Halit Fahri, Ali Canip, Halide Nusret, Rıza Tevfik, Ziya Gö-
kalp gibi sanatkârları etrafında toplayan Şairler Derneği; Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecer, Necmettin Halil Onan gibi 
şairler Millî Edebiyat’ın ve onun davasının başarı kazanmasında 
büyük roller oynamışlardır.

Ayrıca 1908-1913 yılları arasında faaliyet gösteren Türk Derne-
ği, 1911’de kurulan Türk Yurdu Derneği ve 1912’den günümüze 
kadar devam eden Türk Ocakları; Türkçü, milliyetçi akımın kur-
durduğu ve Millî Edebiyat’ın gelişmesinde önemli fonksiyonları 
olan kuruluşlardır.

İlk önemli neşir organları Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Ziya 
Gökalp’in çıkarttığı Genç Kalemler (1911) olan Türkçü akımın, 
bütün bu dernek ve neşir organları, hedef olarak dilde sadeleş-
meyle aruzun yerine hece vezninin kullanılmasını esas almışlar-
dır. 

İslâm öncesi Türk tarihine, mitoloji ve örfüne geleneksel Halk 
Edebiyatı’na ve folkloruna yönelen ve siyasi alanda İttihat ve Te-
rakki Fırkası üzerinde büyük etkisi olan Türkçü akım, Balkan Sa-
vaşı ile Osmanlıcılığın, Birinci Dünya Savaşı ile İslâmcılık akım-
larının meydandan çekilmesiyle, memleket aydınlarının büyük 
bir kısmını etrafında toplayarak en aktüel akım durumuna gel-
miş, İstiklal Savaşı sonrasında kurulan yeni devletin, Batıcılık 
akımıyla birlikte dayandığı temel fikirlerden birisi olmuştur. 

Cumhuriyet’le birlikte Türkçü ve milliyetçi akımın bizzat kendi 
bünyesinde de birçok gelişme olmuştur. Öncelikle Turancılığı 
uzak bir ideal görerek, çok daha Anadolucu bir hüviyet göster-
meye başlamıştır. Bu hareketin fikir babası olan Ziya Gökalp’te 
bu değişmeleri ve daha gerçekçi bir duruma yönelişi görmek 
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mümkündür. Cumhuriyet’ten sonra Anadolu’ya, onun insan 
ve coğrafyasına, folkloruna yönelen Millî Edebiyat, bir yandan 
bu konuları işlerken diğer yandan bütün gücüyle katıldığı yeni 
devletin ve onun inkılaplarının vecdiyle sanatına yeni konular 
eklemişlerdir. Bu yeni içerik çok daha romantik bir memleketçi 
hüviyet edinir. Bu durum memleketin seferberlik, harpler döne-
mini kapatarak yepyeni bir devreye girmiş; İmparatorluğun ye-
rini Türklerin oturduğu bir coğrafya ve onun yeni devleti almış; 
sosyal bünyeyi ve kurumları tamamen yeni ve değişik bir şekil-
de ele alan ve düzenleyen inkılapların yapılmaya başlanmasıyla 
ilgilidir. O dönem çoğu şairlerin hararetle katıldıkları bu yeni 
oluşumun, farklı bir sanatı da var edeceği tabiiydi. Bu heyecanlı 
dönem, memleket realitesine olduğu kadar, devrimleri de ro-
mantik bir anlayış, zevk ve estetik içerisinde terennüm ettirmiş-
tir. Memleketin coğrafya planında kurtuluşu, Cumhuriyet’in ila-
nı, devrimlerin heyecanı, sanatçılara memleket realitesine, yani 
büyük tarihî ihmallerin ve savaşların yıkıntısını hâlâ yaşayan ve 
bu durumdan kurtulması için daha çok uzun yıllara ihtiyacı bu-
lunan Anadolu’nun realitesini gösterememiştir. Anadolu, olduğu 
gibi değil, sanatçının kendi hayalinde yaşattığı şekilde, görmek 
istediği şekilde, yani memleketçi bir romantizmle terennüm 
edilmiştir.

