
6 OCAK 2023 CUMAHAZIRLAYANLAR: SADIK GÖKCE - ANUŞ GÖKCE

CİLT: 5 • SAYI: 3 KONYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NİN
KATKILARIYLA

VEFATININ 48.YILINDA VEFATININ 48.YILINDA 
ARİF NİHAT ASYAARİF NİHAT ASYA



34

İÇİNDEKİLER

• MEVLÂNA İHTİFALLERİ VE 
ARİF NİHAT ASYA
 SADIK GÖKCE
• KONYA HALKEVİ’NİN  DÜZENLEDİĞİ 

HZ.  MEVLÂNA’YI ANMA TÖRENLERİ
MUSTAFA ÖZCAN
• VEFATININ 48.YILINDA ARİF NİHAT ASYA
ANUŞ GÖKCE

MEVLÂNA İHTİFALLERİ VE 
ARİF NİHAT ASYA

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Mevlana’nın Vefatı
Nedendir: Böyle mağmum
Bugün çevremde Konya?
Ufuklardan gelip “Ay”
Diyor: “Matemde Konya”

Arif Nihat Asya (Hicri 672)

Geçen sayımızı Mevlâna ihtifalleri se-
bebiyle tamamen bu konuya ayır-
mıştık. Bir hafta süren ve 17 Aralık’ta 

yapılan özel tören ile sonlanan Mevlana’yı 
anma ve anlama etkinlikleri istenilen heyeca-
nı oluşturamadı Konya’da. Üzülerek görüyo-
ruz ki düzenlenen bu törenler her yıl daha da 
ruhunu kaybediyor, maddileşiyor. 

Hafta başlamadan önce yerel gazete ha-
berlerine baktığımız vakit geleceği tahmin 
edilen turist sayısı ve otellerin doluluk oranla-
rı ön plana çıkarılıyor. Kutlamalarla ilgili prog-
ram ve düzenlenecek etkinlikler ikinci hatta 
üçüncü planda kalıyor. Ne hikmetse Sivil 
Toplum Kuruluşları işin içine tam giremiyor, 
kıyıdan köşeden izin verildiği kadar söz söy-
leyebiliyorlar. 

Mustafa Özcan hocamızın hazırladığı ya-
zıyı okuduğunuz zaman göreceksiniz ki Mev-
lana’yı anma etkinlikleri ilk kez 1942 yılında 
başlamış. Bazen ara verilmesine rağmen bu 
gelenek bugüne kadar sürdürülmüş. Ancak 
son zamanlarda heyecanın kaybolduğu ve 
tekrara düşüldüğü bariz şekilde görülüyor. 
Heyecanın kaybolmaması ve ayakta tutulma-
sı için organizasyon heyetinin birkaç yılda bir 
değiştirilmesi, bu işi yapa yapa kanıksamış ve 
heyecanını kaybetmiş olanların sadece danış-
ma kurulunda yer almaları sağlanmalı. 

Her zaman söylediğimizi bir kez daha tek-
rar edelim. Saha içerisindekiler hatalarını tri-
bünde oturanlar kadar fark edemezler. Seyir-
ciye kulak vermek ve doğru eleştirileri kabul 
edip işleme koymak bir küçüklük değil mezi-
yettir. Egosu Olimpos’a çıkmamış her yöne-

tici çevresinden kendisine fısıldanan seslere 
kulak vermeli, doğru olanı alıp uygulamalıdır. 
Bu davranış hem kendisi hem de çevresi için 
zarar değil fayda getirir.

***
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin büyük-

lerinden Arif Nihat Asya’yı 5 Ocak 1975 ta-
rihinde kaybetmiştik. Bu büyük şairi ve şiir-
lerini sizlere tekrar hatırlatmak, bilmeyenler 
için de tanıtmak için Anuş Gökce Arif Nihat 
Asya’nın hemen hemen basılmış bütün kitap-
larını tarayarak güzel bir yazı hazırladı. Beğe-
neceğinizi umduğum bu yazıyı konunun ve 
şahsın büyüklüğü dolayısı ile uzun tutmaya 
karar verdik. 

Arif Nihat Asya, okuyacağınız yazıda da 
göreceğiniz gibi Adana ile özdeşleşmiş bir 
şahsiyettir. Adana’da görev yaptığı süre zar-
fında kendisini o kadar kabul ettirmiştir ki 
Adanalılar onun kendilerini mecliste temsil 
etmesini istemişler yaptıkları başvuru ile de 
Arif Nihat Asya’yı milletvekili olarak Anka-
ra’ya göndermişlerdir. 

Adana’nın kurtuluş gönü olan 5 Ocak 
günü için yazdığı şiirini o kadar yürekten 
yazmış olmalı ki Cenabı Allah bu samimiye-
tin yüzü suyu hürmetine Arif Nihat Asya’nın 
beden kafesinin kapılarını açıp onun her za-
man hürriyet için çırpınan ruhunu bir 5 Ocak 
günü serbest bıraktı. “Nasıl yaşarsanız öyle 
ölürsünüz” sözünün bir tezahürü olsa gerek 
bu ölüm. O Adana’yı çok sevmişti ve Ada-
na’nın kurtuluş gününde ruhunu özgürlüğe 
kavuşturdu. Allah rahmeti ve merhameti ile 
muamele eylesin.
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KONYA HALKEVİ’NİN  
DÜZENLEDİĞİ HZ. MEVLÂNA’YI 
ANMA TÖRENLERİ

MUSTAFA 
ÖZCANBilindiği gibi Cumhuriyetin ilânından 

sonra ülkemizde meydana getirilen 
yeni kurumlar arasında Halkevleri 

de vardır. Halkevleri, Türk insanını kültürel 
alanda geliştirmek ve çağdaş uygarlık sevi-
yesine yükseltmek amacıyla kurulmuştur. 
Konya Halkevi de ilk kurulan on dört halkevi 
içerisindedir. 19 Şubat 1932 yılında faaliyete 
geçmiştir. Halkevlerinde çeşitli anma prog-
ramları yapılmıştır. Bu programların birçoğu, 
Halkevlerinin kanunla kapatılışına(Ağustos 
1951) kadar hemen her yıl tekrarlanmıştır. 
Bunların başında milli günler ve zaferlerimiz 
gelir. Ayrıca Mimar Sinan gibi Türk mimari-
sine ve sanatına müthiş katkılarda bulunan 
yaratıcı ve deha sahibi bir insan da pek çok 
kere anılmıştır.

