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Türk edebiyatının önde gelen isimle-
rinden, hikâye, roman, oyun yazarı 
Emine Işınsu’yu 5 Mayıs 2021’de 

kaybettik. Esir Türklerin sesi olan Emine 
Işınsu, Türk milliyetçiliğinin kökleşme-
sinde çok büyük bir ehemmiyete haiz olan 
Töre Dergisini çıkararak bunalımda olan 
Türk gençliğinin de umudu olmuştu. Genç-
lere milli şuuru kazandırmak, Türk kültü-
rünü muhafaza etmek, tarihini, edebiyatın 
ve folklorunu öğretmek için gecesini gün-
düzüne katan bir yazardı.

 Nedense bazı insanların kıymeti ölü-
münden sonra anlaşılıyor. Çünkü bu şahe-
ser insanlar giderken arkalarında sanatıy-
la, edebi kişiliğiyle, dini ve milli kimliğiyle 
öyle bir etki yaratıyorlar ki onun yolundan 
giden birileri yoksa yerleri asla doldurula-
mıyor. Şüphesiz her sanatçının farklı bir 
tarzı, değişik bir sanat anlayışı vardır ama 
Emine Işınsu bizi; yani Türk’ü ve Türk kül-
türünü anlattığı için daha candan daha sa-
mimi geliyor.

Biz de karınca kararınca dergimizde 
Emine Işınsu’ya yer verelim, bir nebze de 
olsa bu güzel insanı, abidevi sanatçıyı ana-
lım dedik.

HAYATI
1938’da Kars’ta dünyaya geldi. Şair 

ve romancı Halide Nusret Zorlutuna’nın 
kızıdır.  Babası Tümgeneral Vecihi Zorltu-
na’dır. Annesi romancı ve şair olduğu için 
sürekli edebiyat ve şiir sohbetlerinin yapıl-
dığı bir ortamda bulundu.  Ankara Kolejini 

bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Dil 
Tarih coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nü 
bitirdi. Gazetecilik hayatına atıldı.

Emine Işınsu, şiirle girdiği edebiyatta, 
hikâyeci, oyun yazarı olarak görünmesine 
karşın, romancı kimliğiyle tanındı. Ro-
manlarında canlı bir dille, Türkiye içi ve 
Türkiye dışı Türklük sorunlarımızı duygu-
sal bir içtenlikle işlemektedir. (Karaalioğlu, 
Seyit Kemal, Resimli Türk Edebiyatçıları 
Sözlüğü,s.188 v.d, İnkılap ve Aka yay. ı. 
Basım, 1974- İstanbul)

Töre, Hisar ve Türk Edebiyatı gibi der-
gilerde yayınlanan şiir ve hikâyelerine, 
ödüllü oyunlarına, Sabah, Yeni İstanbul 
gibi gazetelerde köşe yazarlığının yanı sıra 
1971-1981 yılları arasında Türk entelektü-
el hayatının bir nirengi noktası olan Töre 
dergisini çıkardı. 

Roman konuları arasında kadının tut-
saklığı, Türklerin tutsaklığı, Bulgaristan, 
Yunanistan, Kerkük ve Batı Trakya’da Türk 
halkının çektiği sıkıntıları, yaşam mücade-
leleri, Türkiye’nin sancıları öne çıkar. Son 
dönemlerinde Türk tasavvufunun zirvele-
ri Yunus Emre, Niyazi Mısrî, Hacı Bayram 
Veli, Hacı Bektaş Veli’nin hayatlarını ele 
alarak biyografik roman dalında da en gü-
zel örneklerini vermiştir.

ANUŞ 
GÖKCE

BİR YILDIZ KAYDI: 
EMİNE IŞINSU
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ESERLERI:
Romanları: Küçük Dünya (1966), Azap 

Toprakları (1970), Ak Topraklar(1971), Tutsak 
(1973), Sancı (1974), Çiçekler Büyür (1975), 
Canbaz (1982), Kaf Dağının Ardında (1988), 
Alparslan (1990), Atlı Karınca (1990), Cum-
huriyet Türküsü (1993), Nisan Yağmuru 
(1997), Havva (1999), Bir Ben vardır Bende 
Benden İçeri (2002), Bukağı (2004), Hacı 
Bayram (2005), Hacı Bektaş Veli (2008).

Oyunları: Bir Yürek Satıldı (1967). Oyun 
“une couer aux encheres” başlığıyla Fransız-
ca da yayınlanmıştır. (1991) Bir Milyon İğne 
(1967),  Ne Mutlu Türküm Diyene (1969), 
Adsız Kahramanlar (1975)

Diğer eserleri: İki Nokta (şiir, 1965), Dost 
Diye Diye (deneme, 1995),  Bir Gece Yıldız-
larla (hikâyeler, 1991). (Işınsu, Bukağı, s.4, 
Bilge Kültür sanat Yay. 2004, İST)

ÖDÜLLERI
Emine Işınsu, “Küçük Dünya” ile T.C. Tu-

rizm Bakanlığı Sanat Armağanı; “Ak Toprak-
lar” ile Türk Edebiyatı Vakfı Roman Ödülünü; 
“Bir Yürek Satıldı” oyunu ile Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumu Radyofonik Oyun 
Yarışmasında dram dalı birinciliği; “Sancı” 
ile Türkiye Milli Kültür Vakfı Roman Ödülü; 
“Canbaz” ile Türkiye Yazarlar Birliği Roman 
Ödülü; Türk Ocakları Hamdullah Suphi Tan-
rıöver Armağanı; Karaman Türk Dili Ödülle-
ri, “Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanan Yazar 
Ödülü”, İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat 
Eseri Sahipleri Meslek Birliği) “Şeref Ödü-
lü”, Türkiye Yazarlar Birliği- İstanbul Şubesi, 
“Ömür Boyu Roman Ödülü” ödülleriyle en 
çok ödül alan edebiyatçılarımızdandır.

İlim adamı Prof. Dr. İskender Öksüz ile 
evli olan ve 5 Mayıs’ta 82 yaşında vefat eden 
Emine Işınsu’nun 3 evladı bulunmaktadır. 6 
Mayıs Perşembe günü Hacı Bayram Veli Ca-
miinde kılınan cenaze namazının ardından 
Gölbaşı Mezarlığına defnedildi. 

ESERLERINDEN IKISININ TANITIMI
Dini, milli ve ahlaki bir kültürle müceh-

hez olan Emine Işınsu’nun eserlerinin hep-
sini tanıtmak bu sayfalarda yer darlığından 
dolayı şu anda mümkün değil. İnşallah ilerle-
yen zamanlarda hepsini birer vesile ile Türk 
gençliğin hizmetine sunarım. Eserlerinden 
iki tanesini tanıtarak yazarın vermek istediği 
mesajları gençlere iletmek istiyorum. İnşal-
lah muvaffak olurum

Emine Işınsu, Osmanlı devletinin bal-

kanlardan çekilmesiyle vatan topraklarında 
bıraktığımız Evlad-ı Fatihan’ın çektikleri sı-
kıntıları, baskı ve zulümleri eserlerinde dile 
getirmiştir. 

Azap topraklarında, Işınsu Batı Trak-
ya’da Yunanistan Hükümeti tarafından soy-
daşlarımıza uygulanan zulümleri, baskıları, 
Türk kimliklerini yok etme çabalarını tüm 
gerçekliğiyle gözler önüne serer. Yunanlıla-
rın isimlerini değiştirmeyen köylülere yap-
tığı uygulamaları, keyfi adam öldürmeleri, 
mallarını gasp etmelerini, küçük kızlara ve 
kadınlara ailelerin gözleri önünde yapılan 
tecavüzleri, dehşetli olayları bariz bir şekilde 
anlatarak, Türk Devleti olarak soydaşlarımız 
korumaya, onların haklarını ve onurlarını 
muhafaza etmeye çağırır: “… 

Baba dokunmadı, seslenmedi. Dudakları 
büzüldü, nefesi kesildi. Sarıçiçeğinin saçları 
yolunmuş, kana bulanmıştı. Niçin öldürme-
din Allah’ın, niçin? ... Neden sonra ceketini 
çıkarıp sardı kızı. Zaten küçücüktür, incecik-
tir Muhsine, şimdi daha da küçülmüş. Baba 
kucakladı kızını. Dizlerinin üstüne doğruldu. 
Niko gelmiş, içkili sıcak nefesini duydu ense-
sinde, kalktı.

-Kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. 
Köyün dışına sızmayacak bu haber… Baba 
merdivenleri çıkarken Niko arkasından ses-
lendi:

-Söyle o kendini Türk sanan öküzlere, 
söyle de gelip seyretsinler kızını, bana karşı 
gelenlerin hali nice olurmuş girsin kafalarına!
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…Muhsine’yi yatağa yatırdılar. Nefi-
se teyzenin melhemi akşamdan hazırdı… 
Gözleri garip garip ışınlıyor, anlamsız bakıp 
duruyordu… Kadınlar fısıldaşıp duruyorlar-
dı: Abe her yanını dağlamışlar, saçlarını da 
yolmuşlar. Bacakları çürük içinde… Orasını 
da yakmışlar. Elektrik cereyanı geçirmişler 
dedi Nefise Teyze…” (Öksüz, Emine Işınsu, 
Azap Topraklarıs.20 vd, Bilgr Kültür sanat 
yay. 2012 İst)
Bukağı: Emine Işınsu Bukağı’da 17 Yüz-

yıl Türk tasavvuf hayatına damgasını vuran 
Halvetiye tarikatının mısriye şubesini kuran 
Niyazi Mısri’yi ve fikirlerini, Limni’ye sürgün 
edilişini, orada vefatın, ayağında bukağı ol-
duğu için zincirleriyle gömüldüğünü anlatır. 
Yazar aynı zamanda tarihi olayları II. Os-
man’ın ıslahat fikirlerini ve yeniçeriler tara-
fından şehit edilişini, Sultan Murat’ın küçük 
yaşta tahta geçtiği için zorbalara boyun eğişi-
ni,  ergenlik çağına gelince de devlet idaresini 
ele aldığını, memleket işlerini düzeltip İran’a 
iki defa sefere çıktığını, Sultanın uyguladığı 
tütün yasağı ve aldığı sert tedbirleri;  Bağdat 
ve Revan seferlerini ve Osmanlı yönetimine 
girişlerini anlatır. Yine IV. Mehmet dönemin-
de Harem kadınlarının saltanat mücadelele-
rini,  Kösem Sultan’ın Hadice Turhan Sultan 
tarafından boğdurulmasını ve oğlunu tek ba-
şına saltanat naipliğini sürdürdüğünü; İstan-
bul’da  Kadızadelerin tarikatlara ve şeyhlere 
karşı sürdürdükleri baskıları, sesli zikir ve 

devranın yasaklanması, yasaklara uymayan 
tarikat mensuplarını dövmeleri,  önderlerini 
sürgüne göndermelerini; terör estiren faali-
yetlerini kuru bir tarih bilgisi olarak değil tatlı 
bir roman kıvamında ele alır. Eserde Niyazi 
Mısrî’nin çocukluğundan gençliğine kadar 
aldığı eğitimi, terbiyeyi, hocalarını ve şeyh-
lerini, mürşit arayışlarını ve Halvetiye tarika-
tına süluku anlatır. Yazar bunları anlatırken 
insanların duygularını, tarihi olayları, tarihi 
mekânlar hakkında da bilgi verir. Limni ada-
sında Niyazi Mısrî’nin dostu, çocukluk ar-
kadaşının erkek çocuklarının mutlaka onun 
Limni’deki kabrini ziyaret etmelerini eğer 
ziyaret etmezlerse işlerinin ters gideceğine 
dair bir inanış nesiller boyu devam edegel-
miştir.

 Yazar, gençlerin şuursuz bir şekilde ba-
tıyı tenkit etmelerini eleştirir ve onlara dini 
ve milli bir kültürün kazandırılmasını ister. 
“:… Bakın İstanbul da elbette fena değildir 
ama büyük bir eksikliği var Paris’ten, orada 
medeniyet var burada yok! Takdir edersiniz 
ki en fazla ihtiyacımız bulunan o büyülü, 
sihirli, dokunduğu yeri âbât eden o büyülü 
güç! Emin olun benim için Tıbbıyede oku-
mak da Paris’te bulunmak kadar ehemmiyet 
arz etmez. İnanınız medeniyet… Medeniyet 
diyorsunuz da aklıma geldi af buyurun Pa-
ris’te yaşayanların, oturaklarını pencereden 
sokağa döktüklerini işittim; yani evlerinde bir 
ayakyolu bile yokmuş… 
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Bunlar ayrıntı efendim ayrıntı. Üzerinde 
durulmaya değmez. Evet, Paris seyahatim 
bir türlü gerçekleşmeyince, babam çok ıs-
rar etti. Yani ben yaşlı pederimin arzusunu 
kıramadım, sırf onun gönlünü hoş etmek 
için girdim bu geziye…(Işınsu, Bukağı,s.10 
v.d)

Emine Işınsu, bir öğretmen gibi oku-
yucuyu eğitir. Ona dini ve milli bir terbiye 
verir. “…Beri taraftan Mehmet okumayı 
sökmüştü. Bazı bazı koca adam Mehmet’i 
kucağına oturtuyor, ona İslamiyet’in ahlâkî 
değerlerinden bahsediyordu. En önemli ku-
ral doğru yolu izlemekti ki, bizi ancak Yara-
tanın yap dediklerini yapıp, yapma dedikle-
rini yapmamaktı. Allah’ın en değer verdiği 
konu ise; insanî ilişkiler ve hak kavramıydı 
çünkü; “Halka hizmet Hakk’a hizmet” de-
mekti ve insanların birbirlerinde hakları 
asla kalmamalıydı. 

Öyle bir günahla Yaradan’ın karşısına 
çıktıkları vakit, O bunu bağışlamaz, sizi 
önce hakkını yediğiniz kişi bağışlasın derdi. 
Yaratan insanları sevgisinden, sevgiyle ya-
ratmıştı.”(Bukağı, s.16v.d)

Emine Işınsu, Halveti Şeyhi Niyazi Mıs-
rî’nin fikirlerine, Muhyiddin Arabi tarafın-
dan Türk tasavvufuna sokulan ve Hz. Mev-
lana ile iyice olgunlaştırılan Vahdet-i Vücut 
felsefesine,  tarikat adabına, şiirlerine ve 
vaizlerine eserlerinde sık sık yer verir. Kadı-
zadelerin tahrikiyle ilk önce Rodosa sürülüp 
affedilen daha sonra de yine Vani Efendi ve 
Kadızadelerin padişahı ifsadıyla Limniye 
sürülen, bir süre affedilen ikinci defa yeni-
den Limni’ye sürülen ve orada vefat eden 
Niyazi Mısri’nin divanından ve irfan sofra-
ları adlı eserinden alıntılar yapmıştır:

“…Halktan biri
-Efendim Allah bir din bir olduğu hal-

de zahir bilginleri ile tarikat ilminin yahut 
sizin tabirinizle gönül ilminin bilginleri pek 
geçinemiyorlar, acaba neden?

Bu konuları çok konuşmuştuk ama yine 
de sana bunu bahar ve kış örnekleriyle an-
latayım. O da mevsim diğeri de mevsim 
bakarsan. Aslında kış baharın bütün eser-
lerini, bahçelerini, meyvelerini görmeye 
âşıktır; onlara hasret doludur. Lakin Yüce 
Allah tarafından kışın tabiatı bahara zıt ol-
duğu için onu göremez ve anlayamaz. Zira 
çiçekler soğuğu gördükleri zaman başlarını 
eğer, iyice saklanırlar. Ve soğuğun gitti-

ğinden tam emin olmadan başlarını çıkar-
mazlar. İşte zahir ilmin bilginleriyle gönül 
ilminin bilginleri de böyledir.  Çünkü zahir 
ilmin bilginleri, bir takım davalardan, var-
lıktan, gösterişten, kavgadan kurtulamaz. 
Çünkü ilimlerini ancak bunlarla göstere-
ceklerini sanırlar. Ama diğer sınıf bilginler; 
o kadar alçak gönüllüdürler ki varlığı; do-
layısıyla gösterişi terk etmişlerdir. Onların 
bu terk edişleriyle birlikte gönül bahçeleri 
bilgi çiçekleri verir, kalplerine türlü şeyler 
doğar. Bunlardan çeşitli ilim ve gözlemler 
çıkarırlar ve bunların bir kısmını açıklar, 
bir kısmını da kendi özel bilgileri olarak gö-
nüllerinde tutarlar, işte bu açıkladıkları ve 
sakladıkları onların tekâmülüne yardım-
cı olur. İşte bu gönül ilminin bilginleri ile 
kazaen zahir ilmin bilginleriyle gösteriş ve 
kavgada karşılaşsalar, onların fikirlerinden 
biri bunların gönüllerine düşse; kış bahar 
çiçeklerini gidermek için ne yaparsa onu 
yapar, kalplerine soğuk rüzgârlar eser. İşte 
bu yüzden bu iki sınıf bilginleri anlaşamaz, 
çünkü kış ve bahar misalidirler…”  