Millî Edebiyat sanatçıları, kendilerinden önceki nesillerden fark-
lı bir anlayışla eserler verirken, bunlardan nevi şahsına münhasır 
bir şiir kuran birkaç önemli sanatçı hariç, genellikle kendi ede-
biyat anlayışlarına uygun büyük kabiliyet gösterememişlerdir. 
Yani bu nesil sanatçıları birkaç istisna dışında hep orta derecede 
şairlerdir.

Millî Edebiyat sanatçıları ve onlara bağlı dernek ve dergi-
ler etrafında toplanan sanatçılar, millî şekil ve veznin mutlak 
hâkimiyetini sağlamak ve millî tarihimize yönelmek, halk rea-
litesine, folklorumuza eğilmek, şiirimize Anadolu’yu, onun in-
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san tabiat ve coğrafyasını sokmak, konuşma dilinin edebiyatını 
kurmak gibi büyük görevler yüklenmişler ve bunları kabiliyetleri 
ölçüsünde terennüm etmişlerdir.

Şu hususu önemle belirtmek lazımdır ki bu sanatçılar, bu konu-
ları hep milliyetçi bir romantizm içerisinde terennüm etmişler, 
bu romantizm sebebiyle Anadolu realitesini gerçeğe uygun bir 
şekilde olmaktan daha çok, görmek istedikleri bir hüviyet ve eda 
içerisinde dile getirmişlerdir. Bu yaklaşımda, art arda yapılan 
inkılapların tesir ve vecdini görmek mümkündür. Onlarca Ana-
dolu, gümüş ırmakların, yemyeşil ovaların, bereketli ekinlerin, 
şairane çobanların, çalışkan neşeli insanların yurdudur. Millî 
Edebiyat’ın bu ikinci neslinde, yani Cumhuriyet’i ve yapılan dev-
rimleri gençliklerinde gören bu şairlerde mesela, kendilerinden 
önceki şairlerden, Tevfik Fikret, Mehmet Âkif, Yahya Kemal 
gibi sanatçılarda görülen fakir ve hasta insanlar, yıkık, harabe 
semtler, yanmış ekinler konu olarak yer almamıştır. Yani onlar-
da sosyal bir gerçekçilik yok, onun yerine romantik bir millet ve 
Anadolu tutkusu vardır. Bunda rol oynayan psikoloji; harpler, se-
ferberlikler, işgaller, siyasi baskı devrinin kapanmış; yeni bir dev-
let kurulmuş ve art arda devrimler yapılmış ve milletin derdini 
çözümlemeye yönelmiş bir ortam görmeleriyle açıklanmalıdır.

1940’lardan sonra edebiyatımızda göreceğimiz sosyal gerçekçi 
akımın, bu Millî Edebiyat’a dâhil sanatçıların her tarafı toz pem-
be gören ve gösteren anlayışlarına karşı bir reaksiyon hissi taşı-
dığı meydandadır.

İnsana, eşyaya ve olaylara yeni bir bakışla şiirlerini kuran, özel-
likle Nâzım ile Necip Fazıl denebilir ki bu reaksiyoner kuşağın 
öncülüğünü yapmış, günümüze kadar uzanan şiirimizin de bir 
bakıma kurucuları olmuşlardır.

