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EDİTÖRDEN
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Bugün elinizde ilavemizin 3. Cilt 10. Sayı-
sını tutuyorsunuz. İnşallah bundan son-
raki haftalarda yeni sayıları sizlere ulaş-

tırmayı başarabiliriz. Şayet yeni sayılarımızla 
sizlere ulaşabilirsek bu bize mutluluk verir. 

Ramazan ayının 4. Gününe geldik. Geriye 
dönüp baktığımda 50’nin üzerinde ramazan 
geçirdiğimi görüyorum. Bu Ramazanlarda acı 
ve tatlı günleri aynı sene içerisinde geçirdik. 
Özellikle öğrencilik yıllarımızda ve askerlik dö-
neminde zor şartlar altında Oruç tuttuk. Ama 
hiç birisi bu yılı da içine alan son iki Ramazan 
gibi olmadı.

Geçen yıl korona illeti yüzünden camileri-
miz kapalı kalmış, teravih namazlarımızı ce-
maatle değil evimizde ailemiz ile birlikte eda 
etmek zorunda kalmıştık. Bu eziyetin sadece 
bir yıl süreceğine kendimizi inandırmış ve bu 
teselli ile orucumuzu tutmuştuk. Maalesef ko-
rona denilen illet bizi çok sevmiş olmalı ki bir 
türlü yakamızı bırakmadı. Bir tefeci gibi yaka-
mıza yapıştı ve yaşadığımız her günün borcu-
nu ödetmek istercesine boğazımızı sıkmaya 
devam ediyor.

Bu yıl da Teravih Namazlarımızı evde kıl-
mak zorundayız. Camilerimiz yine boynu bü-
kük, cemaatsiz ve mahzun… Müminler geçen 
yıl olduğu gibi Teravih Namazlarını evde kıl-
mak zorunda… 

Korona denilen bu illetin bir an önce yaka-
mızdan düşmesi için el birliği ile alınan tedbir-
lere uyup bütün samimiyetimiz ile Allah’a bizi 
bu dertten kurtarması için dua edelim. 

Ramazan Ayınız Kutlu olsun. Allah sağlık 
içinde oruç ibadetimizi yerine getirmeyi bütün 
inananlara nasip etsin.

***

24 Nisan Konya için büyük bir mütefekki-
rini kaybettiği gün olarak tarihteki yerini aldı. 
24 Nisanda Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Erol Güngör’ü kaybettik. Aradan geçen 
38 yıla rağmen halen onu hatırlıyor ve bu ha-
tırlama sırasında ruhuna bir Fatiha gönder-
meyi ihmal etmiyoruz. 

Erol Güngör Konyalının hafızasında Üni-
versite ile halkı barıştıran adam olarak yer 
alır. Konyalı Erol Güngör ile birlikte ilk defa 
camilerde tutulan saflarda cemaat ile omuz 
omuza duran bir rektöre tanık olmuştur ve 
onu benimseyip kendisinden saymıştır. Bu-
gün ise Erol Güngör unutulmaya başlamıştır.

Konyalı onun biri birinden değerli kitapla-
rını okumamakta hatta isimlerini bile bilme-
mektedir. Halbuki onunu kitaplarını okumak, 
onun fikirlerini bilmek onu yaşatmanın adı-
dır. Kuru bir sevgi ve ölüm yıldönümlerinde 
söylenecek birkaç söz Erol Güngör’ün ruhunu 
rahatlatmayacak, onun görevini yapmış bir 
mümin olarak rahatlamasını sağlamayacak-
tır. 

Onun ruhuna göndereceğimiz Fatiha 
yanında yazdıklarının okunmasına ve anla-
şılmasına ihtiyacı var. Her okunan kitabı ve 
yaşatılan fikirleri ruhunu rahatlatacak ve bu-
lunduğu makam ve mekanda mutlu olmasını 
sağlayacaktır. 

ALLAH’A EMANET OLUN.
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P  rof. Dr. Erol Güngör, Cumhuriyet dö-
neminde yetişen mümtaz şahsiyet-
lerden biridir. Beyefendiliğini İlmi 

tecrübesiyle teçhiz ederek Türk milletinin 
içinde bulunduğu meseleleri ele almış ve 
çözüm yolları üretmiştir. O doğu ile batıyı 
kendi potasında harmanlayan ve sentez 
eden, Türk milletine faydalı olanı alan ve 
geliştirmeye çalışan bir ilim adamıdır. 

1938 yılında Kırşehir’de dünyaya ge-
len Erol Güngör, ilk terbiyesini, ilim ve 
tahsilin imam olan dedesinden almıştır. 
Eski Türkçeye olan merakı da dedesini Os-
manlıca olarak tuttuğu notlardan, Cuma 
hutbeleri metinlerinden edinmiş bu konu-
yu ilerletmeye karar vermiştir. Daha son-
ra lise yıllarında Lütfi İkiz’den ders alarak 
eski yazıyla okuyup yazmayı öğrenmiştir. 

Erol Güngör, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini kazanarak İstanbul’a 
gitmiş, burada hocası Fethi Gemuhluoğ-
lu’nun tavsiyesiyle sosyolojiye yönelmiş ve 
Sosyal Psikoloji dalında Mümtaz Turan’ın 
asistanı olmuştur. 1982 yılında Prof. un-
vanını alınca YÖK tarafından Selçuk Üni-
versitesini kurmakla görevlendirilmiştir. 
Erol Güngör bir yıllık bir çalışmanın sonu-
cunda Selçuk Üniversitesinin fakültelerini 
açmış, mekân sıkıntısını çözüme kavuş-
turmuştur. 

Bunun yanında tertip ettiği konferans-
larla Konya halkını; öğrencileri, gençleri, 
işadamlarını, sanayicileri üniversite ile 
buluşturmuş, halkla üniversite birlikteli-
ğini sağlamıştır. Konya halkı ilk defa güler 
yüzlü, tevazu sahibi, kendilerine değer ve-
ren bir ilim adamıyla karşılaşmıştır. Daha 
pek çok hizmetlere imza atacakken 24 Ni-
san 1983’te genç yaşta hayta veda ederek 
kendisini sevenleri hüzne gark eden Prof. 
Dr. Erol Güngör’ü üniversite belki unuttu; 
ama Konyalılar unutmadı.

***
1982 yılı Konya için çok önemli ve 

bereketli bir yıl olmuştu. O sene 3 sene-
lik olan Enstitüler ve akademiler 4 yıla 
çıkarılmış, Yüksek İslam Enstitüsü İlahi-
yat Fakültesi, Eğitim Enstitüsü de Eğitim 
Fakültesi olmuştu. Böylece Selçuk Üniver-

sitesi yeni bölümler ilave edilerek geniş-
letilmişti. Tüm bu faaliyetlerin arkasında 
sihirli bir el vardı: Rektör Prof. Dr. Erol 
Güngör

1982 yılında Selçuk Üniversitesi rek-
törlüğüne tayin edilen Erol Güngör, Kon-
ya’da sosyoloji Bölümünün kurucuların-
dandır. Asistanları Mümtazer Türköne, 
Vedat Bilgin ve Mualla Gülnaz Türköne 
idi. Tabii ki rektörlük çalışmaları çok yo-
ğun geçtiği için genelde asistanları ders-
lerini takip etti.  Ben Tarih Bölümü I. 
Sınıfta okuyordum. Vedat Bilgin Tarih Bö-
lümünün Umumi Sosyolojiye Giriş dersi-
mize girdi. Onun ve bölüm hocalarımızın 
tavsiyeleriyle Erol Güngör’ün kitaplarıyla 
tanıştım.

Rahmetli Erol Güngör’le şahsen tanış-
mış değilim. Onu daha çok eserlerinden 
ve konferanslarından tanıyorum. Son de-
rece nazik, kibar bir beyefendi kimliğiyle 
öğrencilerinin gönlünde köşk kurdu.

Erol Güngör’ün Konya’ya tayin edil-
mesiyle Konya kültür hayatında bir can-
lanma oldu. Sık Sık halka, sanayie ve 
kültüre yönelik konferanslar düzenledi. 
Bu konferanslarından birine ben de işti-
rak ettim. Konferans, Mevlana Türbesinin 
karşısında bulunan ve şu anda yıkılmış 
bulunan eski İl Halk Kütüphanesinde idi. 
Geçmiş zaman, konunun ne olduğunu ha-
tırlamıyorum. Konferanstan sonra soru 
cevap bölümüne geçilmişti. Bir arkada-
şımız parmak kaldırdı. Biz de ne soracak 
diye merakla bekliyordu. Erol Güngör:

-“Buyurun Hanımefendi?” Dedi.
Arkadaşımız başladı anlatmaya. Bir 

türlü sadete gelemedi. Soru sormasını 
beklerden hocanın söylediklerini tasdik 
eden bir konuşma yaptı. Erol Güngör, hiç 
bozuntuya vermeden

-“Teşekkür ederim Hanımefendi.” 
dedi.