 Devletinin kötü gidişatını, devlet adam-
larının rüşvet ve yolsuzluklarını eleştiren, 
vaazlarında devlet erkânına çatan Niyazi 
Mısri,  IV. Mehmet tarafından Limni’ye sü-
rüldü ve birkaç yıl geçtikten sonra affedildi. 
Bursa’ya döndü ve halkı irşad etti.  II. Ah-
met zamanında tekrar devlet adamlarına 
ve Kadızadelere çatmaya başladı. Padişahın 
emrini dinlemeyip Edirne’ye geldi. Orada 
derdest edilerek tekrar Limni’ye sürgüne 
gönderildi. 1694 yılında vefat etti. 

SONUÇ
Türk edebiyatına birbirinden değerli 

sayısız eser kazandıran, Türk çocuklarına 
milli, dini ve ahlâkî değerlerini, ülkü ve 
ideallerini yeniden kazandıran yazar Emi-
ne Işınsu ülkemiz ve milletimiz için bü-
yük bir değerdir. Böyle yeri zor doldurulan 
edebiyatçıların, kültür elçilerinin sık sık 
hatırlanıp gençlere anlatılması gerektiğini 
düşünüyorum. Eserlerinden bazıları seslen-
dirilip TRT’de veyahut diğer kanallarda ya-
yınlanabilir, iletmek istediği mesajları daha 
etkili bir şekilde gençlere aktarılabilir. Adı-
na kitap okuma günleri düzenlenebilir. Bazı 
kültür müesseselerine adı verilebilir.

Emine Işınsu’yu bir nebze tanıtabildiy-
sek ne mutlu bize! Yattığı yer nur, mekânı 
cennet olsun.
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Ölüm haberi ala ala geçirirsin ömrünü. 
Sıra bir gün sana da gelecek demenin 
ölümcesidir bu. Yaklaşır, hanene gi-

rer, canını yakar, seyirci bırakır çıkardığı Os-
karlık oyuna; elin kolun bağlı… Karnın acıkır, 
uykun gelir; fani beden hayat devam ediyor 
klişesine sığınma ihtiyacı duyar. Düşünür-
sün, içine gömülürsün birileri bırakırsa şayet. 
Yakınlığınca yanarsın. Yakınına yananların 
derdine ortak olur yüreğini dağlarsın. Ölen 
kişiyi düşünürsün için yanar hele genç ise 
hele de ani ise ölümü. Sonra onu bırakır ar-
dında kalanlara üzülürsün. İçin cızbız… 

Ne ona ne de ötekine faydan dokunur. 
Giden gitmiştir, geri getiremezsin. Kalan kal-
mıştır artık ne kadarı kaldı ise! Bir vicdan, bir 
nefis muhasebesine girersin; düşün babam 
düşün. İki ucu b… değnek. 

Efendim bunları niye mi yazıyorum? Dün 
akşam saatlerinde komşumun ölüm haberini 
aldım. Alt komşumun hem de. Her gün girip 
çıkarken gördüğümüz ya da rast geldiğimiz 
genç, kanlı, canlı; bir gün önce nefes alan, sa-
bah işine giden akşam evine dönen komşu-
muzun hem de intihar haberini aldım! Haber 
güm diye düştü evin orta yerine! Şok olduk 
ne diyeceğimizi ne yapacağımızı bilemedik. 
Durduk ve sinir hücrelerimizin olayı yavaş 
yavaş hazmetmesini bekledik. 

İlk önce alt komşumdan haberim yok 
yuh olsun bana! Kabilinden düşünceler hü-
cum etti beynime. Bayramda bile birkaç 
merdiven inip halin nicedir diye soramadı-

ğım (malum ya korona var!) derdinden, sı-
kıntısından bihaber olduğum, sorup öğren-
seydim bir şeyler yapabilir miydim, bir işin 
ucundan tutabilir miydim; bu sayede onu 
bu yanlış düşünceden döndürebilir miydim 
diye kendi kendimi yedim.  Ardından vicdan 
muhasebesine giriştim. Vicdanımla dişe diş 
kana kana kan bir mücadeleydi bu! Onu ikna 
etmek için çeşitli sebepler üretmeye çalıştım. 
Ben ne yapabilirdim ki? Kardeşleri, akrabala-
rı vardı bunu sormak önce onlara düşerdi… 
Karşı komşusuyla daha içli dışlılardı ona an-
lattıklarının hiçbirini benimle paylaşmadı. 
Demek onu kendine daha yakın buldu… 
Nev’inden çeşitli bahanelerle savunmaya ça-
lıştım kendimi içimdeki iddia makamına! Bu 
tür durumlarda galeyana gelen vicdanımızı 
sakinleştirmek, susturmak için çeşitli sebep-
ler bulmakta mahirizdir evvel Allah!

Şimdilik durum meçhul… Olay tam ma-
nasıyla aydınlanmış değil. Buradan hareket 
ederek ben ne yapabilirdim ki demeye yüz 
bulmuş ha bire bastırıyorum. Ben burada bu 
durumdayken yani ki alt komşumun derdiyle 
hemhal olamamış bir yüzü karayken, Gaz-
ze’yle ilgili kalem oynatsam, atıp tutsam, slo-
ganlar atsam ne işe yarar? 

FAILI AYAN

FATMA 
TUTAK
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Kimi kandırıyoruz. Hepimiz bir acziyetin 
içinde debelenen zavallılarken sanal ortam-
larda ötmek hangimizin vicdanını rahatlata-
cak? 

Çün kuran gökten indi
Allah anı buyurdu
Andan haber versene 
Ne kitaptan ötersin
Koca Yunus bunu ta asırlar öncesinden 

görmüş sanki ve yerli yerince söylemiş. Ade-
ta eksikliğimizi, hamlığımızı, aymazlığımızı; 
bir iflah olmaz nefis atına binmişliğimizi ve 
dörtnala kıyamete gidişimizi yüzümüze vu-
rurcasına… 

Bu taze ölümün bir intihar olup olmadı-
ğını bilmiyorum. Fakat artan intihar olayla-
rının sebebini tahmin etmek için bir toplum 
bilimci olmaya gerek yok sanırım. Birileri 
tarafından itildiğimiz yalnızlık, çaresizlik, bir 
başınalık öldürüyor bizi. 

Elimizden alınmaya çalışılan değerlerden 
yoksun olmak geçiriyor ilmeği boğazımıza! 
Kim kime dumduma, ben ve benim canım 
çekirdek ailem; kendini kurtar, günü kurtar, 
önce kendini ve geleceğini garanti altına al! 
Sloganları zerk ediyor zehri damarımıza. 

Bu ortamda ben ne yapabilirim ki, elim-
den ne gelir? Vehmine sürükleyen düşünce 
kalıpları uyuşturuyor ve daldırıyor uyanması 
mümkün olmayan uykulara… Bu uykunun 

alarmı yok. Uyanmamak üzere yatıldı çünkü!
*İnsanlar uykudadırlar ölünce uyanırlar!
Peki! biz ne ara bu hale geldik?  
Başarının sırrı sessiz ve derinden! Yavaş 

yavaş ısıtılan kurbağa gibi gevşedik ve far-
kında olmadan bir servis tabağında bulu-
verdik kendimizi. Başımıza gelenler pişmiş 
tavuğun başına gelmedi! Bir dertli dolap 
kadar olamadık. Sesimiz çıkmadı irkilmedik; 
inlemedik! Uyuştuk, mayıştık, kanıksadık 
tüm olanları. Yılan etrafımızda sokmadık 
kimse bırakmadı, bana dokunmadı diyerek 
biz onun boynuna sarıldık. 