Cumhuriyet devrinde bazen romantik bir şekle bürünen mem-
leketçi şiir akımının yanı sıra, onun kadar değilse bile, oldukça 
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önemli bir yer tutan imajist ve sembolist akımın tesiri altında 
yazılmış şiirlere de rastlanmaktadır. Millî Edebiyat devri şa-
irlerinde görülen birbirine yakın bu durum, aşağı yukarı 1930 
tarihinden sonra değişir. Millî Edebiyat şairleri elinde bir hay-
li gelişmiş ve genelleşmiş bulunan sade dil ve hece vezinli şiir 
anlayışına bağlı kalarak, fakat içerik bakımından şiirimizi farklı 
bir alana çeken şairlerimizin başında, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Muhip Dıranas, Necip Fazıl Kısakü-
rek ve Nâzım Hikmet gelir. Bizce Cumhuriyet şiirini asıl bunlar 
temsil ederler. Millî Edebiyat şairleriyle bunlar arasındaki en bü-
yük fark, diğerlerinin Cumhuriyet’e intikal, intibak etmelerinin 
yanında bunlarınsa bizzat Cumhuriyet devrinde yetişmeleri, 
onun getirdiği kurumlarda eğitimlerini görmeleri, yani çok genç 
yaşlarında Cumhuriyet’i idrak etmeleridir. Onlar adapte olmuş, 
bunlarsa idrak etmişlerdir. Zaten Cumhuriyet’in ilanıyla hemen 
bir Cumhuriyet Edebiyatı’nın başladığı söylenemez. Tanzimat 
Edebiyatı da Tanzimat’tan yirmi yıl sonra ürünlerini vermiştir. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Avrupai bir kültürle, plastik bir zev-
ke dayalı tarih ve millî kültürümüze de yaslanmanın, huzur ve 
aydınlığı içerisinde yeni imajlarla parlak ve renkli şiirler yazar-
ken; Ahmet Kutsi Tecer, entelektüel bir zevkle folklora dayalı 
ve Halk şiirini modern bir tarzda dillendirmiş; Ahmet Muhip 
Dranas gerek bizim gerek Batı’nın şiir dünyasını çok iyi tanıma-
nın verdiği bir imkânla, modern sembollerle yüklü, kuvvetli bir 
estetiğe dayanan şiirler yazmıştır. Dilin ritim imkânlarını özel 
bir başarıyla kullanan, yer yer hitabet ve propagandaya kaçan, 
toplumcu bir dünya görüşünün edebiyatımız için orijinal şiirle-
rini yazan Nâzım Hikmet’le; çok kuvvetli bir tahkiye içerisinde 
insan, toplum ve eşyanın dış yüzünü değil de derinliğini kurca-
layan, psikolojik durumların sırrını yer yer romantik ve trajik bir 
özel bunalımı mistik bir anlayış içerisinde veren Necip Fazıl Kı-
sakürek, bir yandan Cumhuriyet devrinin en başarılı ve orijinal 
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örneklerini verirken, kendilerinden sonraki şiirimizi etkileyen 
şairler olmuştur.

Cumhuriyet devri edebiyatından söz ederken onu hazırlayan 
daha önceki edebiyata ve edebiyatı besleyen sosyal ve edebî 
akımlara çok kısa ve zaruri bir bakıştan sonra tekrar 1923 Türki-
ye’sine biraz daha göz atalım. 

Bilindiği gibi Atatürk, Batılılaşma hareketinin en büyük ger-
çekleştiricisidir. Tanzimat’la başlayan eğilim, asıl gücünü 
Cumhuriyet’in uygulama yıllarında kazanmıştır. Özellikle 
Batı’nın kültür değerlerine ardına kadar bu dönemde açılmıştır 
Türkiye. Medeni Kanun’un, Ceza Kanunu’nun, hatta Anayasa’nın 
Batı ülkelerindeki yasalardan, çok kez olduğu gibi çevirtile-
rek yurdumuzda uygulamaya başlanması bu döneme rastlar. 
Türk’ün, İsviçre Medeni Kanunu’na göre evlenmesi, faşist İtalyan 
Ceza Kanunu’na göre hapse girmesi bu dönemdedir. Şapka ve 
Latin harfleri bu dönemde gelmiştir. Dünya tarihini Batı’nın gö-
rüşüne göre değerlendiren ders kitapları… bu dönemdedir. Tan-
zimat sadece bir Batı hayranlığı değil, Batı’nın zoruyla bir Batı 
hayranlığı idi. Cumhuriyet ise Batı’nın Türkiye’de her planda ger-
çekleştirilmesi çabaları ile doludur. Öyle ki Batılılaşma hareketi 
en büyük tutamağını Atatürk’te bulmuştur, diyebiliriz.