Kendileri için anma programları düzenle-
nen büyük şahsiyetler arasında Hz. Mevlâna 
da vardır. Hz. Mevlâna, sadece Konya için de-
ğil, bütün dünya için çok büyük bir değerdir. 
Onu ilk defa anmak yine Konya Halkevi’nin 
öncülüğünde gerçekleşmiştir. İşte bu yazıda 
Konya Halkevi’nin düzenlediği bu anma prog-
ramlarından bahsedilecektir.

Bu yolda ilk adım 1942 yılında atılmıştır. 
Halkevi tarihine ve basında bu konuda çıkan 
yazılara bakıldığı zaman ilk anma programının 
1942 yılında gerçekleştirildiğini görüyoruz. 

Hazreti Mevlâna’nın anılmasıyla ilgili ilk 
haber, “Mevlâna Gecesi” adı altında yayım-
lanmıştır. Bu habere göre 17 Birinci kânun 
1942 Perşembe akşamı Halkevi’nin müte-
vazı ve pırıl pırıl olan salonu büyük ve tarihî 
bir törene sahne olacaktır.  Halkevi bu tarihî 
gecenin tam anlamıyla yaşanması için dolgun 
bir program hazırlıklarına başlamıştır. Ayrıca 
Halkevinin çıkarmakta olduğu Konya mec-
muasının Birinci kânun sayısının da özel bir 
sayı şeklinde yayınlanacağı, aynı gün dağıtı-
mının yapılacağı duyurulmuştur. Halkevi Rei-
si Hulki Karagülle, felsefe ve ilim kutbu büyük 

Mevlâna hakkında araştırma ve incelemeler-
de bulunmuş yerli-yabancı bilginlerden bu-
nun için makale istemiştir.1 Namık Ayas da, 
bu anma programının, gelecek yıllarda çok 
daha büyük boyutta, “hatırası ve değeri ezeli 
olan bir Türk büyüğüne karşı gösterilmesi ge-
reken bir saygı ve medenî anlayış içinde ger-
çekleşmesini” dilemiştir. 2 

Aynı Namık Ayas, “Büyük Mevlâna Ge-
cesi” adıyla kaleme aldığı yazısında, günler-
den beri beklenen büyük Mevlâna gecesinin 
Halkevinin sıcak göğsünde gerçekleşeceğini 
bir kere daha tekrarlamış ve hazırlanan prog-
rama ilişkin bilgiler vermiştir. Konuşmacıların 
adlarının da geçtiği yazısında, böyle bir anma 
programının Konya Halkevi’nin yaptığı hiz-
metlerin “en ulularından biri “ olduğunu be-
lirtmiştir.    Bu görüşüne delil olarak da Maarif 
Vekili’nin (Hasan Âli Yücel’in) Konya mecmu-
asında yayınlanan makalesini göstermiştir.3

Halkevinde yapılan hazırlıkların bitirildi-
ğini haber veren yazıda ise Hazreti Mevlâna 
hakkında şöyle denilmiştir:

“ Şarkla Garbın ilim ve tasavvuf dünya-
sında mülteka olmak gibi hakikaten eşsiz bir 
şöhret ve mertebenin bihakkın hâmil ve mü-
messili olan Mevlâna için tertip edilmiş bulu-
nan tebcil gecesi şanına lâyık bir ihtişamda 
olacaktır.” 4 

Ekekon yazarı Gökkaya (Basri) yüce Mev-
lâna’yı “İlim ve tasavvuf ummanının tek 
doğmuş ve tek kalacak kutbu” olarak nitelen-
dirmiş onun ışığının hem Doğu’yu, hem de 
Batı’yı aydınlattığına dikkati çekmiştir. Hatta 
bu büyük insanın azamet ve kudretinin fani 
zekâlarca kolayca kavranamayacak kadar en-
gin ve derin olduğunu ifade etmiş, düşünce-
lerini veciz ve berrak bir kıta ile süslemiştir.5

1 “Mevlâna Gecesi”, Ekekon, Sayı: 1974 , 5 İinci teşrin 1942, s.2
2  Namık Ayas, “Hadiselerin Arkasında: Büyük Mevlâna Günü”, Ekekon, Sayı: 1974, 5 İkinci teşrin 1942, s.3
3 Namık Ayas, “Hadesilerin Arkasında: Büyük Mevlâna Gecesi” ,̂ Ekekon, Sayı: 1991, 15 Birinci kânun 1942, s.2/4
4 “Mevlâna Gecesi İhtifali Hazırlıkları Bitirildi”, Ekekon, Sayı:1992,   17 Birinci kânun 1942, s.2
5 Gökkaya, “Mevlâna Gecesi Münasebetiyle”, Ekekon, Sayı: 1992, 17 Birinci kânun 1942, s.2
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Büyük Mevlâna’nın 672. ölüm yıldönümü 
töreni ise İstiklâl Marşı’nın doğurduğu ür-
pertici cazibe havasında başlamış, konuşma-
cılar yaptıkları tahlillerle, okudukları şiirlerle 
dinleyiciler üzerinde çok olumlu izlenimler 
bırakmışlardır. Ayrıca gelecek yıllarda tören-
lerin daha görkemli olması için temennilerde 
bulunmuşlar, bu kutlu başlangıçtan duyulan 
memnuniyeti ifade etmişlerdir. 6

Törende Mevlâna’nın hayat ve tercüme-i 
halini Mesut Koman anlatmıştır. Onu Muh-
lis Koner’in konuşması izlemiştir.  Ekekon’un 
başyazarı olan Koner, Mevlâna’nın tasavvuf 
ve felsefesini, Avrupa felsefesiyle mukaye-
se etmiştir. Yüce Mevlâna’nın rubailerinden 
seçme parçaları ise dönemin Konya Maarif 
Müdürü Ali Rıza sunmuştur. Yine bu program 
için İstanbul’dan hususi surette gelen Abdül-
kadir Keçeoğlu, (yani Yaman Dede), Mesne-
vi’den seçme parçalar okumuş ve lazım gelen 
açıklamaları yapmıştır. Ayrıca dönemin Milli 
Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in Hz. Mev-
lâna hakkındaki makalesi okunmuş, Halkevi 
Reisi Hulki Karagülle de büyük mutasavvıfın 
fikirleri üzerinde durarak bazı görüşlerini or-
taya koymuştur. Muhlis Koner, başmakalesini 
şu takdir ve temennileriyle sonlandırmıştır:

“Mevlâna gibi şark ve garbın en büyük 
bir dâhisini Halkevimizde tes’id etmek gibi 
şimdiye kadar yapılmayan bir vecibenin ifası 
hususunda hararetli ve imanlı mesaisi sebke-
den Halkevi reisi Hulki Karagülle’yi en başta 
tebrik ederken bu hususta çalışmalarda bulu-
nan idare heyetine de teşekkür ederiz. Arzu 
ederiz ki evvelce de kararlaşmış olduğu üzere 
iki haftada bir büyüklerimiz için böyle geceler 
hazırlansın ve bilhassa gençliğe bu gibi büyük 
zevatın hayatı gösterilsin” 7

Halkevi’nde, 1942 yılından sonra 1946 
yılına kadar Mevlâna’yı anma töreni yapıl-
mamıştır.  Bir başka söyleyişle, 1942 yılında 
gösterilen gayretin devamı gelmemiş, 1946 
yılında yeniden tören hazırlıklarına başlan-
mıştır. Bu yılkı törenle ilgili ilk haber, 16 Ara-
lık 1946 tarihli Ekekon’da yayımlanmıştır. 
Burada büyük Türk Mevlâna Celâleddin’in 
673. Yıl dönemi töreninin 17 Aralık 1946 Salı 
günü yapılacağı bildirilmekte, anma progra-

mı hakkında bilgi verilmektedir. Halkevinin 
söz konusu tarihte bütün yurttaşları anma 
programının yapılacağı sinemaya davet etti-
ği görülmektedir. Ayrıca Ekekon gazetesi, bu 
değerli hizmeti yerine getirmeye çalıştığı için 
o sıralarda Halkevi başkanı olan Şahabeddin 
Uzluk’a teşekkür etmiştir. 8

17 Aralık 1946 Salı günü ihtifale öğleden 
önce saat 11.00’de başlanmış, Halkevi’nden 
çıkan heyet, geçtiği yollarda katılan halkla 
daha da büyüyüp çoğalarak on beş dakika 
sonra Müze’ye gelmiştir. Büyük insanın kab-
ri, derin bir sessizlik içinde ziyaret edilmiştir. 
Saat 17.30’da da önceden belirlenen program 
gereğince törene, Belediye sinemasında de-
vam edilmiştir. Konuşmacı Prof. Dr. Feridun 
Nafiz Uzluk’tur. Rahmetli Uzluk, konuşmasına 
büyük mütefekkirin 17 Aralık 1273 tarihinde 
hayata gözlerini kapattığından bahsederek 
başlamış, Şems’le temasını, Konya’ya yaptığı 
hizmetleri, ilmî ve ahlâki cephesini anlatmış-
tır. Mesnevi’den, Divan-ı Kebir’den parçalar 
okunmasından sonra törene son verilmiştir. 
Konferansı başından sonuna kadar kalabalık 
bir dinleyici topluluğu izlemiştir. 9

1947 yılında Halkevi’nde Hazreti Mevlâ-
na için herhangi bir tören yapılmamıştır. Ba-
sında bu konuda bir bilgi bulunmamaktadır. 
Konya Halkevi yönetimi, 1948’de yeniden Hz. 
Mevlâna’yı anmaya karar vermiş ve bu defa 
bir önceki yılın eksikliğini giderircesine biraz 
daha kapsamlı bir program hazırlamıştır. Ba-
sında Mevlâna’nın 675’ncı ölüm yılı dolayısıy-
la yapılacak törenle ilgili bilgiler yer almıştır.10

17 Aralık 1948 Cuma günü akşamı Hal-
kevi’nde gerçekleştirilen törene gelince: 
Mevlâna âşığı dinleyiciler, toplantı saatinden 
çok önce Halkevi salonunu tamamen doldur-
muşlardır. Salonun sağ köşesine Mevlâna’nın 
büyük bir gravürü asılmış ve etrafı çiçeklerle 
süslenmiştir. Programa göre ilk konuşma-
cı Müze Müdürü Zeki Oral’dır. Ancak Müze 
Müdürü bulunamadığı için yerine öğretmen 
Necati Elgin dinleyicilere hitap etmiştir.   Mev-
lâna’nın hayatı ve eserleriyle ilgili ne kadar 
eser varsa onlardan yararlandığını belirtmiş,  
oldukça kapsamlı konuşmasından dinleyicile-
rin son derece memnun kaldığı görülmüştür. 

6 “ Büyük Mevlâna’nın Ölüm Yıldönümü Anışı Heyecanlı  Oldu”, Ekekon, Sayı: 1993, 24 Birinci kânun 1942, s.2
7 M. Muhlis Koner, “Halkevi Faaliyetlerinden: Mevlâna Gecesi”, Ekekon, Sayı: 1993, 24 Birinci kânun 1942, s.1
8 “Büyük Mevlâna Yarın Halkevinde Anılıyor”, Ekekon, Sayı: 2600, 16 Aralık 1946, s.2
9 “Büyük Mevlâna Dün Halkevinde Anıldı”, Ekekon, Sayı: 2601, 18 Aralık 1946, s.1
10 “Mevlâna’nın 676 ncı Ölüm Yılı”, Ekekon, Sayı: 2905, 15 Aralık 1948, s.2
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Daha sonra kürsüye Belediye Başkanı 
M. Muhlis Koner gelmiş, ilim, felsefe ve ta-
savvur arasındaki farkları ortaya koyduktan 
sonra Hz. Mevlâna’nın felsefesine geçmiştir. 
Derin kültür ve tahlil içeren bu konuşmayı, 
Fakir Usman’ın Mevlâna hakkında yazılan 
üç şiiri okuması izlemiştir. Onun ardından 
şair Mahmut Nedim Güntel, sahneye çıkmış 
ve kendisinin Mevlâna’yı anlatan o meşhur 
uzun şiirini okumuştur. Son olarak da Nuri 
Yılmazgil tok ve billur sesiyle, Mevlâna’ya 
söylenilen bir na’âtle dinleyicilere unutama-
yacakları bir on beş dakika yaşatmıştır. 11 

17 Aralık 1949 Cumartesi günü Hz. 
Mevlâna Celâleddin-i Rumi’nin ölümün 676. 
Yıldönümüdür.  Konya Halkevi bu yıl da bu 
büyük düşünce adamını unutmamıştır. Bası-
nın yazdığına göre bütün bir Konya halkının 
katıldığı bu anma töreninde Halkevi salonu 
yeterli gelmemiş ve binanın bütün odala-
rı açılmış, hoparlörle ayakta kalan ve diğer 
odalara yerleşen dinleyicilerin de istifadele-
ri temin edilmiştir. Törene Halkevi Reisi Av. 
Vehbi Bilgin’in kısa bir açılış nutkuyla başlan-
mış ve Mevlâna’nın aziz hatırasına hürme-
ten bir dakika saygı duruşunda bulunulmuş, 
daha sonra Başkan, kürsüyü öğretmen Ne-
cati Elgin’e bırakmıştır. 