ANUŞ 
GÖKCE

ANILARDA EROL GÜNGÖR
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Erol Güngör, öğrencilere değer veren 
biri idi. Kesinlikle karşısındakini kırmaz, 
sen diye hitap etmez, siz diye hitap ederdi.

Biz Erol Güngör zamanında kılık kıya-
fetimizde bir zorlama, baskı ile karşılaş-
madık. Başörtümüzü taktık, derslere öyle 
girip çıkıyorduk. Onun vefatından sonra 
yerine gelen Rektör bizim başlarımızı açıp 
öyle derse girmemiz için baskı yaptı. Biz 
de mecburen başımızı açtık.

Bizler Erol Güngör’ün hasta olduğunu 
bilmiyorduk. Konya’ya tayin edilmeden 
önce bay-pas olmuş. Meğer ne zor şartlar 
altında yeni kurulan bir üniversitenin me-
selelerini halletmeye çalışmış. Dur durak 
bilmeyen çalışma temposuna zayıf kalbi 
dayanamamış.

Erol Güngör, 24 Nisan 1983 yılında 
İstanbul’da vefat etti. Cenazesi son görev 
yeri Selçuk Üniversitesi Fen—Edebiyat 
Fakültesi binasına getirildi. Dekan ve bir-
kaç hoca hakkında konuşma yaptı. Herkes 
ağlıyordu. Daha sonra memleketi Kırşe-
hir’e gönderildi.

Bizler çok ağlamıştık. Tam çalışkan, öz 

verili, iyi niyetli bir rektöre kavuştuk der-
ken çok çabuk kaybetmiştik. Benim gözle-
rim şişmişti. 

Akşam eve gidince annem bendeki 
değişikliği fark etti.

 “Ne oldu?” diye sordu. Boğazıma bir 
şeyler tıkandı. Cevap vermedim. Sonra 
ardımdan odaya geldi.

Ben hıçkara hıçkara ağlıyordum.
Anneciğim, çok sevdiğim Hocamız, 

Rektörümüz Erol Güngör vefat etti, de-
dim.

Annem bu kadar ağlamam ve üzül-
meme bir mana veremedi. Çünkü okula 
başlayalı beş altı ay olmuştu. Bu kadar 
kısa zaman bir hocayı çok seveceğime ve 
vefatının ardından ağlayacağıma aklı yat-
madı.

Benimle biraz konuştuktan sonra bana 
bir bardak su verdi. Sonra elimi yüzümü 
yıkattı ve sofraya oturttu.

Selçuk Üniversitesinin kuruluşunda 
büyük katkıları olan Rektör Prof. Dr. Erol 
Güngör’ü rahmetle anıyor ve mekânı cen-
net olsun diyorum.
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Gün aydınlanmaya başlarken çözü-
lür dilim. Bir gönle doğan oradan 
harfsiz sözcüklere ve üne karışan 

zikri çekmeye dururum. Zikrim bitince 
kursağım başlar hareketlenmeye. Usulca 
guruldamasından bilirim taam vaktinin 
geldiğini. Rotasını bir tek benim bildiğim 
ancak daha önce hiçbir kaynaktan ezber 
etmediğim bir yere kanatlanır bedenim. 
Orası daha önce gördüğüm ya da ilk kez 
gittiğim bir yer olabilir. Gidilen yer ve ne-
vale değişiklik gösterir fakat gidince orada 
beni bekleyen nasip hiç değişmez. Daima 
aç gider tok dönerim. 

Bazen güzergâh üzere biraz eğleşir de-
ğişik ağaçlar görmenin esrüklüğünde dal-
dan dala konarım. Kendi yolculuğunun te-
laşında cıvıldayan türdeşlerimin dışarıdan 
oyun gibi görünen hayat gailesine tanıklık 
eder küçük kara gözlerim. Bazıları karın 
doyurma derdindedir bazıları yuva yapma; 
bazılarının kendi canı ikinci plana itilmiş 
yuvada bekleşen minik ağızların açlık fer-
yadını dindirmek için didinmektedir. Hazır 
bulunduğum anın şahidi olmak tüylerimi 
ürpertir çoğu zaman. Dilimde başkalaşan 
zikrim şükür… Güneş yeni yeni yükselme-
ye, vakit kuşluk vaktini elemeye başlamış-
tır. 

En sevdiğim zamanlar ağaçların çiçek-
lendiği, renklerin kokularla birleştiği; on-
larla hayat bulmaya başlayan başka canlı-
ların seslerinin birbirine karışarak ortalığı 
şölen yerine çevirdiği baharistan demleri-
dir. O demlerde uçan, yürüyen, sürünen 
ne varsa avazeyi bir ağızdan gök kubbeye 
salar ki şevklenmemek, zevkten dört köşe 
olmamak, dile gelen zikri bağıra çağıra 
seslendirmemek kabil olmaz. O anlarda 
yeryüzü adeta boydan boya bir sufi dergâ-
hıdır ve cehri zikrin gümbürtüsü dört bir 
yanı tutmuştur. Nebatat ve hayvanat bir-
birine kendi suretini gösteren birer aynadır 
ve durmaksızın karşısındakini coşturan, 
sarhoş eden bir deveranın sonsuz sarma-
lında cuşuhuruş haline kapıla gider.

Kimileri buna doğanın şarkısı der. Ki-
mileri tabiatın dili. Hangi dilde hangi inan-

ca göre isim verilirse verilsin gönüllerde 
bıraktığı intiba değişmez. Bir yeniden do-
ğuşun terennümüdür dudaktan gönle ak-
seden. Kış boyu cansız kalışın serencamını 
yeniden fışkıran yapraklarıyla ilan eder 
ağaçlar. Bakın der, hayat doldum yeniden; 
bir kışı daha geride bıraktım, bir bahara 
daha kavuştum. Görün beni tanık olun 
benden fışkıran hayata ve haykırın kalbi-
nizden dilinize gelen tüm coşku dolu söz-
cüklerinizi. Aynı dili konuşmasak da aynı 
toprak parçasında var oluşumuz bir ortak 
anlayış bina etmiştir bize. Benim yaprak-
larımın ıpıltısından yayılan musiki, de-
veranın bahar mı güz mü olduğunu nasıl 
haykırıyorsa; sizin sözcükleriniz de bana o 
manada akseder kaygılanmayın. Yeter ki 
sevgi dolu niyetleri seslendirsin nefesiniz. 
Yeter ki kinden, öfkeden, nefretten halas 
olsun kalbiniz.

Tabiatın rahleyi tedrisinde anlaşılması 
kolay uygulaması zor dersler okutulur her 
dem; sebildir. Kuşlardan pay biç bir yol! 
Ne karnı doyduktan sonra istifler taamı ne 
konduğu dalı istimlâk eder. Ne başkasının 
helaline göz diker ne yarınını düşünmek-
ten bu anını heba eder. 

Göçmeye konmuş bir kervan gibidir 
mutadı. Bir an sonrasının endişesi değildir 
onu ürküten. Aç kalmak değildir. Fakirlik 
değildir hatta ölüm bile değildir. Hırsı-
nın kurbanı olmaz, istifçilik yapmaz; cebi 
de kasası da yoktur ki anahtar deliğinden 
gözlesin tüm hayatı! O yalnızca kapladığı 
hacim kadardır. Diğerlerinin arasında, di-
ğerleriyle birlikte, diğerlerine hürmet gös-
terdiği kadar vardır. Yaşarken kapladığı 
alan nispetindedir ölünce kapladığı alan. 

Bilir misiniz sizden tek dileği nedir 
dünya ve sakinlerinin? Kuş kadar sevme-
nizdir. Asla fazlası değil. Tabiat okulundan 
mezuniyetin yegâne şartı kuş kadar sevgi-
dir…

KUŞ KADAR SEVGI

FATMA 
TUTAK
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KONYA HALKEVİNDE DİL BAYRAMI 
KUTLAMALARI ve BU VESİLEYLE 
YAZILAN ŞİİRLER (2)

MUSTAFA 
ÖZCAN

1939 yılında ise basında şöyle bir haberle 
karşılaşılmaktadır:

 “Bu yıl dördüncü Türk Dili Kurultayı 
toplanmayacak ve üçüncü kurultay programı 
ve seçtiği merkez kurulu eliyle çalışacaktır.”1   
Basında bu konuda haberlere rastlanılmama-
sının biraz da bu karardan dolayı olmalıdır.