Denebilir ki Cumhuriyet ve devrimler, genellikle devrin sanatçı-
ları tarafından bir ilgi ve alakayla karşılanmıştır. Bu durum, dai-
ma bir farklılığı, yeniliği arayan, kollayan sanatın ve sanatçıların 
mizaç ve mesleğine uygun düşmüştür. Cumhuriyet’in ilk yılla-
rındaki şiirlerde, devrimlerin ve Atatürkçülüğün vecdi açıktır. 
Bu bakımdan şiir, cemiyetçi bir karakter belirtir. Hele bazı sanat-
çıların şiirinde ise düşünce CHP tüzüğünün ve Mustafa Kemal’in 
Nutuk’unun kısa yorumları olmaktan ileri gidememiştir. Bu du-
rumda Türk şiirinin 1935 yılına kadar Kurtuluş Savaşı’nın geçici 
gururunu bir Ergenekon duyarlığı içinde yaşadığını, o yıllardan 
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sonra, önce İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı bir çocuk melanko-
lisine girdiğini söylemek mümkündür.

Bir yandan memleketçi gerçekçilik ile Halk Edebiyatı’ndan fay-
dalanma fikrini taşımakta olan bir şiir anlayışıyla İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra gelişen sürrealist üslûp arasında tam bir tezat 
vardır.

Cumhuriyet devrinde Anadolu’yu anlatan yüzlerce şiir, hikâye, 
roman, piyes, deneme, yazılmıştır. Bunlarda birbirinden ayrı 
manzaralara, tiplere ve görüşlere rastlarız. Bu Anadolu’nun çe-
şitli cepheleri bulunan bir âlem olmasından başka ona bakan in-
sanlar arasındaki mizaç, kültür ve dikkat farklarından ileri gelir.

Bu durum biraz da o devrin sanatında, daha sonraları kendileri-
ne karşı bir reaksiyonla gelişen sosyal gerçekçi anlayışa uygun ol-
mayan bir sübjektivite vardır. Yani ortaya konan eserler objektif 
olarak Anadolu realitesini aksettirmemekte, sanatkârın görmek 
istediği şekilde yazılmaktadır. Cumhuriyet’ten 1940’lara kadar-
ki dönem böyle bir edebiyatın moda ve geleneğini kurmuştur. 
1940’lardan sonra gelişen şiir Millî Edebiyat’tan Cumhuriyet’e 
intikal eden bu karakterin dışında ve ondan tamamen farklı bir 
çizgi üzerinde gelişme göstermiştir. 

1940’lardan sonra başladığını söylediğimiz toplum-cu-gerçekçi 
şiirin kendisini kurması 1945’lerden itibarendir. Asıl mahsulle-
rini vermesi ise 1950’den sonradır.

İnkılapların tamamlanması, yeni düzenin mümkün olduğu ka-
dar yerine oturmuş bir görünüm arz etmesi; çok heyecanlı bir 
geçmişten artık sakin bir ortama ulaşılmış olması, şiirimizin yeni 
imkânlar aramasının sosyal sebeplerindendir. Bu sosyal duruma 
uygun olarak bu dönemin ferdiyetçi şiir anlayışı 1940 yılına ka-
dar devam eden şiirimizin genel karakterini tespitler. Cahit Sıtkı 
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ile diğer yeni yetişen şairlerde, hatta Orhan Veli’nin ilk dönemle-
rinde bu genel karaktere uygun şiir anlayışının başarıyla devam 
ettiğini görmekteyiz. Bununla birlikte bu şairlerde olduğu kadar, 
diğer bazı şairlerde özellikle Asaf Halet Çelebi ve Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’da gerek 1940 sonrası Garip Şiir anlayışına gerekse 
Mavi Hareketi’yle özellikle İkinci Yeni’ye intikal eden yenilikleri 
de görmekteyiz.