Necati Elgin’in konuşmasının mihverini, 
daha çok Mevlâna ile Şemsi Tebrizî’nin bu-
luşması teşkil etmiştir. Elgin, bu buluşma-
dan sonra büyük mütefekkirin hayatında, 
eserlerinde vuku bulan değişikliği anlatmış-
tır. Onu Belediye Başkanı Muhlis Koner’in 
konuşması izlemiştir. Hz. Mevlâna’nın ta-
savvufunu, Mevlâna’nın diğer mutasavvıf-
larla farkını anlattığı gibi, mesneviden çok 
güzel 7-8 hikâye nakletmiş, her bir hikâye-
nin taşıdığı mana ve hüviyeti açıklamıştır.  
Muhlis Koner’in ardından sahneye Liseli Ha-
luk Tekmen ve Avukat Fakir Usman çıkarak 
Mevlâna için yazılan şiirler okumuşlardır. Diş 
Tabibi Nuri Yılmazgil ve Necati Çokuslu töre-
ne musiki katmışlardır. Necati Çokuslu’nun 
neyi ve Nuri Yılmazgil’in gür sesi dinleyicile-
re ömürlerinde unutulmayacak kadar güzel 
dakikalar yaşatmışlardır. Basının yazdığına 
göre çalınan peşrev ve okunan ilahilerle sa-

londa 7 yüzyıl önceki hava terennüm edil-
miştir. Vali Şefik Soyer’in takdir ve iltifatla-
rına mazhar olan gençlerin bu başarılarının 
ardından toplantıya son verilmiştir. 12 

Aynı günlerde okuru bilgilendirmek 
amacıyla Ekekon’da   “Mevlâna Celâleddin-i 
Rumî, Hayatı- Eserleri “ başlığı altında tarihî 
bilgiler içeren bir makale yayımlanmıştır. 
Makalenin yazarı belli değildir. Makale, Hz. 
Mevlâna’nın ailesi ve çevresi hakkında bir 
hayli bilgi içermektedir. 13 Ayrıca Muhtar Sa-
hir takma adını kullanan Celâleddin Kişmir 
de yazısında,  bunca yıldır yattığı yere nur ve 
şeref veren Hz. Mevlâna’nın doğum- ölüm 
günlerinde anılmasını, namına cemiyetler 
kurulmasını hatta hayırlar, hasenatlar yapıl-
masını önermiştir.14

Sonuç:  Konya Halkevinin Hz. Mevlâna’yı 
anması olayında geç kalmıştır. Bunun nede-
ni tam olarak bilinmemektedir.  1942 yılında 
yapılan ilk anma programının da 1946 yılına 
kadar sürdürülememiş olması bir eksiklik sa-
yılmalıdır. Bunda II. Dünya Harbi’nin getirdi-
ği sıkıntılar, Halkevlerinin güç şartlar altında 
çalışması, parasal kaynaklarının azalması 
gibi faktörlerin olumsuz etkisi olduğu düşü-
nülebilir. Dikkat edilirse bu anma program-
ları daha çok sözel ve fikrî yanıyla gerçekleş-
tirilmiştir. Görsel yönü yani sema’ törenleri 
henüz söz konusu değildir.

14 Mayıs 1950 yılından sonra iktidar 
değişikliği yaşanmış ve Hazreti Mevlâna 
törenlerinde Belediye’nin katkısı ve önemi 
artmıştır. Hatta 17 Aralık 1950 Pazar günü 
Şahin sinemasında gerçekleşen törenin da-
vetiyeleri,  giriş kartları Belediye Yazı İşleri 
Müdürlüğünce dağıtılmıştır.

Yine bu törende Halkevi’nin etkisi ala-
bildiğine azaltılmıştır. Törene Milli Eğitim ve 
İçişleri Bakanlarının geleceği bildirilmiştir. 
Tören programına bakılınca Halkevi’ni za-
manın Halkevi Başkanı Suat Abanazır temsil 
etmiş, hatta bir de konuşma yapmıştır.

Bu döneme kadar Hazreti Mevlâna hak-
kında bazı şiirler kaleme alınmıştır. Biz bu-
raya örnek olsun diye Feyzi Halıcı’nın (Âşık 
Fezaî’nin)ilk tören vesilesiyle yazdığı iki şiiri 
almakla yetineceğiz.

11 “Mevlâna’yı Andık”, Ekekon, Sayı: 2907, 20 Aralık 1948, s.1
12  “Mevlâna Anıldı”, Ekekon, Sayı:3058,  19 Aralık 1949, s.1 pazartesi.
13 ”Mevlâna Celâleddin-i Rumî”, Ekekon, Sayı: 3058, 19 Aralık 1949, s.2
14 “Mevlâna’yı Anmak İçin”, Ekekon, Sayı: 3058,  16 Aralık 1949, s.2



38

HAZRETİ MEVLÂNA’NIN
    Âşık FEZAÎ 
 Aşkı şifadır derde
Sevgisi gönüllerde,
Adı gezer her yerde
Hazreti Mevlâna’nın

Ardır(1) Yeşil türbesi
Hakka değmiş kubbesi
İçinde çağlar sesi
Hazreti Mevlâna’nın

Bastığı taş olaydım,
Yediği aş olaydım
Gözünde yaş olaydım
Hazreti Mevlâna’nın

Bir âlem ki uhrevi,
Gönüllerde alevi…
Ardında bin Mevlevî
Hazreti Mevlâna’nın

Fezâî, aşk seline
Karıştın bugün gine…

Benden selâm, iline
Hazreti Mevlâna’nın…
……
(1) Sanattır.