I-Türk Dil Kurultayı’nın 8. Yıldönümü 
töreni, yurdun her tarafında olduğu gibi Kon-
ya’da da titizlikle, özenle hazırlanmıştır. Hal-
kevi salonu baştanbaşa dolmuştur. Konya’nın 
önde gelen simaları, başta General Noyan, 
CHP Müfettişi Şevket Ödül,  Vilayet İdare He-
yeti Reisi Halis Ulusan, parti erkânı ile birçok 
aydının hazır bulunduğu kutlama törenine 
saat 17:30’da her zamanki gibi İstiklâl Mar-
şı’yla başlanılmıştır. Törende Öğretmen Edip 
Raşit, Türk dilinin sadeleşmesine yönelik ça-
lışmalardan bahsetmiş, bunu Dil, Tarih ve 
Edebiyat Komitesi Reisi Mesut Koman’ın ko-
nuşması izlemiştir. Mesut Koman, konuşma-
sında Türk Dil Kurumunun yaptığı işleri daha 
bir belirginleştirmiştir. Halkevi Reisi Ferit 
Uğur,  sadece inkılâbın büyüklüğü ve önemi-
ni anlatmakla kalmamış, eski dilden örnekler 
vererek düşüncesini pekiştirmiştir. Bu tören-
de “Türk Dili Kurulurken”, “Öz Dile Destan”, 
“Dil Bayramı” adlı üç şiirin okunduğu ve oku-
yanların heyecanla, coşkuyla alkışlandığı gö-
rülmüştür. Törene katılan hatiplerin söyledik-
leri, Halkevinin şehir içinde yaptırdığı 21 adet 
hoparlörden de naklen yayınlanmıştır.2 

II-1941 yılı Türk Dil Bayramı 26 Eylül Per-
şembe günü kutlanmıştır. Bunun için Halke-
vi, zengin bir kutlama programı hazırlamıştır. 
Kutlama töreni Belediye Sineması’nda saat 
17:00’den itibaren gerçekleşmiştir. Halkevi 
Başkanı Hulki Karagülle’nin bir hitabesi ile 
tören başlayacak, ardından Halkevi Musiki 
Şefi Öğretmen Arif Şahap idaresinde Kurul-
tay Marşı söylenecektir. Bu programda iki kişi 
dikkati çekmiştir. İlki Milli Eğitim Müdürü, bu 

büyük günün hizmet ve önemini anlatan bir 
söylev vermiştir. Ali Rıza Özkut’un gür sesiy-
le, gönün önemini belirten etkili bir konuşma 
yaptığı vurgulanmıştır. Programda dikkate 
değer ikinci kişi ise genç şair Muvaffak Sami 
Onat’tır. O, halk şairlerinden birkaç şiir oku-
muştur. Tören derin bir heyecan havası içinde 
sona ermiştir.3 

26 Eylül 1942 Cumartesi günkü tören, 
yine Belediye Sineması’nda yapılmıştır. Tö-
ren, Kız Öğretmen Okulu ile Kuleli Askeri Li-
sesinin katılımıyla daha da renklenmiştir. Hal-
kevi orkestrasını yine Arif Şahap yönetmiştir. 
Açılışı Halkevi Reisi Hulki Karagülle yapmış-
tır.  Karagülle, hem gönün önemini anlatmış, 
hem de gençlerin dil davasında tutmaları ge-
reken yoldan bahsetmiştir. Gazeteci Mahmut 
Nedim Güntel,  dil sevgisini dile getirdiği ve 
ince teşbihlerle bezediği konuşmasında, eski 
ve yeni şiirlerden örnekler vermiştir. Bundan 
sonra kürsüye Öğretmen Namık Ayas gelmiş, 
o da detaylı bir konuşmayla, dilin milletlerin 
hayatındaki önemini ve kültürel ilerlemedeki 
değer ve katkısını anlatmıştır.4

Ertesi yılki yani 26.9.1943 Pazar günü 
saat 17:00’de Lise ve ilkokul öğretmenleriyle 
birçok öğrencinin ve Konyalının ilgi ile dinle-
diği toplantının ilk konuşmacısı zamanın Hal-
kevi Reisi Mehmet Muhlis Koner ‘dir. Onun 
kısa, anlamlı ve yerinde sözlerinden sonra 
Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Özkut’un heye-
canlı, veciz ve kapsamlı konuşmasına tanık 
olunmuştur. Özkut, Türkçenin asil Türk soyu 
kadar eski, Türk kanı kadar temiz ve şanlı ol-
duğunu belirtmiştir. Özkut’un ardından Ata-
türk ve inkılâp şiirleri okunmuştur.  Törene 
18:30’da son verilmiştir.5 

1 “Türk Dil Kurultayı”, Ekekon, Sayı:1177,    2 Birinci Teşrin 1939, s.2
2  “Halkevimizde Dil Bayramı Çok Hararetli Tezahüratla Kutlandı, Ekekon, Sayı. 1477, 27 Eylül 1940, s.2
3 “Dil Bayramı Yıldönümü Kutlandı. Tören  Şehrimizde Parlak Oldu”, Ekekon, Sayı. 1785, 27 E,ylül 1941, s.1
4 “Dil Bayramı Şehrimizde Nasıl Kutlulandı”, Ekekon, Sayı: 1960, 29 Eylül 1942, s.2)
5 “Dil Bayramı”, Ekekon, Sayı: 2112, 28 Eylül 1943, s.2



151

  12.Türk Dil Bayramı(yani 1944’teki) yur-
dun her tarafında olduğu gibi Konya’da da 
Halkevince hazırlanan bir programla kutla-
nacaktır.  Saat 17.30’ta başlayacak olan prog-
ram şöyledir: 

1)İstiklâl Marşı (Orkestra tarafından)
2)Bayramı açış (Halkevi Reisi Muhlis Ko-

ner tarafından”
3) Dil konusu üzerinde konuşma (Namık 

Ayas tarafından)
4)Metinler, şiirler (Talebe tarafından)
5)  Kurultay Marşı (Orkestra tarafından)
6) Çeşitli marşlar (Orkestra tarafından) 6 
Dil Bayramının 13.Yıldönümü münase-

betiyle Halkevinde hazırlanan ve 27 Eylül 
1945 Perşembe günü uygulanan programın 
baş konuşmacısı Raşit Usman’dır. Usman, 
Halkevi Güzel Sanatlar Komitesi üyesidir. 
Günün önemini belirten bu konuşmayı,  Hal-
kevli bir genç ile bir bayan dil inkılâbına dair 
okudukları iki manzume izlemiştir.  Törende 
vali ve o sırada Konya’da bulunan milletve-
killeri, parti başkanları, Halkevinin dilsever 
insanları yer almıştır. 1946 yılında dil inkılâbı 
hakkında yararlı bir konuşmayı ise Edebiyat 
Komitesi Başkanı Ali Rıza Korap yapacaktır. 
Onu aynı komitenin üyelerinden Suat Yeşil-
yurt’un(sonradan soyadı Abanâzır olmuştur) 
öz Türkçeden muhtelif devirlere ait örnekler 
verdiği konuşması izleyecektir.7 (Halkevinin 
Eylül ve Ekim Ayı Çalışmaları”, Konya, Sayı: 
95-96, Eylül- Ekim 1948,s.3).

Selçuk gazetesinin yazdığına göre 1947 
yılının kutlama programı şöyledir: 

1-İstiklâl Marşı, 2-Konuşma(Muvaffak 
Sami Onat), 3-Şiirler, 4-Dil Kurultayı Marşı.8 
Muvaffak Sami Onat, o zamanlar Konya’da 
Çalışma Müdür Vekili ve Müfettişidir.   Eski 
ve yeni şiir örneklerini ise Osman Tolun ve 
Necdet İnuğur okumuşlardır. 9

Dil Bayramının on altıncı yıldönümü 26 
Eylül 1948 Pazar gününe denk gelmiştir. O 
gün 17: 30’da Halkevinde yapılan törende iki 
kişi ön plândadır. İlki öğretmen Nedim Gün-
tel’dir. Gazetedeki köşesinde Dil Bayramı’nı 

işleyen10 Nedim Güntel veciz bir konuşma 
yapmış, dilimize örnek iki şiir okumuştur. 
Ondan sonra Halkevi Başkanı Av. Suat Ye-
şilyurt(Abanâzır), konuşmasında,  Türk ede-
biyatı ve dilinin geçirdiği safhaları anlatmış, 
Dede Korkut Hikâyeleri’nden, Yunus Em-
re’nin şiirlerinden örnekler vermiştir. Halkevi 
orkestrası da musikisiyle törene neşe ve sanat 
katmıştır.11

1949 ve 1950 yıllarındaki Dil Bayramı 
çok sönük geçmiştir. Özellikle basında pek 
haber niteliği taşımamıştır.  1950 yılının ga-
zetelerinde genel geçer bir ifade ile şöyle yer 
almıştır:

“Dün yurdumuzun muhtelif yerlerinde, 
dil devrimizin 19 uncu yıl dönümü münase-
betiyle Halkevlerinde törenler yapılmıştır.12 

Özellikle 1950 yılındaki tören dinî bayrama 
rastladığı için basında yeterince yer almadığı 
düşünülebilir.