Bir ülkü uğruna, vatan uğruna ölenlerde 
akladık alnımızı, bize göre yok yere(!) ölenler-
de yıkadık günahımızı. Üçüncü sayfa haber-
lerinin üzerine kustuk emdiğimiz çiğ sütleri; 
sütten çıkmış ak kaşığa döndük, cillop gibi 
olduk! 
Haydi şimdi hep beraber:
Çıktım erik dalına anda yedim üzümü
Bostan ıssı geldi eydür uğruladun kozumu
(Erik dalına çıktım orda üzüm yemekteyim,
Bostan sahibi cevizi neden çaldın diye çağı-
rır.)

* İmamı Gazali bu sözü bazı kitaplarında 
senetsiz olarak hadisi şerif olarak nakletmiş-
tir. Irâkî, bu sözün Hz. Ali’ye nispet edildiğini 
söylemiştir. İbn-i Asâkir ise, bu sözü mevkûf 
olarak Hz. Ali’den rivâyet etmiştir.

 

İnsan kulak yoluyla gelişir, duya duya
canlanır. Hayvansa boğazından, 
yemesinden içmesinden semirir.    
   (Hz. Mevlânâ)
DUYMAK VE DOYMAK
İnsanoğlu   kulak   yolu   ile   gelişir,  duya  duya,
Hayvansa boğazından semirir, yiyerek doya doya.

                                 (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVÎ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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LİSE MÜDÜRÜ
NİJAD BEY’İN ARDINDAN

MUSTAFA 
ÖZCAN

İrfan ordusu dediğimiz Milli Eğitim men-
supları arasında çok değerli insanlar vardır. 
Bunlar da her fani gibi zamanı gelince dün-

yamızdan ayrılmışlardır. İçlerinde sevilmiş, sa-
yılmış, iz bırakmış olanlar uzun süre hatırlanır-
lar. Vefatlarının ardından yazılar yazılır; şiirler 
kaleme alınır hatta müdürlük görevi esnasın-
daki tutum ve davranışlarıyla nesiller boyunca 
adından bahsedilir.

Edebiyat-ı Cedide şairi Tevfik Fikret de mü-
dürlük görevinde bulunmuştur. Galatasaray 
Lisesi Müdürlüğü sırasındaki davranışları, ta-
lebeye yönelik hareketleri, Yusuf Ziya Ortaç’ın 
Portreler kitabında anlatılmıştır. Özellikle okulu 
hedef alan eylemleri nasıl önlemeye çalıştığı, 
öğrencilerini nasıl sahiplendiği nakledilmiş, 
öğrencileri cezalandırmaktan çok kazanmayı 
amaçladığı, onlara yanlışlarını düzeltmeyi öğ-
rettiği belirtilmiştir.

Konya’da da okul müdürleri arasında say-
gıyla sevgiyle anılanlar vardır. Bunun yanında 
adı etrafında polemik yazıları yazılanlar da eksik 
değildir. Lise Müdürü rahmetli Süleyman Acar 
bunlardan birisidir. Onunla ilgili basında yaşa-
nan polemiğe Celâlettin Kişmir dâhil birçok kişi 
katılmış ve Süleyman Acar’ın idareci yanı üze-
rinde durulmuş, disiplinli ve sevilen bir müdür 
olduğu vurgulanmıştır.

Lise Müdürü Nijad Bey(bazı yerlerde Ne-
jat diye geçmektedir) hastalanınca İstanbul’da 
Fransız hastanesinde tedavi edilmiş, ameliyatı 
gerçekleştirilmiş ve nekahat dönemine girdiği, 
iyi bulunduğu memnuniyetle haber alınmıştır. 
Okul Müdürlüğüne de İkinci Müdür Tahsin Bey 
vekâlet etmiştir.  1929 yılında Lise’ye devam 
eden yatılı ve gündüzlü öğrenci sayısının “dört 
yüz elli efendi” olduğu bildirilmiştir. 1

Yine yerel basından öğrendiğimize göre 
Süleyman Acar’dan daha önce Konya Erkek Li-
sesi Müdürlüğü görevinde bulunan Nijad Bey 
vefat etmiş;  vefatı çevrede derin bir üzüntü 
uyandırmış,    hakkında yazılan tanıtıcı yazılar 
ve şiirlerle değeri ifade edilmiştir. Böylece hak-
kında şiirler yazılan müdürler arasında o da 
yerini almıştır.  Soyadı kanunundan önce ya-
şadığı için Nijad Bey’in soyadını veremiyorsak 

da, kendisinden sonra Süleyman Bey(Acar)’in 
atandığını biliyoruz.2 Bu, Süleyman Acar’ın ilk 
müdürlüğüdür. Lise Müdürlüğüne atanması 
basında şöyle yer almıştır: 

Konya Lisesi Müdürlüğün, Kastamonu Li-
sesi Müdürü Süleyman Bey tayin olunmuş, 
şehrimize muvasalat ve vazifesini ifaya başla-
mıştır. Mumaileyh, bundan evvel Lise’mizin 
Müdür Muavinliği’nde de ifa-yı hüsn-i hizmet 
ezmişti. Beyanı hoş-âmedi ederiz.” 3 

Süleyman Acar, Hüseyin Köroğlu’nun yap-
tığı sıralamaya göre, Nahit Cemal Bey’den son-
ra bir kere daha müdür olacaktır.

Nijat Bey’in vefatı üzerine hakkında şu bilgi 
verilmiştir:

 “Epeyden beri rahatsız bulunan şehrimiz 
Erkek Lisesi Müdürü Nijat Bey’in dün gece irti-
hal ettiği teessürle öğrenilmiştir.

Merhum kulak hastalığından muztarip 
olup on beş gün evvel İstanbul’a gitmiş ve ken-
disine orada ameliyat yapılmıştı.

Her ne kadar ameliyat-ı cerrahiye müspet 
bir netice vermişse de maalesef şehrimize av-
deti müteakip rahatsızlık tekrar başlamış ve ya-
pılan bütün müdavat-ı tıbbiyeye rağmen vefat 
eylemiştir.Merhumun çok kıymetli lisan aşina 
nezaket ve ilmiyle kendisini herkese sevdirmiş; 
genç, faal, haluk bir vatandaştı. Vefatı zayiattan 
sayılır.”

Bu haberin altına Babalık gazetesi de bu 
elim zıyadan dolayı Maarif ailesine, merhumun 
“aile-i elem-didesiyle muhterem refikaları ha-
nıma”  en içten taziyetlerini takdim ve beyan 
etmeyi unutmamıştır.4 

Nijat Bey’in cenazesi hazin bir törenle kal-
dırılmıştır. Na’şı Memleket hastanesinde yıkan-
dıktan ve orada da namazı kılındıktan sonra 
Musalla mezarlığında hazır edilen kabre defno-
lunmuştur.

1 “Lise Müdürü, Babalık, Sayı:2697, 15 Kanunusani 1929, s.3 
2 Hüseyin Köroğlu,  “Konya Lisesi Tarihi: Konya Lisesi’nin Müdürleri”, Yeni Konya, Sayı:3696,  8 Aralık 1959, s.2
3 “Lise Müdürlüğü”, Babalık, Sayı: 3059. 1 Sekizinci Ay 1929, s.2
4 “Nijat Rahmeti Hakka Kavuştu”, Babalık, Sayı: 2910,  30 birinci Ay 1929, s.2
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 Kabrin başındaki dinî görevler ifa olunduk-
tan sonra Vali Bey, Nijat Bey’in  “ilmî ve ahlâkî 
meziyetlerini” anlatan bir konuşma yapmıştır. 
Cenaze törenine Vali İzzet Bey’le Mülkiye Mü-
fettişi Yahya Sezai Bey, Maarif Emini Nevzat 
Bey (Ayasbeyoğlu), Maarif Müdürü Hasip Bey, 
Polis Müdürü İbrahim Beylerle birlikte resmi 
daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler, aydınlar, halktan oluşan kalaba-
lık bir cemaatin katıldığı görülmüştür. Nijat 
Bey’in rahatsızlığı münasebetiyle İzmir’den 
gelen kayınpederi, bacanağı da akrabaları da 
cenazede hazır bulunmuşlardır.5 

Cenazeden sonra ailesi, bir ilânla cenazeye 
katılanlara, baş sağlığı dileğinde bulunanlara 
teşekkür etmiştir. İlân şöyledir:

“Lise Müdürü büyük ve sevgili Nijad’ımı-
zın çok hazin ufulü dolayısıyla samimi tees-
sürlerini her suretle ispat eden, aziz ölümüzü 
mezarına kadar teşyi edip gözyaşı döken bü-
yük elemimizi paylaşmak için bizi candan te-
selli eyleyen başta Vali İzzet Beyefendi olmak 
üzere muhterem memurlarımıza, memleket 
eşrafına, muallimler ve mekteplilere, zabit ve 
asker kardaşlarımıza vefakâr kadirşinas Konya 
halkına ve merhumu tedavi ve teselli için son 
dakikaya kadar yatağı başından ayrılmayan 
muazzez doktorlarımıza bütün ailemizin en 
derin minnet ve şükranlarını arz eyleriz.”