***
YEŞİL TÜRBE

  Âşık FEZAÎ
Yeşil türbe, mevleviler ocağı
Sabah akşam parıldar nur içinde
Semalara gülümseyen kucağı
Baştan başa sihir, gurur içinde

Yapısında bilinmeyen bir sır var
Çinisinde kayboluyor asırlar
Kubbesinde katmer katmer satırlar
Sanat dolu her köşesi bucağı

Mevlâna’danl taşan sesler burada
Mâveradan taşan sesler burada
Asırları aşan sesler burada
Okunuyor tarih billûr içinde

 Mevlânadır, asırlarca uyuyan
Makberinde şan ve sürur içinde.15

15 Ekekon, Sayı: 1992, 17 Birinci kânun 1942, s.2

Zalimlerin malları gibi dışarıdan
güzel görünür ama hakikatte
mazlum kanıdır, vebalidir.
                  (Hz. Mevlânâ) 

ZALİMLERİN SOFRASI
Zalimlerin  mükellef  sofrası  dışarıdan  bakana  hoş  görünür,
İbret gözüyle bakarsan mazlumların kanıyla pişmiş aş görünür.
6 Ocak 2023                                                      (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGİ

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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ANUŞ 
GÖKCE

VEFATININ 48.YILINDA 
ARİF NİHAT ASYA

Bu hafta siz değerli okuyucularım için 
milliyetçi, vatan ve bayrak sevgisini 
gençlere nakşeden ve binlerce öğren-

ci yetiştiren, “Bayrak” şiiriyle efsaneleşen bir 
değerimizi sayfalarımıza konuk edeceğim. 
Her halde kimden bahsettiğimi anlamışsınız-
dır. Arif Nihat Asya’dan bahsediyorum. Arının 
tüm çiçekleri dolaşıp bal yaptığı gibi, ben de 
Arif Nihat Asya’nın şiirlerinde dolaşarak size 
bal kıvamında bir yazı sunmaya çalışacağım.

Hayatı
 Arif Nihat Asya 1904 yılında Çatalca’nın 

İnceğiz köyünde dünyaya geldi. Babası Ziver 
Bey, annesi Fatma Hanım’dır. Baba tarafı de-
desi İbrahim Tevfik Hoca, Hacı Emin ve Hacı 
Arif’ten itibaren Tokat’ın Kapusuz köyünden 
Kapusuz Hacı Ahmet’e ve Kafkasya’dan Ana-
dolu’ya göç eden Türkmen Yörüklerine daya-
nır. Fatma Hanım, Bulgaristan’ın Tırnova şeh-
rinden Anadolu’ya göç eden Osman Ağa’nın 
kızıdır.

Arif Nihat Asya daha yedi günlükken ba-
bası Ziver Bey’in vefat etmesi üzerine akra-
balarının himayesi altına girdi. Üç yaşına ge-
lince annesi Osmanlı ordusunda subay olan 
Filistinli Abdürrezzak Efendi ile evlendi. Arif, 
annesi ve üvey babası ile bir yıl kadar mutlu 
bir hayat yaşadı. Bir yıl sonra Necati adında bir 
kardeşi daha oldu. Abdürrezzak Beyin tayini 
Filistin’e çıkınca babaannesi Arif’i annesine 
vermedi. Üzüntüden annesinin sütü kesilince 
bebek de yolda açlıktan öldü. Böylece Arif Ni-
hat Asya hem annesiz hem de babasız kaldı.

Önce babaannesinin ve daha sonra da ha-
lasının himayesinde büyüyen Arif Nihat Asya, 
ilköğrenimine Çatalca’da başladı. Balkan boz-
gunundan sonra halasıyla birlikte İstanbul’a 
geldi. İlk önce Haseki Mahalle Mektebine 
daha sonra da Gülşen-i Maarif Rüştiyesine 
başladı. Bolu Sultanisine parasız yatılı olarak 
devam eden Arif Nihat,  okulun lise kısmı 
kaldırılınca Kastamonu Sultanisine aktarıldı. 
Milli Mücadele zamanında Anadolu’da bulun-
ması onun milli duygularının gelişmesinde ve 
şiirlerinin temasının zenginliğinde önemli bir 
rol oynamıştır. 1923’te İstanbul Darü’l- Mu-
allimin-i Âliyeye girdi.  Öğrenciliği sırasında 

İstanbul Postanesinde, Anadolu Ajansında 
çalıştı. Okulun son sınıfında İstanbullu Semi-
ha Hanımla evlendi. Bu evlilikten Reha Uğur 
ve Kemal Koray adlı çocukları dünyaya geldi. 
Bu okulun edebiyat bölümünden mezun olan 
Arif Nihat, 1928’de Adana’ya öğretmen ola-
rak tayin edildi. Adana lise, kolej ve öğretmen 
okullarında on dört yıl öğretmen ve idareci 
olarak görev yaptıktan sonra askerlik hizme-
tini tamamladı.

1933’te Mevlevi Dedesi Remzi Akyürek’le 
tanışması, şiir ve nesir dünyasında yeni ufuk-
lar açtı. 1940’ta Semiha hanımdan ayrılan 
Arif Nihat Asya Servet Akdoğan’la ikinci ev-
liğini yaptı. Malatya Lisesinde müdür iken za-
manın baskı rejimine karşı çıktığı için 1942’de 
müdürlük görevinden ayrıldı. 1945’te Adana, 
1948’de Edirne liselerinde öğretmenlik yaptı. 
1950-54 döneminde Seyhan(Adana) millet-
vekili olarak meclise girdi. 1954’te Eskişehir 
ve Ankara’daki öğretmenlik görevinden son-
ra 1959’de Kıbrıs’a gönderildi. Orada iki yıl 
kaldıktan sonra Ankara Gazi Lisesi’nde öğret-
menliğe başladı. Bir yıl sonra emekli oldu.

Yeni İstanbul ve Babıâlide Sabah gaze-
telerinde fıkra yazarlığı yaptı. Nükteli ve iğ-
neleyici tenkide yatkın mizacının bir ürünü 
sayılabilecek vecizelerini zaman zaman çe-
şitli gazete ve dergilerde yayınladı. 5 Ocak 
1975’te Ankara’da Kalp krizinden vefat etti. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektupları, önsöz, 
s.7 vd., Ötüken yay, 3. Baskı, İstanbul- 2018)

Arif Nihat Asya’nın hayatında Adana’nın 
müstesna bir yeri vardır. Adeta Adana’yla 
bütünleşen Arif Nihat Asya;

Kimmiş beni Adana’dan atacak
Adana benim ben Adana” diyordu. Ada-

na’nın kurtuluş yıldönümüne binaen yazdığı 
5 Ocak şiiri onun da sevgilisine kavuştuğu 
gün oldu.