Şimdi de Dil Bayramı vesilesiyle yazılan 
ve dilimizin güzelliğini anlatan şiirleri verelim:  

***
DİLİMİZ

	 M.	Nedim	GÜNTEL
Temizlendi bir çiçek bahçesi ottan,
Renk aldı donuk, sarı bir kan yakuttan
Bu otlar, ayrıklar dağdan inerek
Boğmuşlardı bu bağda binlerce çiçek

Geçti kızıl bir kana göğüsü kemiren
Korkunç birer zehirdi bu dile giren
Tarihe boşaltıp bu damar yükünü
Öz sesinden yarattı bu güzel günü.13 

***

BİZDEDİR!
-Dil Bayramı münasebetiyle-
Yaşatanlar gönlünde sevgi(yi-si?), Türk 

İli’ni
Nerde olursa olsun konuşur Türk Dili’ni
Hepimiz bir Karamanoğlu Mehmet Bey 

olup
Türkçe konuşmayanın kesmeliyiz dilini.
      Uslu OZAN*

6 “Dil Bayramı Halkevinde Kutlulanıyor”, Ekekon, Sayı. 2261, 26 Eylül 1944, s.2
7 ̂ Halkevinin Eylül ve Ekim  Ayı Çalışmaları”, Konya, Sayı:94-95, Eylüll-Ekim, 1948,s.23
8 “Dil Bayramı”, Selçuk, Sayı: 192, 26 Eylül 1947, s.1
9  “Komitelerin Üç Aylık Çalışmaları”, Konya, Sayı. 105,106,107 Temmuz-Ağustos-Eylül 1947, s.19
10  Nedim Güntel, “16. Dil Bayramı”, Selçuk, Sayı: 293, 28 Eylül 1948, s.1
11  “Dil Bayramı” Selçuk, Sayı. 293, 28 Eylül 1948, s.2
12 “Dil Bayramı”,  Yeni Konya, Sayı: 469, 27 Eylül 1950, s.1
13  Ekekon, Sayı: 1559, 26 Eylül 1942, s.2
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KORONA ve RAMAZAN
C a m i l e r i m i z  dolup taşardı ramazanda,
Artık  mabetlerimiz  de mahzun, ramazan da.
                                              (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ

Her köşesi uçmağı andıran il bezdedir.
Uygurluğun kaynağı en güzel dil bizdedir.
Sevdalı kumruların yunduğu göl bizdedir,
Koçlar gibi dövüşen en yiğit döl bizdedir!

Arı biziz, petek bir, örneksiz bal bizdedir
Kökü, “Turan”da olan yüz milyon dal biz-

dedir!
Dünyanın bileğini bükecek kol bizdedir
Sonu “Tanrı”ya çıkan en kutlu yol bizde-

dir!

Ruhları tutuşturan od bizde, kül bizdedir
Her yanı burcu burcu Türk kokan gül biz-

dedir!
Milleti millet yapan ne zaferdir, ne şandır
Milleti millet yapan öz dil ile öz kandır!..

Ruhları tutuşturan od bizde, kül bizdedir
Her yanı burcu burcu Türk kokan gül biz-

dedir!
Milleti millet yapan ne zaferdir, ne şandır
Milleti millet yapan öz dil ile öz kandır.

Dilini sevmeyenler pâyidar olur sanma!
Türkçe konuşmayanlar “ Türküm!” derse 

inanma!
Kutlu olsun Türklüğe, ey Öcal, Dil Bayra-

mı;
Yapacağız tez çağda “En Büyük İl” bayra-

mı! 14

 

DİLİMİZ
	 Nesrin	VARLIK
Dilimiz denizler gibi engindir
Bildiğim dillerden daha zengindir.
Tarihi açıp da bakarsak eğer
Kalmamış Türkçeyi konuşmayan yer.
Yalnız bir zamanlar ufku kararmış
Arapça, Acemce etrafı sarmış
Her dilden bir parça alıp, birlenmiş
Türkçemiz bir zaman böyle kirlenmiş.
“Osmanlıca” denmiş bu yeni dile
Yurda mal etmişler hep bile bile
Sonra göğsümüzde güneş doğunca
Kararan ufku hep nura boğunca
Egemenliğini bulmuş dilimiz
Artık bugün olmuş Türkçemiz temiz.
Atanın açtığı bu nurlu yoldan
Yürüyecek gençlik her an durmadan 15

***
DİL	BAYRAMI

Remzi	TÜZÜNKAM
Vatan için doğurdu analarımız bizi
Tuttuğumuz mutlu yol Atanın izi,
Atatürk dilimize yeni kolaylık verdi
Ondan evvel kalemler zorundan ah ederdi.
Bugün herkes dilini anlıyor ve biliyor
Yeryüzünde güzel dil, güzel Türkçemiz diyor.
Arap terkiplerini bir yana bırakarak
Söylüyoruz ulusun öz diline bakarak
Ey başı gökte gezen, alnı açık hür millet
İnönü’nün izinde yoluna sen devam et!
Kurtuldun düşmanlardan işte yüceliyorsun
Kurtuldu güzel dilin bayramın kutlu olsun16

14  Ekekon, Sayı: 2112, 28 Eylül 1943, s.2    * Uslu Ozan, F. Cemal Oğuz Öcal’ın mahlasıdır.  
15  Ekekon, Sayı: 1475, 26 Eylül 1940, s.3  
16  Ekekon, Sayı: 1475, 26 Eylül 1940, s.3 (Bu şiir, Dil Bayramı günü Halkevinde kendisi tarafından hoparlörle 
      saat 16: 30 ‘da söylenmiştir.)
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PEYAMİ SAFA 
BİR MÜTEFEKKİR 2          

ŞABAN
KUMCU

 “- Türk Milleti’nin var olabilmesi için iki 
şart vardır: Biri, tarihine ve geleneklerine bağlı 
kalarak, kendi kendisi olmaya devam etmesi.

- İkincisi, benliğini kaybetmeyecek derece-
de değişmesi ve yenileşmesidir.”

Peyami Safa’nın, aydın, düşünür, (münev-
ver, entelektüel) hikâyeci, romancı, gazeteci, 
yazar gibi, farklı kimliklerinden bahsederken; 
gençlerimizin onun hayat hikâyesini bilmesi 
de faydalı olacaktır. Peyami Safa, hayatını şöyle 
anlatır. “Benim şuurum bir facia atmosferi için-
de doğdu. İki yaşımdayken babam ve kardeşim 
Sivas’ta, on ay içinde öldü. Böyle kısa aralıklar-
la hem kocasını hem çocuğunu kaybeden bir 
kadının hıçkırıkları arasında kendimi bulmaya 
başladım. Belki bütün kitaplarımı dolduran 
“bir facia bekleme vehmi” ve her ayak sesinde 
bir tehlike beklemek korkusu, böyle bir baş-
langıcın sonucudur. Dokuz yaşımda başlayan 
bir hastalık, on üç yaşımda hayatımı kazanma 
mecburiyeti, beni edebiyattan evvel kendimi 
anlamaya ve yetiştirmeye mecbur etti. Haya-
tın zorlukları bu küçük insanı, terbiye, psikoloji 
ve felsefe okuma, anlama merakıyla doldurdu. 
Orta sekizden sonra okul görmedim. Hastalık, 
cehalet ve sefalet ejderleriyle boğuştum. On 
dokuz yaşıma kadar hem kendime hem de 
öğretmenliğini yaptığım çocuklara rehberlik 
ettim. 1. Dünya Savaşı ortalarında on beş ya-
şımda öğretmendim…”

Yazı hayatı 43 yılı bulan ve sadece kale-
miyle geçinen, hiçbir mal, mülk, servet, miras 
bırakmayan Peyami Safa, edebiyatın ve gaze-
teciliğin hemen her sahasında eserler vermiş-
tir. Makale, başmakale, fıkra, röportaj, roman, 
hikâye, tenkit, deneme, biyografi, sosyal bilim-
lerle ilgili yazılar yazmıştır. Edebiyat, dil, tiyatro, 
musiki, felsefe, terbiye, psikoloji, politika, eko-
nomi, sosyoloji, spiritüalizm, tıp gibi konularını 
ele aldığı gazete yazıları ve dergilerde yayınlan-
mış makaleleri vardır. Zayıf bir bünyesi ve bir-
çok hastalıkları bulunan Peyami Safa, güçlü bir 
iradeye, üstün bir zekâya, engin bir ruha sahip-
tir. Çocukluğu ve gençliği Millî Mücadele’nin ve 
İstiklal Savaşı’nın zor yıllarında geçmiş, yirmi 
yıl arayla yaşanan (1914-18- 1938-1945) iki 
dünya savaşına şahitlik etmiştir. Felaket yılla-
rında, fakirlik, kimsesizlik ve çaresizlik karşısın-
da yılmaması, azmi ve sabrıyla kendini en iyi 

şekilde yetiştirmesi, gerçekten büyük bir başa-
rıdır. Gençliğimizi zehirleyen yıkıcı ideolojilerin 
dünya savaşlarına sebep olduğu, yirminci yüz-
yılın ilk yarısında; durup dinlenmeden yazdığı 
yazılarla, yeni nesillere yol göstermiş, müstesna 
bir fikir adamıdır Peyami Safa...