Refikası: Kâmran NİJAD
Kayınpederi: Kâtipzade HAKKI
Bacanağı: Diş Doktoru Fahir Rüştü 
 Türk edebiyatında insanların yakınları, 

evlatları yahut çok sevdikleri arkadaşları/dost-
ları/ sevgilileri vefat edince arkasından yazıl-
mış bir hayli şiir vardır. Burada ilk akla gelen 
Tanzimat şairi Recaizade Mahmut Ekrem’dir. 
O her şeyden önce, evlatlarını kaybetmiş acılı  
bir babadır. Nijad’ını kaybettiği zaman yüre-
ğinden taşan duygu selini  bir şiirle çok güzel 
ifade etmiştir. 

Burada da Erkek Lisesi Müdürü Nijad’ın 
vefatı  sevenlerini üzüntüye gark etmiş ve bu 
üzüntü mısralara aktarılmıştır. Bazı öğrenci ve 
arkadaşları onun hakkında şu şiirleri yazmış-
lardır:

NİJAT GEÇERKEN
    Edirneli H.CEMAL

Hınçkırlı ey çocuk bütün gönüller
Ölünü böyle tabutta görenler

El bağlamış baktım arkanda herkes
Nijat ölmüş diyordu kederli bir ses
Ölen  sen misin toprağımın gülü
Edirne’de gördüm o güzel yüzü
Bu hava nedir senin matemin mi
Muzikaya geçen ah, menakibin mi
Dizilen sıra sıra hep na-murat
Ölen sen misin toprağının gülü
Edirne’de gördüm o güzel yüzü.7

*
BÜYÜK ÖLÜYE

   Mehmet ŞEVKET
 -Muhterem ailesine 
                  taziyelerimle-
Bugün mabedimizin büyük ateşi söndü
Yıldızlar karararak matem dutsa yeridir
Bugün mabedimizin büyük ateşi söndü
Sıcak gözyaşlarımız  ölüm incileridir.

Parmakların üstünde kızıl bir alev koydu
Zulmette kalırdınız bu alev olmasaydı
Haydi, ayağa kalkın ey ehli kubur haydi
Bugün mabedimizin büyük ateşi söndü.8 
*

MUAZZEZ BABAMIZA
   Mucip AVNİ 
  -Merhum Nijat Bey İçin-
Kızgın alev bulutu dökülen gözyaşları
Bulandı kanlı gözler ıztırap ummanından
İçi mermerden soğuk beyaz mezar taşları
Hıçkırdı gizli gizli mabedin dört yanından

Soluyor taze güller, kuruyor şiş dudaklar
Talihsiz bir kadının candan çırpınmasıyla
Kızıl bir lâle şimdi mezarı süsleyen kar
Ciğerlerden sökülen genç ölünün yasıyla.

Sanma yalnız uluyan birkaç yetim sesidir;
Bin bir gönül kanattı bu soğukkanlı pençe
Ölümün anladık ki yakan titremesidir:
İnleyen dertli naylar, ezilen bir kemençe.

 Bütün sevdiklerinden ayrıldı bir genç daha;
Tabutun aksi karda, güneşin hasta rengi;
Allah’a karşı döndü, bütün kalpler Allah’a;
Son bir yadigâr oldu ona matem çelengi.

Baharı kış geçiren hayat, zaten nedir ki?
Fakat giren çok olur açtığı pembe izden.
Hayali gözyaşından kurulan türbedir ki;
Devran bile silemez yâdını kalbimizden 9

5 “Cenaze Merasimi”, Babalık, Sayı: 2911,    31 Birinci Ay, 1929, s.2 (Perşembe)
6 Babalık, Sayı:2912,    1 İkinci Ay 1929,, s. 2 (Cuma..)
7 Babalık, Sayı:2912,  1 İkinci Ay 1929,  s.3
8 Babalık, Sayı: 2913,   3 İkinci Ay 1929, s.2
9 Babalık, Sayı:2914,     4 İkinci Ay 1929, s.2, Pazartesi
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FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

ŞABAN
KUMCU “…Her dudakta aynı rezil şikâyet; ya-

şanmaz bu memlekette…! Vatanlarını 
yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz 
hale getirenlerdir…” Cemil Meriç

Faruk Nafiz, Batı medeniyet ve sana-
tının hayranlarıyla, Anadolu’yu yeni bir 
ilham kaynağı olarak değerlendirenler ara-
sında bir karşılaştırma yapar. Kendi kay-
naklarından beslenmek istemeyen ve kendi 
değerlerini beğenmeyenlere “sanat” şiiriy-
le cevap verir. Her şeyin en iyisinin Batı’dan 
geleceğine inanan ve gülünç bir taklitçilikle 
yetinmeyi tercih eden sanat anlayışına karşı 
çıkar. Sanatçı milletini tanımalı ve halkına 
güvenmelidir. Yahya Kemal Eğil Dağlar ki-
tabında; yüz elli yıldır devam eden, aydın-
larımızın kendini küçük görme hastalığıyla 
ilgili bir hikâye anlatır.

 “Anadolu’nun işgal edildiği yıllarda Ay-
dın bağlarında, asmaları hasta eden zararlı 
bir böcek ortaya çıkar. Kütükler hastalanır, 
üzüm ticareti tehlikeye düşer. O sıralar-
da İzmir’e bir yabancı gelir. Valiye; zararlı 
böcekler konusunda “uzman” olduğunu 
söyler. Yanında hükümetin resmi tavsiye 
belgesi de vardır. Bu ziyaretçi; elinde bir 
mikroskopla bağlara girer, kütükleri mu-
ayene etmeye başlar.  Mikroskobu kütük-
lerin yapraklarına her tutuşunda, bağcılar; 
asma yapraklarında kurtların kaynaştığını 
görürler. Adam durup dinlenmeden bin-
lerce kütüğü hasta gösterir ve yakılmala-
rını emreder. Bağcılar gözlerinin önünde 
sağlam zannettikleri kütüklerin yakıldığını 
görünce telaşa düşerler. Şikâyete başlasa-
lar; böcek uzmanı hemen mikroskobu asma 
kütüklerinin yapraklarına tutar; yapraklar-
da kaynaşan kurtları, bağcılara bir daha 
gösterir. Nihayet bir gün zeki köylülerden 
biri mikroskobu elinden çekip alır ve ada-
mın suratına tutar. Bakar ki adamın sura-
tında kurtlar kaynaşıyor. Böylece herifin 
maksadı anlaşılır. Böcek uzmanı olduğunu 
söyleyen bu kişi aslında, hastalığı bulmaya 

değil, İzmir bağlarının kütüklerini yakmaya 
ve İzmir’in üzüm ticaretini mahvetmeye 
memur edilmiştir. 

Senelerden beri Anadolu insanını hor 
gören, kendi aşağılık komplekslerini yazıya 
döküp, sözler söyleyen, esrarengiz melun 
bir el; böyle sahte bir mikroskobu milletimi-
zin yüzüne tutup, milli cevherlerimiz hak-
kında bizi şüpheye düşürüyor. Milli şuuru 
tam gelişmemiş bu milletin nice çocukları 
da mayalarındaki cevherden şüphelenip, 
yabancı kültürlerin etkisi altında kalıyorlar. 
Gözleri bulandı. O gözler milletimize bak-
tıkça onda bir kabiliyet göremedi. Filan mi-
mar ecnebidir (yabancıdır) dense el üstün-
de tuttular, Türk’tür dense tereddüt ettiler, 
beğenmediler. Yeteneği herkes tarafından 
kabul edilen bir değerimizi veya onun bir 
eserini, kendimize değil de yabancılara la-
yık gördüler. Bu, aşağılık duygusu nereden 
geliyor…? Ortada büyük bir vatan büyük 
bir millet büyük bir devlet var! O vatan-
da bir medeniyet var. O medeniyetin şiiri, 
musikisi, mimarisi bin türlü sanatı, fatihle-
ri, serdarları, mimarları, bestekârları var… 
Fransız kültürüne sahip her fert Fransız ol-
duğu gibi, Türk kültürüne sahip olan her 
fertte Türk’tür. Her kültür gibi Türk kültürü 
de kişilerden daha güçlüdür. İçine aldığı şa-
hıslara kendi ruhunu ve kendi şeklini verir. 
Mimar Sinan’ın babasının kim olduğunu 
düşünmeyiz bile; adı Abdullah’tır. Evliya 
Çelebi kafiyeli olsun diye “Sinan bir Abdül-
mennandır”, demiştir. Süleymaniye’ye ba-
kınız: Onda İslam’dan ve Türk’ten başka 
bir iz görebilir misiniz…?”