Millî edebiyatçıların idealist ve romantik şiirleriyle, onlardan 
sonra gelen şairlerin daha çok ferdiyetçi ve şairane bir hüviyet 
belirten şiirlerine bir reaksiyonla gelişen Orhan Veli ve arkadaş-
larının Garip Hareketi, şiirin içeriğini çok genişletmiş; günlük 
yaşamı, alelade ilişkileri, sıradan insanın yaşayışını ve dilini çok 
yalın ve külfetsiz bir ifadeyle şiire sokmuştur. Aristokrat ve en-
telektüel zevkin ve onun ferdî duyarlıklarının şiirine karşı çıkış, 
1940-1950 yıllarında şiirimize oldukça egemen olmuştur.

Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu üçlüsü, 
1941 yılında başlattıkları sanat hareketine Garip adına verdiler. 
Bu üç arkadaş, eski inançların tamamıyla yıkıldığını düşünen, 
insanı tatmin edici bir dünya görüşünün okula ve hayata henüz 
iyice yerleşemediği bir devirde yetişmişlerdir. Üç arkadaşın, ede-
biyat sahnesine çıktıkları zaman, yazdıkları ilk şiirlerde ileride 
hangi istikamette karar kılacaklarını sezdirmeyen bir davranış 
vardır. Garip adıyla ortaya çıktıkları zaman düşündükleri, hiç-
bir hayal ve düşüncenin karışmadığı saf duyguların, çıplak ola-
rak tespit edilmesinden ibaretti. Bunlarda dış âlem, bir aynaya 
akseder gibi veriliyordu. Sonra üçü de çeşitli derecelerde İkinci 
Dünya Savaşı esnasında Türk aydınları üzerinde büyük tesir ya-
pan Marksist hayat görüşünü benimsediler. Halk Edebiyatı’ndan 
ve halk dilinden faydalanarak, açık veya kapalı şekilde, sosyalist 
fikirleri anlatan şiirler yazdılar.
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Bizde Garipçilerin başlattığı bu akım, aslında, 1920-1930 yıl-
ları arasında Batı Edebiyatı’nı sarsan devrimci şiir akımına pa-
ralel olarak gelişmiştir. Yani sarsıntı çağdaştır. O dönemlerde 
Türkiye’de ayrıca, birçok kurumun ve değer yargısının sarsılma-
sı, horlanması da sahne almaya başlamıştır. Bu sarsıntıyı belirli 
nispette, daha önce Cumhuriyet neslinin öncü şairlerinden olan 
Nâzım ve Necip Fazıl’da da görmekteyiz. Demek oluyor ki Garip 
Hareketi gerek dünyada gerekse bizde mevcut bulunan sosyal 
durumla çok yakından ilgilidir. 

Bu akımın en önemli şairi Orhan Veli’dir. Ve ölünceye kadar da 
bu anlayışa bağlı kalmıştır. Arkadaşları Melih Cevdet ve Oktay 
Rıfat’ın şiirleri ise sonuna kadar aynı karakteri göstermez, ken-
dilerini yenilerler. Orhan Veli’de az görülen ideolojik kaygı, başta 
Melih Cevdet olmak üzere Oktay Rıfat’ta gide gide daha belirli 
bir hüviyet kazanır.

1950’den sonraki şiir Garip Hareketi’ne karşı çıkışın; romantiz-
me, şairaneliğe dönüşün şiirini getirir. Attilâ İlhan ve arkadaşla-
rının başlattığı ve Mavi olarak adlandırılan bu hareketin sahibi 
Attilâ İlhan, ideolojik, toplumcu şiirlerinde bile marazi bir du-
yarlık ve melankolinin öne çıktığı ve bohem bir hayatı, uzak ülke 
seyahatlerinin izlenimlerini ve cinsel ilişkileri erotik bir ifadeyle 
vermesi bakımından da şiirimizde özgün bir özellik belirtir. 

Nâzım’la başlayan şiirimizdeki Marksist eğilim, Cahit Sıtkı ve 
Orhan Veli neslini, 1955’ten sonra görülen Attilâ İlhan ve arka-
daşlarının Mavi Hareketi ile İkinci Yeni’yi de etkilemiş, ancak bu 
etki, şiirdeki yansımasını her nesilde, hatta her şairde oldukça 
farklı göstermiştir. Bu farklı yansıma kimi zaman ideoloji bakı-
mından birbirine yakın olan şairler ve eleştirmenlerce tartışma 
konusu olmuştur. Hep Nâzım’ın anlayışına ve tarzına yakın şiir 
isteyenler, romantik, şuuraltı hadiselerini işleyen, iphama geniş 
yer veren modern şiire karşı olmuşlardır. Bu bakımdan İkinci 
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Yeni’nin çok şiddetli saldırılara uğradığını görmekteyiz.