“Gençlere Söylemek İstediklerim” yazısın-
da, “Aramızda hastalara, fakirlere, kimsesizlere 
hitap ediyorum. Sizin kırbaçlayıcı, koşturucu, 
çalıştırıcı ve oluşturucu yoksulluk gibi bir koru-
yucunuz ve dostunuz var. O sizi her türlü başa-
rısızlık, sıhhatsizlik ve kültürsüzlükten koruyan 
bir enerji kaynağıdır. Kendinizi sağlam, zengin 
ve arkalı farz ediniz. Öyle çalışınız, aldanmaya-
caksınız. İstediğiniz her şeyi elde edeceksiniz, 
sırtınız yere gelmeyecek. Şimdi de aranızdaki 
sıhhatli, refah içinde, himayeli gençlere hitap 
ediyorum. Sıhhatinizin, servetinizin ve varlıklı 
büyüklerinizin size verdikleri güven en büyük 
düşmanınızdır. Tanıdığım mirasyedilerin çoğu 
tembel, serseri ve perişan olmuşlardır. Kimse-
sizleri, hastaları ve muhtaçları koruyan, büyük 
korkunun verdiği hayat hamlesinden, mücade-
le yeteneğinden mahrum kalmışlardır. Fakat 
aralarında fakir, hasta, kimsesiz olup, çalışan 
müstesnaları da vardır ve diledikleri başarıları 
kazanmışlardır. Kendinizi parasız, sıhhatsiz ve 
kimsesiz kabul ediniz. Başaracaksınız… Bir İn-
giliz düşünür soruyor: Hayatta başarılı olmak 
için ne gerekiyor? Sıhhat mi? Hayır… Para 
mı? Hayır. Zekâ mı? Hayır. Yüksek bir bilgi mi? 
Hayır! Peki ne gerekiyor…? Hayatta başarılı 
olmak için her bakımdan beslenmiş, büyütül-
müş bir irade kuvveti lazımdır… Bu irade ye-
teneğine biz, fizikteki tabiriyle “enerji” diyoruz. 
Ruh enerjisi… Sıhhati de refahı da kültürü de o 
meydana getirir…”

Peyami Safa kendi kendini yetiştiren 
(oto-didaktik) mümtaz bir aydındır. Yüksek 
tahsil görmemesine rağmen, felsefe, psikoloji, 
sosyoloji ve iktisat konularında bu sahaların uz-
manlarıyla tartışabilecek kadar bilgi sahibiydi. 
Kendi kendine çok iyi denecek seviyede Fran-
sızca öğrenmişti. Usta bir romancıdır. 
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Psikolojik tahlil romanlarının en iyilerini 
yazmıştır. Bu tür romanın, memleketimizde 
en büyük temsilcisidir. Dokuzuncu Hariciye 
Koğuşu, Bir Tereddüdün Romanı, Matmazel 
Noralya’nin Koltuğu ve Yalnızız romanları bu 
alanın şaheserlerindendir. İyi bir fikir adamı, 
üstün bir edebiyatçı ve büyük bir üslupçu olan 
Peyami Safa, bu yetenek ve özellikleriyle Türk 
Basını’nın en iyi fıkra yazarlarındandır. Geniş 
kültürü, Türkçe ’ye hâkimiyeti, fikir adamlığı ve 
edipliğiyle olayları gerçek yüzleriyle ele alması-
nı bilen, kıvrak ve uyanık zekâsıyla gazeteciliği 
birleştirince; fikrin ve dilin zaferi diyebileceği-
miz sayısız eserler ortaya çıkmıştır. Avrupalı-
laşmak davası, hukuk, iktisat, ahlak, eğitim, dil, 
edebiyat, insan-ruh-madde ve kâinatın muh-
telif tecellilerini ele almıştır. Milletini seven, 
maneviyatçı, bir iman adamıdır. 1961’de vefat 
etmiştir.

Peyami Safa adıyla yazdığı, Türk hikâye ve 
romancılığına damga vurmuş on sekiz hikâye 
ve romanıyla beraber, Server Bedi imzasıy-
la yazdığı altmış beş hikâye ve romanı vardır. 
Temel konuları incelediği on dört fikri eseri, 
önemli şahsiyetleri anlattığı on biyografi kita-
bı, çeşitli sınıflar için yazdığı on dört ders kitabı 
içinde, Türkçe ve Fransızca dil bilgisi kitapları, 
bir piyesi, beş tercüme kitabı vardır. Ayrıca, 
“Kimdir, Nedir? Serisi’nden, tarihe geçmiş kişi 
ve fikir akımlarını anlatan, on dört imzasız yazı-
sı da düşünce hayatımıza yön vermiştir.

Okuyucu Olmak Sanatı; başlıklı yazısında 
Peyami Safa, şunları yazar; biz bir yazıyı okur-
ken yalnız onu değil, kendi kendimizi de okuruz. 
Bunun içindir ki, tecrübeleri, fikirleri, hayalleri 
bizimkine uyan veya biraz yaklaşan yazarları 
severiz. Bunlar o yazardan çok kendimizi ay-
dınlatarak bize göstermeye yarayan, gözümü-
zü kendisine aksettiren ayna gibi, nefsimizin 
kendi kendini görmek için muhtaç olduğu, kı-
lavuz ışıklarıdır. Bir oda resmi görsek hepimizin 
gözünün önüne aynı oda gelir. Fakat bir yazıda 
gördüğümüz herhangi bir oda, “yazar odayı ne 
şekilde tasvir ederse etsin”, okuyucunun tasar-
ladığı oda değildir. Somut kelimeler için böyle 
olduğu gibi, soyut kavramlarda da böyledir. 
Korku kelimesinin hepimizde uyandırdığı ha-
tıralar ve intibalar bir midir? Ümit, ideal, şah-
siyet, zaman dediğimizde; hep aynı şeyleri mi 
anlarız? Ne münasebet! Bunun en büyük ispatı 
şudur; her mütefekkir, her ruh bilimci ve filozof 
bu soyut kavramları başka başka tarif eder.

Hepimizin kendimize göre bir dili vardır. 
İki kişi aynı dili konuştuğu halde, biri diğerini 

anlayabilmek 
için, onun söy-
lediklerini ken-
di içindeki dile 
tercüme eder. 
Kendi tecrübe-
lerimize, hatıra-
larımıza, yerleş-
miş fikirlerimize 
uygun eserler 
okumak ihtiyacı 
bundandır. Bir 
eseri okurken 
dalgınlık kadar 
kötü bir şey yoktur. Dalgınlık, yazının daha ilk 
cümlesinde, yazarın bize telkin etmek istediği 
fikrin tam tersinin doğru olup olmadığını dü-
şünmemize imkân bırakmaz. Hâlbuki bir yazı, 
içimizde uğradığı direnç oranında faydalı olur. 
Okumak, her şeyden evvel yazarla kıyasıya 
bir mücadeleyi göze almak demektir. Bir yazı 
bizde, kendi malımız olan fikirleri ortaya çıka-
rabilirse faydalıdır. Ayaklı kütüphane denilen 
insanların lehinde ve aleyhinde çok şey söylen-
miştir. Bunların kafalarında kitap, midede öğü-
tülen ekmek gibi değil, siloda bekleyen buğday 
gibi durur. Nasıl konmuşsa öyledir. Kana ve ha-
yata karışmamıştır. Onların bilgileriyle zekâları 
arasındaki münasebet, bir kitapla bir kütüpha-
nenin raf tahtası arasındaki ilişkinin aynıdır. Biri 
diğerinin üstüne dizilmekle kalır. Kitap, okuya-
nı beslemezse şişirir, bilgilerin yağıyla şişman-
latır. Kitapların en güzelleri, düşündürücü ve 
yeni fikirleri akla getirendir.