Anadolu’ya bakış tarzında İstanbullu 
olmanın da etkisi de vardır. İstanbul ile 
Anadolu her bakımdan birbirinden farklı 
manzaralar arz eder. İstanbul, eşi bulun-
maz güzellikleri, ihtişamlı abideleri, zengin 
ve değişik yaşama biçimleriyle kendi içine 
kapalı bir hayat sürmektedir. 

Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken,
Yazılmamış bir destan gibi Anadolumuz.
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken,
Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!

  Faruk Nafiz Çamlıbel
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Divan şiirinden Tanzimat’a, Servet-i 
Fünun’dan, Cumhuriyet dönemine kadar 
Türk edebiyatının memleket gerçekleriyle 
pek ilgisi yoktur. Fakat Cumhuriyet döne-
minde Anadolu’yu anlatan yüzlerce şiir, 
hikâye, roman, piyes ve deneme yazılmıştır. 

Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur,
Sinem özüm ateş ile doludur.
……………..
Yürüyordum: Ağlıyordu ırmaklar,
Yürüyordum: Düşüyordu yapraklar;
………………
Biz o şiiri isteriz ki çifte giden babalar,
Eken biçen genç kızlarla odun kesen 

analar,
Yanık sesin dinlerlerken gözyaşlarını 

silsinler,
Başlarını açık beyaz sinesine koysunlar;
Yüreğimin özleri için çırpındığın duy-

sunlar,
Bu çarpıntı, bu ses nedir? Ne diyor? Bil-

sinler.
1.Dünya Savaşı’nda İmparatorluğun yı-

kılması, Türkiye’nin düşmanlar tarafından 
işgal edilmesi, aydınların dikkatini Anado-
lu’ya çevirir. Savaş kazanılıp Türkiye Cum-
huriyeti Devleti kurulduktan sonra, Anado-
lu’ya giden aydınlar, orada şimdiye kadar 
unuttukları veya tam farkında olmadıkları, 
acı gerçeklerle karşılaşırlar. Çıplak bozkır, 
fakir ve zavallı Türk köylüsü… Bu karşılaş-
ma onlarda bir şok tesiri uyandırır.

El gibi dolaşma Anadolu’nda,
Arkadaş yurdunu içinden tanı 
Mehmet Emin Yurdakul’un bu şiirleri 

ruhlarda fırtınalar kopardı. Şiir anlayışları 
asla Mehmet Emin Yurdakul’a benzemeyen 
şairlerimiz, -Ahmet Haşim, Abdülhak Ha-
mid, Tevfik Fikret- bu yeni sesle ürperdiler 
ve duygulandılar. Mehmet Emin’in esas ga-
yesi; şahsi hayat tecrübesini anlatmak veya 
güzel bir şiir yazmak değildi. Anadolu’ya 
kayıtsız kalan İstanbul aydınlarının dikkati-
ni çekmek ve onları uyandırmaktır. Faruk 
Nafiz Çamlıbel, ‘de Anadolu coğrafyası ve 
insanıyla, onun ızdıraplarından bahseden 
şiirler yazar ve Mehmet Emin’e cevap verir.

 
Bizim Memleket 
İçinden tanırım ben o elleri,                        
Onlar ki zahirde viran olurlar, 
Ardıçlı dağları, çamlı belleri                           
Aşanlar Şirin’e hayran olurlar.     

Dökülür köpüklü sular yarından,   
Baharlar çıkarır kışın karından,
İçenler sihirli pınarlarından 
Şöyle bir silkinir, ceylan olurlar!   

Çoban Çeşmesi
Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,
Ey suyun sesinden anlıyan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.
……
O zaman başından aşkındı derdi,
Mermeri oyardı, taşı delerdi.
Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.
Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi.
……
Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,
Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,
Ateşten kızaran bir gül arar da,
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi,

Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar,
Tarihe karıştı eski sevdalar.
Beyhude seslenir, beyhude çağlar,
Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi…

Faruk Nafiz, 1923 yılında edebiyat öğ-
retmeni olarak Kayseri Lisesi’ne tayin edilir. 
Ulaşım vasıtalarının çok az olduğu bu yıllarda, 
bir at arabasıyla, Ulukışla’dan Kayseri’ye üç 
gün süren, uzun bir yolculuk yapar. Bu ağır 
tempolu yolculuk ona, en ufak teferruata va-
rıncaya kadar, manzarayı görüp tasvir etme, 
hem de duygularını yoklama imkânı verir. 
Son derece gerçekçidir. Memleket edebiyatı-
nın en önemli yönü birbirinden çok ayrı görü-
nen halk ile aydının birbirine yaklaşmalarıdır. 
Aydın aydın olduğu için halka yaklaşmak, onu 
tanımak mecburiyetindedir. 
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Yakup Kadri’nin büyük akisler uyan-
dıran romanı “Yaban ’da aydınlarımız; gö-
revlerini yerine getirmedikleri için, en acı 
şekilde suçlanmışlardır. Faruk Nafiz “Şair” 
şiirinde, bu temayı güçlü bir biçimde iş-
ler…
Varsın seni ömrünce azabın kolu sarsın,
Şair! Sen üzüldükçe ve öldükçe yaşar-
sın…!

Topraklarımızın işgal edildiği “müta-
reke” döneminde tarihi ve sosyal şartların 
da tesiriyle pek çok gurbet şiiri yazılmıştır. 
Faruk Nafiz’de bu şiirinde bir sahil köyünü 
tasvir eder. Manzara gayet güzeldir fakat 
şair, yine de içinde bir gurbet duygusu his-
setmektedir. 

Gurbet 
Bu köy ıssız bir diyar münzeviler bel-

desi…
Kayalardan yükselen coşkun bir kaval 

sesi,
Sahilleri kaplayan bir gümüşten buğu-

dur.
Gözlerimin daldığı ufuk bu engin su-

dur:
…………….
Burda garip ruhumun söndü bütün he-

vesi;
Bu köy ıssız bir diyar, münzeviler bel-

desi.
İstanbul çevresinin doğurduğu ve bes-

lediği ideolojiler, hayaller, ütopiler var-
dır. Bu durum, İstanbul’da yaşayan Türk 
edebiyatçılarının, Anadolu’yu ve Anadolu 
insanını görmelerine, tanımalarına engel 
olmuştur. İstanbullular Anadolu için, hü-
zünlü hatta trajik bir mana taşıyan “taşra” 
(dışarı) kelimesini kullanır. Han Duvarları 
şiiri işte bu dönüş esnasında yazılmıştır. 
Bu bakımdan o, tarihi ve temsili bir değer 
taşır.

Han Duvarları şiirinde; Anadolu ger-
çeğiyle ilk karşılaşmanın, İstanbullu bir 
şairin üzerinde bıraktığı yansımaları gö-
rürüz.  Gözlemleri onda bir hayal kırıklığı 
meydana getirmez. Bizzat yaşadığı Ana-
dolu coğrafyası ve çaresizliklerine şahit ol-
duğu suskun Anadolu insanı, onda büyük 
değişimler meydana getirir. Şair, Anadolu 
halkının şiirle ortaya koyduğu acıklı duy-
guları, (lirizmi) kendi şiiriyle kaynaştırmış-
tır. Bundan dolayı Han Duvarları şiiri, Millî 
Mücadele yıllarında İstanbullu aydınlarla, 

Anadolu halkının kaynaşmasına vesile ol-
muş ve çok sevilmiştir.