5 OCAK MARŞI
Kutlu şehirlerden kutlu ovalardan
Neydi yabanların alacakları…
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Ki bir zaman hoyrat ayaklarıyla
Gelip çiğnediler bu toprakları

Söyleyin, söyleyin, ey Toroslar, ey,
Şu mavi göklerin basamakları!

O günden bu güne esen rüzgârlar
Sallasın, sallasın salıncakları…
Söz açsın kurtuluş destanlarından
Tepeler, yamaçlar, sel yatakları…

Dinleyin, dinleyin, ey Toroslar, ey,
Şu mavi göklerin basamakları!
….”(Arif Nihat Asya, Kökler ve Dallar, 

s.88 vd. Ötüken neşriyat, 6. Baskı,İst-1999)
Eserleri:

Şiir kitapları: Heykeltıraş (1924), Bir Bay-
rak Rüzgâr Bekliyor (1971), Kubbe-i Hadrâ, 
Rubâiyyât-ı Ârif, Kıbrıs Rubâileri (1964), Ni-
san, Kökler ve Dallar (I. Basım 1976, VI. Ba-
sım 1999 /Ötüken), Emzikler,  Kova Burcu, 
Dualar ve Âminler, Yürek, Köprü,  Kundak-
lar, Avrupa’dan Rubâiler, Aynalarda Kalan, 
Divançe-i Ârif, Basamaklar,  Büyüyün Kızlar 
Büyüyün, Fatihler Ölmez, Yerden Gökten, Ses 
ve Toprak Takvimler.

Nesir Kitapları: Yastığımın Rüyası, Ayet-
ler (Kanatlarını Arayanlar-1930),  Kanatlar ve 
Gagalar, Enikli Kapı, Terazi Kendini Tartamaz, 
Tehdit Mektupları, Onlar Bu Dilden Anlar, 
Aramak ve Söyleyememek. Orta Şark’tan 
Notlar (1947).

Sanat ve Şiir Anlayışı
Arif Nihat Asya Balkan faciasını, Cihan 

Harbini, Milli Mücadeleyi ve Kurtuluş Savaşı-
nı yaşamış bir neslin tüm özelliklerini üzerin-
de taşır. O devre has milli, dini, ahlâkî; karam-
sarlık, yoksulluk, acı, ağıt, elem, umut, hasret 
ve ayrılık hisleriyle dolu şiirler yazmıştır. Daha 
birkaç aylık iken babasını kaybetmesi onun 
içinde derin bir boşluk yaratmış, annesinin 
ikinci defa evlenip kocasının Filistin’e tayini 
sebebiyle annesinden de ayrılmak zorunda 
kalması, şiirlerinde derin bir özlem ve arayışın 
izleri görülür. Arif Nihat Asya, kalemini mille-
tin emrine vermiştir. Türk gençlerine vatanı-
nı, devletini, bayrağını, tarihini, milletini, dilini 
ve edebiyatını sevdirmek için olağan üstü bir 
gayret sarf etmiştir. Ömrünün sonuna kadar 
kalemi elinden bırakmamıştır. Ölüm döşeğin-
de bile şiir yazmıştır.

Fırat Asya, Arif Nihat Asya’nın şiir an-
layışını şöyle ifade eder: “Şair, geçmişten, 

gelecekten, günden, çevreden, gaipten, 
canlılardan, eşyadan telepatiler alıp bunları 
bir terkiple, bir büyüyle dinlenilir, seyredilir, 
okunur hale getiren kabiliyettir. Boşluktaki 
dalgaları bize hitap eder hale getiren cihaz-
lar gibi… Hayatın maddeden ibaret olduğu 
anlayışıyla şiirin birleşmesi imkânsızdır. Şiir 
maddeyi de içine alır ama maddeden ibaret 
kalamaz. Hayal, hayal haliyle kaldığı, gerçek-
le akrabalık kuramadığı takdirde şiir olamaz, 
gerçek de aslındaki hal ile kaldığı müddetçe 
şiir değildir. Serbest vezinden başka biri hece 
biri aruz iki veznimizin bulunması ikilik değil 
kazançtır… Şiir vezinle doğar, serbest vezinle 
doğanı aruz adına, aruz veya hece ile doğanı 
da serbest vezin adına zorlamak hem manasız 
hem de gülünçtür. Serbest vezin, adından da 
anlaşılacağı gibi bir vezindir, vezinsizlik değil-
dir. Bilinen vezin kalıplarından başka türlü ve-
zin kalıpları icat etmek demektir. (Arif Nihat 
Asya, Sevgi Mektupları, “Arif Nihat Asya’nın 
Şiir Anlayışı”, s.31)

Nihat Sami Banarlı, Arif Nihat Asya’nın 
şiirlerinin konusunu ve edebiyatçı kimliğini 
şöyle değerlendirir: Arif Nihat Asya, edebiya-
tımızda memleketçi, milliyetçi şairler arasın-
da yer almış olmakla beraber şiire her türlü 
mevzuyu getirdiği görülür. Dış çevre, tabiat, 
göze görünen görünmeyen her şey, onun şi-
irine mevzu olmuş, günlük hayatımızda her 
şey, onun şiirinde yerini bulmuştur. İç âleme 
bakan psikolojik şiirler yazan şairin, eski aşk 
hikâyelerimizi, Leyla ile Mecnunları, Ferhat ve 
Şirinleri de büyük bir zevkle işlediği görülür. 
O, eski şairlerimize de mevzuları arasında yer 
vermiş; Sultan Veled, Fuzuli, Şeyh Galip, Ne-
dim gibi şairlerin adları şiirine girmiştir. Hz. 
Mevlana için müstakil şiirler yazan Arif Nihat, 
tüm bu mevzular içinde daima milliyetçi ve 
memleketçi olmuş, eski tarihimize, musikimi-
ze, sanat tarihimize ve edebiyatımıza büyük 
bir nostalji ile bağlanmıştır. (Nihat Sami Ba-
narlı, Resimli Türk Edebiyatı, s.1259)

 Şiirlerinde serbest, hece, aruz ölçülerini 
kullandı. Birçok ünlü kişiye ve olaya ebcet he-
sabıyla tarih düştü. Kelimelere göre ve kendi 
zamanında cereyan eden olaylara karşı veciz 
sözler yazmıştır.