Uyanık bir zekâ, okurken her an şüphe 
içindedir. Bu şüphe at sineği gibidir. Savarsı-
nız yine gelir, bizi rahatsız etmesine karşılık, 
kötü dalgınlıktan kurtarmak gibi, sinirlendirici 
olsa bile uyandırıcı bir tesiri vardır. Aynı kitabı 
birkaç defa okumak, ayrı ayrı birkaç kitap oku-
maktan daha faydalıdır. Çünkü okumakta gaye, 
yazarın ne düşündüğünü anlamaktan ve bir 
şey öğrenmekten ibaret değildir. Kitapla oku-
yucunun zekâsı evlenmeli ve ürün vermelidir. 
Fikirlerini sevmediğiniz ve benimsemediğiniz 
bir kitapla, zekâmızın çatışmasından da fikirler 
doğar. Hatta bu karşılaşmanın olumsuz tara-
fı daha doğurucudur. Okurken duyulan isyan 
ve mukavemet sevgiden ve hayranlıktan daha 
verimli olabilir. Yine de bir kitabın ilk yaprağını 
açarken faydalanmak için açmalıyız. Ürün alın-
mayacak bir okumadan ne hayır beklenir…?  

“Seçmeler”, Prof. Dr. Faruk K. Timur-
taş-Ergun Göze, 1976
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HAMIRLI EKMEĞİN HİKÂYESİ

TAYYAR 
YILDIRIM

O gün yine erkenden kalkmıştı Sa-
lih’in babası Ömer Amca...  Geçen 
yıldan tohumluk için ayırdığı yirmi 

kile kadar buğdayın o gün ekeceği kadar 
kısmını, şimdilerde ‘salon’ denilen ama 
köy yerlerinde ‘çardak’ ismiyle anılan ye-
rin ortasına döktü. Zaten çardağın zemini 
kara toprak ile sıvalıydı. Doğrudan zemi-
ne döktü tohumu. Ardından, geçtiğimiz 
perşembe günü yani Seydişehir’in pazarı-
nın kurulduğu gün alıp getirdiği ‘göktaşı’ 
ya da ‘göztaşı’ denilen ve bitkileri çeşitli 
hastalıklardan koruyan zehirli ilacı döktü 
tohumluk buğdayın üzerine. Sonra da,  kö-
yün ortak malı olan çeşmeden dolup ge-
tirilen ibrikteki suyu, buğdayın üzerinde 
bir müddet ‘gezdirdi.’ Daha sonra da tahta 
kürek ile buğdayı iyice karıştırdı. Göktaşı, 
tohumluk buğdayın her yerine kararınca 
yayılmış oldu. En sonunda buğdayı hey-
beye doldurup, bir çırpıda omuzuna kal-
dırdı ve önceden hazırlanmış olan ve evin 
önünde bekleyen semerlenmiş eşeğin üze-
rine ‘arttı...’ 

Evin önünde bekleyen iki eşek vardı. 
Diğerinde de karasaban yüklüydü. Eşekle-
ri önüne ‘kattı’ ve köye üç kilometre uzak-
lıkta bulunan iki dönümlük tarlayı ekmek 
için yola koyuldu. 

Karasabanın sarılı olduğu eşeğin üze-
rinde, içinde öğle yemeklerinin bulunduğu 
‘azık torbası’ da vardı. Yine içme suyunu 

dolduracakları bir de boş testi yüklemişler-
di eşeğin sırtına. 

Salih, babasından yarım saat önce ka-
rasabana koşacakları bir çift öküzü ahırdan 
‘salıp’ tarlaya gitmek üzere zaten çıkmıştı 
evden.

Ömer Amca yol üzerinde bulunan sar-
nıcın yanına vardığında, testiyi eşekten 
indirip sarnıca girdi ve testiyi doldurmak 
üzere suya daldırdı. Testinin daracık ağ-
zından içeri giren su, testinin içindeki ha-
vayı boşaltıyor ve testiden adeta ocakta 
kaynayan yemek tencerelerinden çıktığı 
gibi ‘fokur fokur’ ses çıkıyordu. Sarnıcın 
meydana getirdiği yankı, sanki bir musiki 
kıvamında yayılıyordu etrafa...  Testiyi dol-
durup eşeğin sırtına yeniden astı.

On beş dakika sonra tarlaya vardığında 
Salih çoktan oraya ulaşmış ve hayvanları 
doyurmuştu bile...

 Mevsim ilkbahardı ve mayıs ayının ba-
şıydı. Bu sebeple de hayvanların yiyeceği 
için yeterince ot vardı toprakta. Tarla, geç-
tiğimiz kasım ayında sürülmüş, kış üzerin-
den geçmiş ve toprak iyice kabarmış, tam 
ekim kıvamına gelmişti.
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Salih ve Ömer Amca karasabanı, to-
hum heybesini, azık torbasını, su testisini 
eşeklerden indirdiler. Eşekler köye kaçıp 
gitmesinler diye onları birbirlerinden ara-
lıklı olmak üzere ve otluk bir alana, ucunda 
‘sikke’lerin bulunduğu ‘örk’ler vasıtasıyla 
‘çak’tılar.

Sonra karasabanı kurdular.  
Burada karasabanın parçalarından da 

bahsetmek gerekir belki. Karasaban top-
rağı işlemeye yarayan ve hayvan gücüy-
le çekilen bir tarım aracıdır. Karasabanın 
toprağı işleyen mekanizmasının ana par-
çasına ‘ökçe’ deniliyor. Bu parça genellikle 
meşe ağacından yapılıyor. ‘Z’ harfi şeklin-
de olup bir ucu kullananın elinde diğer ucu 
ise toprağı işlemesi için toprağın üzerinde 
bulunuyor. Toprak tarafındaki ucunda 
demirden yapılı konik biçiminde, topra-
ğı kazması için ‘saban demiri’ denilen bir 
parça bulunuyor. O parça ökçenin ucuna 
hafifçe toprağa eğilmiş bir şekilde monte 
ediliyor. Ökçenin karşıya bakan açısının 
birleşim yerindeki deliğe ‘ok’ denilen ve 
üç-dört metre uzunluğundaki ve genel-
likle çam ağacından yapılı araç yerleştirili-
yor. Ökçe ile ok birleşim deliğinden başka, 
ayrıca ‘kama’ denilen bir ağaç parçası ile 
de birleştiriliyor. Okun diğer ucuna yak-
laşık yarım metre gerisine açılan dört-beş 
tane ve bir buçuk santimetre çapında de-
likler bulunuyor. Bu deliğe geçecek şekil-
de ‘dede kılıcı’ denilen yirmi santimetre 
uzunluğunda, meşeden yapılmış bir ağaç 
parçası ve yine on beş santimetre çapında, 
çember şeklinde ve genellikle şimşir ağa-
cından yapılan ‘eğef’ denilen bir parça yar-
dımı ile ‘boyunduruk’ ok ile birleştiriliyor. 

Boyunduruk, yaklaşık iki metre uzun-
luğunda ve kalınlığı da on üç-on dört san-
timetre çapında olan ve genellikle de hafif 
olması için kavak ya da söğüt ağacından 
yapılan bir koşum aracı... Öküzler bu iki 
parçayı birleştiren ‘zeble’ler yardımıyla 
sabana koşuluyorlar. Ayrıca yine iki metre 
uzunluğunda dört-beş santimetre çapında 
‘övendire’ denilen ve hayvanları uyarmaya 
yarayan bir sopa bulunuyor. Bu sopanın 
ince ucunda çividen yapılı bir ‘embel’, di-
ğer ucunda ise, sabanın demirine yapışan 
toprağı sıyırmak için ‘opsa’ denilen ve de-
mirden yapılmış bir araç bulunuyor... 

Salih ve Ömer Amca karasabana öküz-

leri ‘koş’tular. Kara öküzü boyunduruğun 
sağ tarafına, sarı öküzü ise sol tarafına koş-
tular. Zira onlar, yıllardır hep aynı tarafa 
koşulmuşlar ve o tarafın öküzü olmuşlardı. 
Yerleri değişirse ‘çifte” asla gitmezlerdi.

Boyunduruğun ‘zeble’leri bile öküzle-
rin boyunlarına göre ‘alışmış’lardı. Ters gi-
den bir durum olur ise eğer, öküzler hangi 
tarafa koşulduklarının hemen farkına va-
rır ve huysuzlaşırlardı. İşte bu yüzden her 
iki öküzü de kendi alışık oldukları tarafa 
koşmak zorundaydılar. Salih karasabanın 
önünde öküzleri oyalarken, Ömer Amca 
tohum heybesini omuzuna aldı ve ilaçlan-
mış tohumun içine elini daldırıp çıkararak 
ve avucuna aldığı buğdayları bir nizam 
içinde tarlanın bir başından diğer başına 
adımlayarak eşit bir şekilde saçıyordu.