Han Duvarları
Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şak-

ladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
……………….
Gidiyorum gurbeti gönlümle duya 

duya,
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya
İlk sevgiye benzeyen, ilk acı, ilk ayrı-

lık!
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık.
Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar 

sarı,
Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağ-

ları,
Han Duvarları şiirinin başından sonu-

na kadar “gurbet” duygusu hâkimdir. Ha-
yatında ilk defa gurbete çıkan ve ilk defa 
yabancı bir alemle karşılaşan şairin gur-
bet duygusunu hissetmesi tabiidir. Ana-
dolu coğrafyası ve insanı başka şairlerde 
de başka duygular uyandırmıştır. Gurbet 
duygusunun asıl kaynağı, dışarıdan ziyade 
Faruk Nafiz’in içindedir.

Han Duvarları şiirinde şair daha çok dış 
dünya ile iç içedir. Handa toplanan yolcu-
lar, bu coğrafyayı adeta kendi varlıklarında 
taşırlar. Gurbet onların içlerine sinmiş ve 
çehrelerine damgasını basmıştır.

…………….
Bir deva bulmak için bağrındaki yara-

ya,
Toplanmıştı garipler şimdi kervansa-

raya,
Bir noktada birleşmiş vatanın dört bu-

cağı,
Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı oca-

ğı.
Anadolu coğrafyası ile Anadolu insanı 

arasında derin bir ilişki vardır. Dış alemin 
boşluğu ve sertliği bu insanları kendi iç-
lerine itmiş ve adeta bir derviş yapmıştır. 
Halk edebiyatında görülen yakıcı duygular 
tasavvuf edebiyatında da en güzel ifadesi-
ni bulur. 

Derunilik ve saadeti manevi alemde 
arama isteği, bu coğrafyanın eseridir. Aynı 
coğrafyanın buna tamamıyla zıt görünen 
başka bir etkisi de kahramanlık duygusu-
dur. Kahramanlık da ilahi aşk gibi asli kuv-
veti kendi benliğinde bulmak değil midir?  
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Dış alem tarafından reddedilen insan, 
dayanak noktasını ya ilahi bir varlıkta ya-
hut da kendi içinde arar. Anadolu coğraf-
yası yüzyıllar boyunca iki insan tipi meyda-
na getirmiştir; 

Veliler ve Kahramanlar…
………………
Uykuya varmak için bu hazin günde 

erken,
Kapanmayan gözlerim duvarlarda ge-

zerken,
Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı;
Bu dört mısra değil, sanki dört damla 

kandı!
………………
On yıl var ayrıyım Kınadağı’ndan,
Baba ocağından yar kucağından,
Bir çiçek dermeden sevgi bağından,
Huduttan hududa atılmışım ben.
……………….
Altında bir tarih: Sekiz mart otuz yedi…
Gözüm imza yerinde başka bir ad gör-

medi.
Han Duvarları şiirinde Anadolu insanı-

nı temsil eden asıl şahıs, Maraşlı Şeyhoğ-
lu’dur. Onun hayatına hâkim olan duygu 
gurbet duygusudur. Fakat bu duygu, coğ-
rafyadan ziyade sosyal durumlarla ilgilidir. 
Maraşlı Şeyhoğlu; sürekli savaşlar dolayı-
sıyla on yıldır, Kınadağı’ndan baba ocağın-
dan ve yar kucağından uzak kalmıştır. Coğ-
rafya kadar savaşlarda, Anadolu insanının 
kaderinde ve duygularının oluşmasında 
önemli rol oynamıştır. Şeyhoğlu’nun yaz-
dığı düşünülen “koşma”, asıl şiirden hem 
vezin hem şekil hem de içerik bakımından 
farklıdır. Bu fark şehirli şairle, halk şairi, 
arasındaki farklılıklar gibidir. Şehirli şairin, 
Anadolu coğrafyası ve insanı karşısındaki 
tavrı, pasif bir seyirci tavrıdır. O bu aleme 
sadece gözleriyle katılır, manzaraya dışarı-
dan bakar. Tarafsız ve gerçekçi olmasının 
sebebi, karşısında bulunduğu dünyaya ya-
bancı olmasıdır.

……………..
Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri,
Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri,
Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor,
Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor;

Gönlümü çekse de yârin hayali,
Aşmaya kudretim yetmez cibali,
Yolcuyum bir kuru yaprak misali,

Rüzgârın önüne katılmışım ben.
………………
Uzun bir yolculuktan sonra İncesu’day-

dık,
Bir handa, yorgun argın, tatlı bir uyku-

daydık.
Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyan-

dım,
Başucumda gördüğüm şu satırlarla yan-

dım!

Garibim namıma Kerem diyorlar,
Aslı’mı el almış haram diyorlar,
Hastayım derdime verem diyorlar,
Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ım ben.
………………
Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında,
Korkarım yaya kaldın bu gurbet çıkma-

zında,
Ey Maraşlı Şeyhoğlu, evliyalar adağı,
Bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağı,
Maraşlı Şeyhoğlu, Anadolu coğrafyası 

ve tarihiyle birleşmiş onun bir parçası ha-
line gelmiştir. O, bu coğrafyanın ruhudur. 
İçinde yaşadığı dünya onun için seyredilen 
bir manzara değil, kendi hayatına karışan 
ve kaderini tayin eden acıklı bir unsurdur. 
Kendi acıları içine gömülmüş olan insan, 
dış dünyayı bir tablo gibi seyredemez. Şi-
irinde asli unsur coğrafya değil, bütün bir 
hayattır. Bu hayata hâkim olan duyguysa, 
acı ve ızdıraptır. O vatan müdafaası için hu-
duttan hududa koşan köylü Mehmetçiktir. 
Cumhuriyet devrinden önce Anadolu halkı-
nı mahveden, Balkan Savaşı, Birinci Dünya 
Harbi, İstiklal Mücadelesi… Şeyhoğlu’nu 
bir kuru yaprak misali rüzgârın önüne kat-
mış, oradan oraya sürüklemiş, takatsiz bı-
rakmıştır. Onu asıl üzen, on yıl süren savaş 
değil pek çok Mehmetçiğin başına geldiği 
gibi, o, vatan müdafaası için savaşırken, 
köyünde kalan Aslı’sını başkaları almıştır. 
Bunun haberi Maraşlı Şeyhoğlu’nu verem 
etmiştir.

Arabamız tutarken Erciyes’in yolunu,
“Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şey-

hoğlu’nu”,
Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı ben-

de,
Dedi: “Hana sağ indi, ölü çıktı geçen-

de”,
Yaşaran gözlerimde her şey artık değiş-

ti,
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Bizim garip Şeyhoğlu buradan geçme-
mişti…

Gönlümü Maraşlının yaktı kara haberi.
………………
Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar,
Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yol-

lar!
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarla-

rı!...
Atatürk devrinin ünlü şairi Faruk Na-

fiz Çamlıbel, ömrünün olgun dönemlerin-
de Yassıada’ya sürgüne gönderildi. Hapse 
atılmak ve idamla yargılanmak, sanatçıla-
rı, düşüncelerini söylemekten alıkoymadı. 
Hapishane yıllarında duygularını rubailerle 
ifade etti.

Bilmiyor gülmeyi sakinlerinin binde biri;
Bir vatan derdi birikmiş bir avuçluk ka-

rada.
Kuşu hicran getirir, dalgası hüsran gö-

türür;
Mavi bir gözle elem katrasıdır Yassıada.

Sardı kaatil gece dünyayı siyah bir ke-
fene;

Bir emel yıldızı göz kırpıyor ancak ara-
dan.

Merdi, namerdi, cüzamlar gibi terk etti 
bizi;

Bizi yalnız bırakıp gitmedi yalnız Yara-
dan.

Faruk Nafiz Çamlıbel,1898’de İstan-
bul’da doğdu. Bir süre Tıp Fakültesinde 
okudu. Öğretmenlik, gazetecilik, milletve-
killiği yaptı. Şiir kitapları, tiyatro eserleri ve 
romanları vardır. 

Çeşitli gazete ve dergilerde makale, 
sohbet, fıkra türünde yazılar yazdı. 1973 yı-
lında vefat etti. Şiirleri dillerden düşmeyen, 
Türkçemizin unutulmaz şairinin, ruhuna 
Fatihalar gönderiyoruz.