 Cihan Harbinden birçok vatan toprakla-
rımızın kaybedilmesi ve Filistin’in de sınırları-
mız haricinde kalması, annesinin izini kaybet-
mesine neden olmuş, şairi derin bir üzüntüye 
sevk etmiştir.
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 Yıllarca anne özlemiyle yanıp tutuşan şair 
bir gün annesine kavuşmak ümidiyle anne-
sine ait şiirler yazarak çeşitli gazete ve der-
gilerde neşretmiştir. Bu dileğine 43 yıl sonra 
kavuşmuştur.

Arif Nihat Asya, şiirlerinde geçmişi, anı ve 
geleceği birleştirir. Türk tarihini bir bütün ola-
rak görür. Onun şiirlerinde Oğuz Hanlar, Bilge 
Kağanlar, Dede Korkutlar, Fatihler, Muratlar, 
Selimler yer bulduğu gibi mimari eserlerimiz, 
ediplerimiz, şairlerimiz ve destan kahraman-
larımız da yer bulur. Ona göre Türk çocuğu 
köklerini tanımalı ve geleceğe sağlam basma-
lı, ailelerimiz yeni Fatihler, yeni Ulubatlı Ha-
sanlar ve Genç Osmanlar yetiştirmelidir.

Eserlerinin Tahlili
Heykeltıraş: Arif Nihat Asya’nın 1924’te 

basılan ilk şiir kitabıdır. Kastamonu’da İdadide 
iken yazdığı şiirlerin bir kısmını ihtiva etmek-
tedir.

Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Yağmur Yay., 
5. Baskı ,İst-1973

Bütün şiirlerinde vatan sevgisi, kahra-
manlık, bayrak sevgisi, insan ve çocuk sev-
gisi, ağaç sevgisi gibi konuları işlemiştir. Türk 
gençlerine milli kültür ve tarih şuuru aşıla-
mak isteyen Arif Nihat Asya, “Bir Bayrak Rüz-
gâr Bekliyor” şiir kitabında Türklerin dünyaya 
yön veren kağanlarını, liderlerini, fatihlerini, 
imparatorluklar kuran Türk büyüklerini ta-
nıtarak onlara milli bir ruh vermiştir. Türk 
gençlerinin ümitsizliğe düşmeden onların 
milli heyecanlarını diri tutmuş, Türkiye’nin 
bu gençler sayesine ayakta durması ve yük-
selmesi ve gelişmesi için lazım olacak enerjiyi 
onlara aktarmıştır. 

Birinci baskısı 1946’da yapılan “Bir Bay-
rak Rüzgâr Bekliyor”  dokuz bölümden oluş-
maktadır.

Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor: Destan, Dev-
ler, Onlar, Ağıt, Selimler, Bir Bayrak Rüzgâr 
Bekliyor, Kalk Yiğidim, Bayrak

Yaşamak: Yaşamak, Kuşlar, 18 Ağustos, 
Zelzele, Yolcular, Affı Umumî.

Tespih: Su, Hakkuşları, Mersiye, Selim, 
Kapısız Hacı Ahmet, Tespih, Arif Nihat Asya.

Ev: Murat, Emek, Mektup I, Fırat, İnan-
mak, Ev, Uyumak, Ağaç.

Masallarla: Yaprak, Kiraz Yaylası, Saatler, 
Masallarla.

Mektup II: Mektup II.
Yurt: Dağlar, Tepeler, Kubbeler, Pınarbaşı.
Aramak: Aramak.

Ek: Soruyorum, Marş.
“Destan ve Devler” şiirlerinde Türk 

gençlerine Oğuz Han, Bilge Kağan ve Süley-
man Şahı örnek göstererek Türk Milletinin iki 
bin yıldan beri büyük imparatorluklar kurdu-
ğunu, çalışarak, dilini ve kültürünü koruyarak 
yeni atılımlarla Türkiye’yi güçlendireceklerini 
ifade etmektedir. Hun Türklerinin destanı an-
dıran kahramanlığının artık masallarda kaldı-
ğını bunun böyle olmayıp yeniden harekete 
geçilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. “On-
lar” da

“Nerde kaldı o çağlar ki
Analar kurt doğururdu
Hilkat insan çamurunu
Destanlarla yoğurdu…” diyerek geçmi-

şe özlem duyarak eski günlerin, şanla şeref-
le dolu günlerin geri gelmesini istemekte; 
“Ağıt” ta Türk milletinin kaybettiği vatan 
topraklarını, yiğitlerini anmakta “Fırat, Dicle, 
Aras benden doğduğu halde niçin bana dö-
külmez?” diyerek Türk gençlerinin önüne bir 
hedef koymaktadır. 

“Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” da şehitle-
rimize, bayrağımıza gereken saygının göste-
rilmesini, sadece Türkiye sınırları içinde değil 
sınırlarımızın haricindeki soydaşlarımızla da 
ilgilenilmesini, onlara destek çıkılmasını is-
tiyor. Bayrak şiirinde ise bağımsızlığımızın 
sembolü olan bayrak sevgisini dile getiriyor.
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Nisan, Güven Matbaası, An-
kara-1964

Arif Nihat Asya, “Nisan” Ki-
tabını, “Rübaiyat-ı Arif III” diye 
adlandırmıştır. Nisan, yağmur-
larıyla toprağı besleyen en bere-
ketli aylardan biridir. Arif Nihat 
Asya, Rübaileriyle insan ruhunu 
Nisan yağmuru gibi beslemiştir. 
Kitap, Nisan, Aynalı Çeşme, Mer-
diven, Değirmen, Sorguçlar, Eşik 
bölümlerinden oluşmakta ve 298 
rübai ihtiva etmektedir. Müzeyyen Senar’a, 
Hz. Mevlana’ya, Kimya Hatuna, Annesine 
ve babasına, Konya, Tokat gibi şehirlere dair 
rubailer yazmıştır. Rübailerin konusu sevmek, 
ilahi aşk, sema ve insan hak ve hürriyetlerinin 
kısıtlanması, yaşadığı dönemde ahlaki ve milli 
değerlere ters düşen olayların eleştirilmesi, 
beğendiği şahıslara da vefa duygusu göstere-
rek hayırla yad etmesini teşkil eder.