Bir çift öküz ile bir günde yani gün-
düzün beş-altı saatlik bir kesiminde bir 
dönüm kadar tarlayı ancak ekebilirlerdi. 
Salihlerin köyünde bir dönümlük arazi, 
elli metreye elli metrelik yani iki bin beş 
yüz metrekarelik bir alanı kapsıyordu. Bu 
da çok ilginç bir durumdu. Ova köylerinde 
arazinin bol olmasına karşılık, genellikle 
bir dekar yani bin metrekarelik bir alana 
bir dönüm denilirken arazinin çok kısıtlı 
olduğu bir dağ köyünde neden böyle bir 
büyüklüğe  ’bir dönüm’ deniliyordu… 

Ömer Amca o gün ekebilecekleri kadar 
bir alana tohumu saçıp ‘karasabanın kuy-
ruğuna’ geçti. Salih önden Ömer Amca ar-
kadan tarlanın bir başına öylece gide gele 
tarlayı sürmeye başladılar. 
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Tarla çok taşlık bir bölgedeydi. Karasa-
banın ucu bazen o ‘yerli’ taşlara takılıyor 
ve hayvanlar bir anda irkiliyorlar ve geri 
tepiyorlardı. Bazen de tarladan toplanan 
‘helik’lerin oluşturduğu ‘çokmak’ denilen 
taş yığınlarına denk geliyorlar ve karasa-
banın demirini o taş yığınlarının dibindeki 
bir avuç toprağı sürmek için defalarca çok-
mağın etrafında dönüyorlardı. Döne döne 
hem Salih’in hem Ömer Amca’nın hem de 
hayvanların ‘başı dönüyordu.’ Ekilen ara-
zinin kısıtlı olmasından dolayı tarlada sü-
rülmedik, ekilmedik bir karış toprağın bile 
bırakılmaması için çaba sarf ediyorlardı.

Tarlanın yarısını sürünceye kadar ne-
redeyse öğle olmuştu. Çifti, ‘doha!’ diyerek 
tarlanın bir başında durdurdular. Hayvan-
ların önüne biraz ot atıp dinlenmeye bırak-
tılar. Ömer Amca Salih’e; “azık torbasını 
almasını bir ağacın dibine oturmasını ve 
torbanın içindekileri çıkarmasını” söyledi. 
Kendisi de tarlanın kenarındaki ormanlık 
alandan biraz kuru çalı toplayıp getirdi ve 
bir ateş yaktı. Azıkta; ‘mayalı’, onların di-
linde ‘hamırlı ekmek’ de vardı. Ateş köze 
durunca ‘hamırlı ekmekleri’ közün üzerine 
koyup ısıttılar ve azıktaki tereyağı ile yağ-
layıp üzerine kuru peynir serperek yemeye 
başladılar. Yine azıktaki taze soğan marul 
tere gibi yiyeceklerle de ayrıca katık yapıp 
karınlarını doyurdular. 

Yarım saat kadar dinlenip “ya Allah!” 
diyerek tekrar ‘çiftin başına’ geçtiler. Ömer 
Amca sabanın kuyruğunda, Salih ise çiftin 
önünde, bir baştan bir başa git gel, git gel 
yapıp durdular.  

Bir gidişte on beş santimetre kadar bir 

toprak işlenebiliyor. On beş santimetre de 
gelişte... Düşünün artık üretkenliğin nis-
petini... 

Akşama doğru tarlanın yarısını ekip 
bitirdiler. Ertesi gün yine aynı fasıl devam 
edecek... İki günde o tarlanın ekimi bitiri-
lip, düzen bir başka bölgede bulunan tar-
laya aktarılacak... 

Temmuz gelecek, ekin ‘erecek’, el 
oraklarıyla biçilecek,  ‘deste’ yapılacak. 
Zamanla ‘şeytan düğünü’ denilen ‘küçük 
hortum’ esecek, desteleri dağıtacak, son-
ra onlar yeniden toplanıp destelenecek ve 
eşeklere sarılıp iki-üç kilometre uzaklıktaki 
harmana aktarılacak. 

Harmanda; ‘loda’lar yapılacak, son-
ra ‘saplar’ dairesel bir biçimde serilecek, 
yine hayvanların koşulduğu ‘düven’ler 
vasıtasıyla günlerce ezilecek, ‘malama’ 
haline getirilecek, daha sonra ‘tınaz’ ya-
pılıp, poyraz beklenecek... ‘Beldenat’larla 
savrulacak, ‘çeç’ bir yana, saman bir yana 
ayrılacak... Çeç kalbur’larla, ‘holus’larla 
elenecek, ‘kesmük’ten ayrılacak, derede 
yıkanacak, ‘kese’lere doldurulup, eşekle-
re sarılacak ve on kilometre uzaklıktaki su 
değirmenlerine götürülüp un yapılacak...

 O undan ‘hamurlu ekmek’ yapılıp se-
neye çift sürmeye gidildiğinde yenilecek...

“Ye babam ye!”
“Şimdi neden Âşık Veyseller çıkmadı-

ğının” cevabı da şu dörtlüğün içinde saklı 
olsa gerek.

“Koyun verdi kuzu verdi süt verdi,
Yemek verdi ekmek verdi et verdi.
Kazma ile dövmeyince kıt verdi.
Benim sadık yârim, kara topraktır.”
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BÜŞRA 
YEŞİLBAĞ

PAPATYA MEVSİMİ

Y ine geldi bir papatya mevsimi… 
Ağaçlar yeni uykudan uyanmanın 
verdiği mahmurluğu yaşıyor. Yeni 

yetme minik çiçeklerini tebessümle tüm 
dünyaya sunuyor. Güneş utangaç bir ço-
cuk gibi bulutların köşesinden biraz biraz 
kendini gösteriyor.

Göz perdelerini biraz önce aralayan ve 
karşısında annesini gören bir bebeğin göz-
lerinde beliren pırıltılar gibi dallar ağaçla-
ra, toprak çimlere, güneş gökyüzüne, pa-
patyalar ise onu sevenlere kavuştuğu için 
mutluluğu yansıtıyor etrafına…

Kırlar şenleniyor bu nazlı çiçeğin sarısı 
ve beyazlığıyla… Ve sevdiğini hatırlatıyor 
insana… Cemal Süreyya’nın dediği gibi 
“Bak! Papatya mevsimi geldi. Mevsimler-
den papatyayı severim. Sonra seni… Son-
ra yine seni… Ve hep seni…”

Yine geldi bir papatya mevsimi işte… 
Toprak ananın beyazlara bürünmüş minik 
kızları süslüyor kahverengiliği... Zarif, kı-
rılgan, narin… Dalında salına salına etra-
fına güzelliğini sunuyor minik düşesler… 

Baharın ilk demlerinde papatyalar 
açardı yüreğimin en kuytu köşelerinde… 
Mutluluğumun en güzel gamzesi, tebes-
sümüme farklı bir anlam katan mânâ… 
Koparıldığı, incindiği zaman hüznünün 
kokusu hava ile buluşup damla damla 
yeryüzüne düşen…  Katre-i baran ile dost 
olan…

Bugün dalından koparılmış bir papatya 
teste tabi tutuldu. “Seviyor mu, sevmiyor 
mu?” diye. Ah insanoğlu! Asırlar önce-
si sevdiği kelebekten ayrılan papatyanın, 
yapraklarını; “seviyormuş” diyerek bir bir 
kopardığını bilmezsin de bu aşk hikâyesi-
ne hürmet etmeyen bir davranışla fallara 
meze edersin sevda çiçeğini… 

Baharın en naif simgesi olan papatya-
lar; yağan kar gibi uyanan doğanın yer ki-

liminde küçük beyaz desenler oluşturmak 
için sabırsızlanmış, heyecanlı küçük kız 
çocukları rolüne bürünmüştü…

Böyle günlerin evvelinde, kapıyı ara-
lamış gelmeyi bekleyen nevbaharın tüm 
güzelliğini, naifliğini gözlerken, düşünce 
seyrine dalmıştı katre-i baran…  

Gök dünyasının efendisi, yaşam kay-
nağı, suyun bireyselleşmiş hali… En eski 
ve saygın arkadaşı ile kucaklaşmak, hasret 
gidermek için hazırlanmış, bekliyordu. Ba-
hara adım atılmış, nisan yağmurları özlem 
kokuyordu. 

Geldi yine bir papatya mevsimi işte… 
Doğanın adeta kozasından çıkmış bir kele-
bek gibi renklendiği, kabuk değiştirip, ye-
nilendiği, canlandığı vakitler hani… 

Bugünler bizlerde de aynı etkileri yara-
tır. Üzerimize giydiğimiz ağır kasvet giysi-
lerimizi bir kenara atar; toparlanır, arınır 
ve hafifleyerek yenileniriz. 

Çünkü güneş kemiklerimize kadar ısı-
tır bizi… Üşümüşlüğümüzden, evlere ka-
pandığımız zamanlardan, yalnızlığımızdan 
sıyrılıp, renklere bürünerek uçmaya başla-
rız. Güneşin misafir oluşunu fecrde izleriz. 
Akşamüstü yürüyüşlerimiz artar. Hoyrat-
laşan doğanın, dalgaları durulmuş, sakin 
anlarını seyre dalarız.