 Kaynaklar: Şiir Tahlilleri, Prof. Dr. Meh-
met Kaplan- Faruk Nafiz Çamlıbel, Prof. Dr. 
İnci Enginün-

Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı

 

GÖKTE ARARKEN

Bir  zamanlar  gözlerimiz  hep yukardaydı,
Bazen güneşte, ayda, bazen Merkür’deydi.
Hayalden   hakikate   dönünce   baktık   ki,
Aradığımız    göklerde    değil,   yerdeydi. 
                                                (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE 
KIRK (40) SAYISI

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Türk Kültüründe kırk sayısının öne-
mi nedir ve nereden kaynaklanıyor 
sorusuna cevap ararken ilk somut 

delil kutsal kitabımız Kuranı Kerimde kar-
şıma çıktı. Cenabı Allah A’raf Suresi 142. 
ayette mealen şöyle sesleniyor biz kullarına; 
“Musa’ya otuz gece süre belirledik, buna on 
(gece) daha kattık. Böylece Rabbinin belir-
lediği vakit kırk geceye tamamlandı. Musa 
kardeşi Harun’a , ‘Kavmim arasında benim 
yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncula-
rın yoluna uyma’ dedi.”

Bu ayetten yola çıkarak dervişlerin 40 
gün boyunca bir çilehaneye kapanıp kendi 
nefisleri ile savaşmaları ve bu süre sonunda 
Tanrıya yakınlaşmış olarak çıkmalarını ye-
niden anlamlandırabiliriz. 

142. ayetten sonra gelen 143. Ayette 
ise “Musa belirlediğimiz yere gelip Rabbi 
de onunla konuşunca ‘Rabbim. Bana ken-
dini göster, sana bakayım’ dedi. Allah da 
‘Beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat 
(şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen 
de beni görebilirsin’ dedi.” Diye sesleniyor 
Rabbimiz.

Bu iki ayetten anlaşılacağı üzere derviş-
ler Musa Aleyhisselam tarafından gerçek-
leştirilen aslında otuz gün olması gerekirken 
Cenabı Allah’ın lütfü ile kırk güne çıkartılan 

görüşmenin bir izdüşümünü gerçekleştir-
me peşinde koşuyorlar. Ve buna Farsça 40 
demek olan “çehel” sözüne dayanarak Çile 
diyorlar.

Kırk sayısı ile ilgili ikinci önemli olay ise 
Peygamber Efendimize Allah tarafından ilk 
hitabın 40 yaşında iken ulaşmış olması. Bu 
olayda inanç dünyamızda 40 sayısını önemli 
kılıyor. 

Vefat eden birisinin arkasından 40 gün 
geçtikten sonra etin kemikten ayrılmaya 
başladığına inanılır. Bu günde ölünün daha 
az azap çekmesi için hatim indirilir veya 
mevlit okutulur. 

Bunun dinde yeri olup olmadığı tartışılı-
yor ama bir gelenek olarak sürdürülmesinin 
de önüne geçilemiyor.

Peygamber Efendimizin bir Hadisi Şeri-
finde de şöyle dediği rivayet edilir.  “Her kim 
kırk yaşını geçer de hayrı şerrine galip gel-
mezse cehenneme girmek için hazırlansın.” 
(Keşfu’l-Hafa, c.2, s.219, hadis no:2344)

Yüzyıllardan beri devam edegelen bir 
geleneğimiz de kırk Hadis kitapları yazmak. 



192

Nurattin Zengi zamanında Haçlılara 
karşı yürütülen mücadelede İslam Ordu-
sunda yer alan mücahidlerin manevi gü-
cünü artırmak için cihatla ilgili kırk hadisin 
hazırlanmasıyla başlayan bu gelenek halen 
devam ettirilmektedir. Değişik konularda 
hazırlanan Kırk Hadis risaleleri milletimizin 
vazgeçemediği ve en çok okuduğu kitaplar 
arasında yer alır. 

Dünyaya gelen çocuğun da doğumunun 
kırkıncı gününde bir törenle “kırkı çıkartılır” 
Bu tören sırasında çocuğu yıkamak için ısı-
tılan suyun içine kırk çakıl taşı atılır. Çocuk 
bu su ile kırk maşrapa su dökülerek yıkanır. 
Böylece çocuğun kırkı çıkartılmış olur. 

Eskiden köylerde su kuyuları bulunurdu. 
Bu kuyulardan hem içme suyu ihtiyacı kar-
şılanır hem de hayvanlar sulanırdı. Kulla-
nılan bu su kuyularına bir hayvan düşer ve 
burada ölürse yani leşi çıkartılırsa kuyunun 
temizlenmesi için kırk kova su çekilir ve ha-
tılların dışına dökülürdü. 

Üçler-yediler- kırklar deyimi vardır kül-
türümüzde. Sanıyorum bu İslamiyet öncesi 
inanışın bir uzantısı olarak günümüze ulaş-
mış. Evliya kabul edilen kişilerin seçilerek 
önce kırklara karıştığına inanılır. Kırklara 
karışanlar ilerleyen zaman içerisinde aşama 
kaydederek yedilere ve üçlere dâhil olurlar. 
Bu inanış da dini bir özellik taşır. 

Mevsimler de bu kırk rakamından pa-
yını almıştır. En şiddetli kışın yaşandığı 
dönem halk tarafından erbain ve hamsin 
olarak ikiye bölünmüştür. Erbain Arapçadır 
ve kırk demektir. 21 Aralık 30 Ocak tarihle-
ri arasında geçen kırk günlük süre kışın en 
şiddetli olduğu zamandır ve halk tarafından 
erbain adı ile anılır.

Okuduğumuz tarihi destanlarda bey-
lerin, bey oğullarının veya kızlarının, bey 
hanımlarının kırk yiğidinden bahsedilir. 
Bu kırk yiğit canlarını beylerinin yollarına 
adamışlardır. Onların yaşamaları için ken-
di canlarını feda etmekten çekinmezler. Bu 
kırk yiğit motifine Dede Korkut Destanların-
da sıkça rastlarız. 

Atsız tarafından kaleme alınan Bozkurt-
lar romanında da Kürşad’ın kırk kişi ile Çin 
sarayını bastığından bahsedilir. Kırkpınar 
Yağlı Güreşlerinin yapıldığı alan için anlatı-
lan efsanede de Orhan Gazi oğlu Süleyman 
Paşa’nın kırk yiğidinden ve onların araların-
da yaptığı güreşten bahsedilir.

Bir Kırgız efsanesinde de kendilerine 
isim veren kırk kızdan bahsedilir. Efsaneye 
göre beyin hanımının kırk bakire kızdan 
oluşan bir arkadaş topluluğu vardır. Bir gece 
bey hanımı sıkılır ve dışarıya çıkar. Yürüme 
eylemi bir nehir kenarına kadar uzanır. Bu 
sırada ay ışığı suya vurmakta ve çok cazip 
bir görüntü oluşturmaktadır. Bu görüntüye 
dayanamayan kırk yiğit kız suya girip yü-
zerler. 

Fakat bu gün ayın şavkı ile birlikte üre-
me gücüde suya inmiştir. Bir süre sonra kız-
ların hepsi hamile kalır. Bu olaya çok sinirle-
nen bey bu kırk kızı sürgün eder. Rivayete 
göre Kırgızlar ışıktan hamile kalan bu kırk 
kızın çocuklarıdır.

Masallarımızda da kırk sayısı geçer. Me-
sela Kaf Dağına ulaşmak için yola çıkan kah-
ramanımız kırk gün kırk gece yürüdükten 
sonra hedefine ulaşır. Büyücü kadın masal 
kahramanına büyü yapmak için bir ipe kırk 
düğüm atar ve bir kuyuya atar. Düğünler 
genellikle kırk gün kırk gece sürer. Masalda 
kötü adam cezalandırılırken kırk katır mı, 
kırk satır mı? Diye sorulur. Ali Baba ve kırk 
haramileri de unutmamak gerekir.

Bir darbı meselde de ‘Bir deli bir kuyuya 
taş atmış kırk akıllı çıkaramamış” denir.

 Sanıyorum kırk sayısı üzerine kültürü-
müzde daha birçok inanış vardır. Destan ve 
masallarımızda kırk sayısına sık sık atıfta 
bulunulmaktadır. Darbı mesellerimizde kırk 
sayısı çokça kullanılmıştır. Ama biz bu ka-
darı ile iktifa edeceğiz. Merak edenler daha 
fazlası için bu konuda yazılan eserlere müra-
caat edebilirler. 
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