İkinci Yeni akım şairlerinin savundukları kapalı, soyut ve anlam-
sız sanat, Batı Edebiyatı’nda gördüğümüz ve daha önceki bazı şa-
irlerimizi de etkileyen sembolizm, gerçeküstücülük ve varoluş-
çuluk gibi akımlarla yakından ilgilidir. Ayrıca asrımızın başında 
başlayan şuuraltı hadiselerini şiirleştiren; savaşların ve teknik ve 
yeniliklerin karşısında apışan, şaşıran, sosyal dengesizliğe düşen 
insanın ve insan psikolojisinin durumlarını tespitleyen füturizm, 
dadaizm, kübizm gibi akımları, kısacası gerçeküstücülük olarak 
adlandırılan fikir ve ona dayalı sanat anlayışına bağlı bir sanat 
kuran, Fransızlardan G. Apollinaire, L. Aragon, A. Breton, P. 
Éluard, P. Claudel, F. Mauriac, Henri Michaux, Pierre Reverdy, 
René Char, S. J. Perse, J. Supervielle; İngilizlerden T. S. Eliot, D. 
Herbert Lawence, Thomas Dylan; Amerikalılardan Hilda Doc-
little, Archibald MacLeish, Ezra Paund; Almanlardan Albrech 
Goes, R. Maria Rilke, Karl Krlow, Poul Celan gibi sanatçıların da 
çok büyük tesiri olmuştur. Nitekim bu şairlerin bizde tanınması 
ve tanıtılması denebilir ki daha çok İkinci Yeni hareketine katılan 
şairlerin aracılığıyla olmuştur.

Freud, Marks, Sartre, Camus’nün de şiirleri üzerinde bir mukabil 
tesirini gördüğümüz bu şairler, bir yandan savaşlar öte yandan 
makinenin insanı aşan gücü, ekonomik sarsıntılar, dengesizlikler 
ve nihayet çağdaş insanın moral değerlerden estetik ölçülerden 
süratle uzaklaşmasının ve yaşamakta olduğu bunalımın şiirini 
kuruyorlardı.

Batı’da böyle bir sanatın vücut bulmasında rol oynayan sosyal 
durum, Türkiye içinde aynen varit olmadığı hâlde, yerli şairle-
rimizin Batı’daki bu akıma uygun bir sanat kurmaları bir özenti 
olduğu gibi, biraz da o zamanki sosyal ve politik durumumuzla 
ilgili olarak yorumlanmıştır. 1955 ve sonraki yıllarda çıkan bir-
çok yazıda bu konuların çok geniş yer aldığını görüyoruz.
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1946’dan, yani daha serbest ve çok partili bir siyasi hayata gir-
memizden sonra, Türkiye’de ideolojik faaliyet daha da artmış, 
genişleme imkânı bulmuş ve teşkilatlanmıştır. Çok partili döne-
min düşünce özgürlüğüne biraz alan tanıması, bazı kurumlara 
özerklik tanıması, yayınların artmasına ve çeşitlenmesine, dola-
yısıyla ideolojilerin yayılmasına kolaylık sağlamıştır. Sol akım ve 
onunla birlikte gelişen edebiyat bu ortamı iyi değerlendirmiştir. 
Bu değerlendirmenin ürünü olarak birçok edebiyat okuyucusu 
ve heveslisi, solcu fikirlere sahip olmayı sanatın şartı gibi görür 
olmuştur. Bu durumun ancak belirli bir sanat çevresini etkiledi-
ğini, onun dışında kalan büyük bir aydın ve halk çevresini ede-
biyat okuyucusu olmaktan uzaklaştırıcı bir etken olduğunu da 
belirtmek gerekir.