Kısık bir sesle kuşların bahar şarkısı 
kulaklarımıza iştirak eder. Hayatın hem kı-
sacık, hem de sonsuz bir döngü olduğunu 
fısıldayan kuşlara, en iyi tercüme doğadan 
başka kim olabilir?  Eğer bir mevsime âşık 
olunacaksa o ilkyaz yani doğanın gençliği 
olan bahar olmalı...
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Oruç der ki bu, helâlden çekindi, bil ki 
harama meyletmesine imkân yok.
    (Hz. Mevlânâ)

ORUÇ DER Kİ
Oruç,  haram   yemeyeceğimize   şahitlik   eder,
Önündeki helâli yemeyen hiç haram yer mi, der.

                                 (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVÎ’NİN 
GÖLGESİNDE 

ÖLÜMÜNÜN 38. YILINDA 
EROL GÜNGÖR

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

P rof. Dr. Erol Güngör’ü kaybettiğimiz 
tarihten bu güne 38 koca yıl geride 
kaldı. Bir bilim adamı olmanın yanın-

da aynı zamanda bir halk adamı da olan Erol 
Güngör, Üniversite ile halkı buluşturan hoca 
olarak bilinir Konya’da.

Selçuk Üniversitesinde rektörlük görevin-
de bulunduğu sekiz aylık zaman dilimine sığ-
dırdıklarına baktığımız zaman Erol Güngör’ü 
daha iyi tanıyabiliriz. Erol Güngör’ün Küçük 
Şeyler isimli makalesinde, aydınların hatta 
milliyetçi aydınların halkla bütünleşememe-
lerinin küçük gibi görünen sebepleri yer alır. 
“Gözle görülebilen davranış normları” dediği 
bu küçük şeyler için bir de örnek verir. “İçki 
meclisinde küplerle rakı devireni hoş gören 
insanlar (halk), akşamüzerleri lüks bir otelin 
lobisinde yarım kadeh viski içen biriyle ken-
di aralarında dağlar kadar fark görürler.” Erol 
Güngör, küçük şeylere de dikkat eden bir ay-
dın olduğu için Konyalıların sevgisini kazana-
bilmiştir.

Erol Güngör, çeşitli yönleriyle üzerin-

de durulması ve tahlil edilmesi gereken, bir 
âlim, mütefekkir ve muharrirdir. Cemiyeti-
mizin meselelerini tahlil edişi, milli kültürü-
müz ve tarihimiz üzerindeki fikirleri, yaşadığı 
zamanın şartlarında İslamiyet ve tasavvufun 
meseleleri, tercümeleri ve üslubu üzerinde 
durulması gereken konulardır.

Erol Güngör, yazı hayatına başladığı gün 
itibari ile Profesörlük dönemi arasında fikir 
hayatının nasıl geliştiği konusunda kendisine 
bir soru yönelten Lütfi Şehsuvaroğlu’na şöyle 
cevap veriyor.

“Yazı hayatımın başladığı günlere fikir 
hayatımın başlangıcı denilemez. O zamanlar 
kendi başıma herhangi bir fikir geliştirmiş 
değildim, zaten yaşım ve tecrübem dolayısıy-
la buna imkân yoktu. 
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Fakat çok okuyordum ve okuduklarımdan 
birer kompozisyon çıkarıyordum. Bunun ya-
nında kıymetli bir ağabeyimizden o yaş için 
hayli kuvvetli sayılabilecek bir din kültürü 
aldım. Sonraki hayatımda milliyetçilik teması 
hep hâkim olmuştur, fakat lisedeki milliyet-
çilik anlayışımla şimdiki arasında büyük bir 
fark vardır. Bir ilim disiplininden geçmiş ol-
mak, yaş ve tecrübe, bilgi ve özellikle Batı ile 
temas insanı büyük ölçüde değiştiriyor.

“Cağımızın gençliğinin tarih şuurunu 
geliştirecek, sevgisini aşılayacak veya heye-
canını verecek nasıl bir tarih eğitimi tavsiye 
ediyorsunuz” sorusuna ise Erol Güngör şu 
cevabı veriyor.

“Tarih şuurunun özel bir eğitim progra-
mıyla verilebileceğini zannetmiyorum, Bu-
nun doğru olacağına da inanmıyorum. Bizim 
gençliğimizde menfi bir tarih duygusunun 
doğmasında başlıca sebep resmi tarih doktri-
ninin yanlışlığı ve ondan başkasına hiç müsa-
maha edilmeyişi idi. Herkesin özel tarih ter-
biyesi alması gerekmez. Bu iş memleketteki 
ilim ve fikir adamlarının yapacakları çalışma-
lar ve eğitim müesseselerinin onlarla işbirliği 
yapması sayesinde adeta kendiliğinden olur.”

“Milli tarihimiz milletimizin tarihidir; 
milletimiz ise çok büyük bir maceranın, çok 
çeşitli tesirlerin eseri olmakla beraber bu 
güne kadar bir bütün halinde gelmiştir. Biz 
her konuşmamıza ‘binlerce yıllık tarihimiz’ 
diye başlarız, ama zihnimizin ufuklarında 
bütün tarih geçen yüzyıldan ibarettir. Önce 
bu perspektifi kazanmalıyız. Sonra kendimizi 
bu tarihin eseri olarak görüp milli şahsiyeti-
mizin köklerini orada aramalıyız. Kuvveti-
mizi, zaaflarımızı orada bulmalı, milli var-
lığımızın nasıl bir istikamet tutturduğunu 
anlayabilmeliyiz. Milli tarihimiz böylece bir 
masal kitabı olmaktan çıkar, benliğimizin bir 
parçası haline gelebilir.”

Bu gün en büyük yaralarımızdan birisi 
olan Türkçe konusunda da bir soru üzerine 
şunları söylüyor Erol Güngör;

“Dil konusunda Ziya Gökalp ve arkadaş-
larının geliştirdikleri ‘Türkçeleşme’ görüşünü 
benimsiyorum. Bu gelişme sun’i bir şekilde 
durdurulmuş ve Türk Kültürü bundan çok 
zarar görmüştür. Günlük hayatta kullanılan 
kelimelerin aslı nereden gelirse gelsin hiç 
birini değiştirmemeliyiz. Çünkü bunlar, yeni 
Türkçe haline gelmişlerdir.

Bunun yanında Türkçenin ilim ve tekno-

loji terimlerine 
büyük ihtiyacı 
vardır ki bun-
ları yeniden 
türetmek zo-
rundayız. Dil-
le uğraşanlar 
ancak bu yolda 
“tabi Türkçenin 
yapısına uymak 
şartıyla” bir 
şeyler yapabi-
lirlerse büyük hizmet etmiş olurlar.”

Erol Güngör, hürriyet ve otorite dengesi-
nin kurulması konusunda ise şunları söylü-
yor,

“… Fikir hürriyeti konusunda hiçbir sı-
nırlandırmaya taraftar değilim. Öte yan-
dan Türk Milletinin varlığının korunması 
ve devamında devlet otoritesinin yeri başka 
milletlerinkine benzemeyecek kadar önemli 
olmuştur. Bence hürriyet-otorite dengesinde 
milletlerin tarihi şartları ve milli şahsiyetleri-
nin önemli bir yeri vardır. Avrupa’da fikir hür-
riyetinin ve kültür gelişmesinin çok eski bir 
tarihi olduğu halde bu durum orada en katı 
diktatörlüklerin çıkmasına engel olamadı. Bi-
zim milletimizin tarihinde ‘zalim devlet’ hiç 
olmamıştır. Siyasi tehlike yaratmadığı yani 
eyleme dönüşmediği müddetçe kimsenin fik-
rine karışıldığı da pek görülemez. Kısacası, 
Türklerde otoritenin tavrı genellikle ağırbaşlı 
ve mülayim olmuştur…“

Demokrasi konusundaki düşüncelerini ise 
şu cümlelerle anlatıyor Erol Güngör;

“Milliyetçilik milli hâkimiyet anlamına 
geldiği için onun vazgeçilmez bir parçasıdır 
demokrasi. Milliyetçilikle demokrasi arasında 
uyumsuzluk gibi görünen haller esasta değil 
şekilde olabilir. Milli iradenin siyasette tecelli 
etmesi millet için kendi başına gaye değil, bir 
vasıtadan ibarettir. Kısacası, demokrasi her 
haliyle mutlaka iyidir denemez. Çoğunluğun 
yanılmayacağını garanti edemeyiz… Şimdi-
lik çok partili parlamenter demokrasi bunun 
için en uygun görünüyor.”

Ne dersiniz? Şu anda Erol Güngör gibi 
milletini tanıyan, aydın ve tek düşüncesi 
mensubu bulunduğu milletin çıkarlarını sa-
vunmak olan ilim adamlarına ne kadar ihti-
yacımız var? Allah’ın Rahmeti üzerine olsun. 
Ruhuna Fatiha!
*Kaynak: TÖRE DERGİSİ, Haziran- 1983
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