“Değirmen
Mahsul tamam, ne eski kalmış ne yeni!
İbretle düşündürür değirmen geçeni…
Gelmiş gelecek buğdayı rüyada görüp
Taşlar öğütür diş dişe birbirlerini

Adem
Her dediğinin, bahtı kapanmakta bu gün;
Havva “nasıl ettim?” diye yanmakta bu 

gün…
Pişman, yüce hilkat, seni halk ettiğine…
Adem baban olmaktan utanmakta bu gün 

(Arif Nihat Asya, Nisan “Değirmen”, s.78, 
Ankara-1964) toplumda görülen yozlaşmayı 
eleştirmektedir. 

“Sansür
Sessizce düşünsek duyacaklar bir gün;
Olmazları olmuş sayacaklar bir gün…
Onlar, bu vehimle, ellerinden gelse,
Rüyalara sansür koyacaklar, bir gün.” 

(a.g.e., s.80) de şair, iktidarın halkın üzerinde 
uyguladığı baskıya vurgu yapmaktadır.

Kubbe-i Hadra, Defne yay, Şenyuva Mat-
baası, Ankara-1967

Arif Nihat Asya Mevlevi Dedesi Remzi 
Akyürek’le tanıştıktan sonra Mevleviliğe ilgi 
duyar ve çile çıkarır. Mevlana’ya olan bağlılı-
ğını, sevgi ve özlemini, sema ve zikirleri, ney-
zenleri ve Hz. Mevlana’nın dostları ve mü-
ritlerine dair duygularını ifade eden şiirlerini 
“Kubbe-i Hadra” adlı eserinde topladı. Şiir-
leri kaside, gazel ve dörtlük halindedir. Ebced 
hesabıyla Hz. Mevlana’nın ölün tarihini not 

düşen bir şiiri de vardır. Kitabın 
sonuna, “Niyaz Penceresi” adı 
altında sonradan yazdığı Mevlana 
ve Mevlevilikle ilgili şiirlerini ilave 
etmiştir. Kitabın nihayetinde kü-
çük bir sözlük bulunmaktadır.

Hz. Mevlana’nın ve Mesne-
vi’nin bir aşk pınarı olduğunu, 
bundan içenin susayacağını, iki 
cihanda mutlu olacağını ifade 
eden şair;

“Yoktur
Ebedi aşk dinlemez hail…
Ezel-i hüsne bir nida yoktur
İki dünya kanat gönül kuşuna
Çekil ey gölge… masivâ yoktur!
…”(Kubbe-i Hadra, s.120) şiirinde âşıklar 

için hiçbir engel olmadığını ifade eder.
Kubbeler,( Arif Nihat Asya Bütün Eserler 

Serisi, Kubbeler, Ötüken yay. İst-1976)
Arif Nihat Asya’nın, 1945, 1962, 1963, 

1964 yıllarında gazete ve dergilerde yayın-
lanmış olan deneme, makale ve inceleme 
yazıları; kelimeleri seçerek veciz sözler haline 
getirdiği metinler ve ebcet hesabıyla Malaz-
girt Savaşına dair düştüğü beyitler ve kısa fık-
ralardan oluşmaktadır.

Kitaba adını verdiği Kubbeler yazısında 
üç türlü kubbeden bahsetmekte; birincisi ha-
mam kubbesi, ikincisinin cami kubbesi üçün-
cüsünün de gök kubbesi olduğunu belirtir ve 
şöyle izah eder:

“Birincisi çırılçıplak, pervasız ayıplar üs-
tüne örtülmüş, ayıplarla yüz göz olmuştur. Ve 
ömrünün sonuna kadar nalın sesleri, tas tın-
gırtıları ve ıslak el şapırtıları dinlemeye mah-
kum edilmiştir… adına hamam kubbesi der-
ler. Ötekinin altında tehlillerle tekbirler karışır. 
Alınların değdiği halılar seccadeleşir, taşlar 
alınlaşır… Üçüncüsü aşağıda küfrün, lane-
tin, fitnenin suyu kara toprağı karıp çamur 
ederken, uzaklarda, yükseklerde bir derinlik 
ve bir ululuk olarak namütenahi uzanır gider. 
Güzellik, iyilik ve hayır dua ona doğru yükse-
lir… Güneş, ay orda, rahmet ve ceza bulutları 
ordadır… Ona atılan taş, ona atılan oklar geri 
döner. Adaletin ebedî sembolü, burçla burcu 
terazi ordadır.(Kubbeler, s.16 vd.)

İmla kılavuzunda bileyici kelimesinin bu-
lunmamasından yola çıkarak, bunun büyük 
bir eksiklik olduğunu dile getirir ve Türk mil-
letinin yaşanan menfi olaylar karşısında ta-
mamen sessiz kaldığından yakınır.



43

“Bileyici
…Biz körelmiş, yumuşamış, çelebileş-

miş istidatlarımızı, kabiliyetlerimizi bilemek 
gücüne sahip değildik artık. Gözümüzün 
önünde, burnumuzun dibinde kardeşlerimiz 
kaçırılır, çocuklarımız kurşunlanır, kızlarımız 
ağza alınmaz şenaatlere hedef olurken mer-
hametimizin, alakamızın kılı kıpırdamıyordu. 
Merhametimizin de alakamızın da; ağabeylik, 
kardeşlik duygularımızın da; yiğitlik, erkek-
lik anlayışımızın da bilenmesi gerekiyordu… 
(a.g.e., s.30 vd.)

Tehdit Mektupları; fıkra ve deneme tü-
ründe yazılardır. Kubbeler kitabıyla birlikte 
yayınlanmıştır. Bazı yazılarında tarih varken 
bazılarında yoktur. Halkın yaşadığı sıkıntıları, 
ülkedeki gelir dağılımındaki dengesizlikleri, 
haksız yollarla para kazananları kınaması, yol-
suzluk ve adam kayırma gibi durumları konu 
alır. Bazı yazılarında tarihi ve edebi şahsiyet-
leri tanıtır. 

“Bizdedir
Kökünü inkâr eden ağaç, kabuğunu be-

ğenmeyen civciv bizdedir… Düşünce bizde 
dil bizde, düşündüğüne aykırı konuşmak biz-
dedir… Bütün bir memleketi bütün bir kış 
ısıtmaya kâfi, sıcağı üç günde harcayan mu-
azzam orman yangınları bizdedir… Adamsız 
iş bizde, işsiz adam bizdedir…(Tehdit Mek-
tupları, s.279)

“Ekmek” yazısında; bir fırının önünde 
ekmek almak için bekleyen halkın dramını 
anlatır.

…Fırıncılar Belediye unu eksik verdi di-
yorlardı. Belediye ise, fırıncılar şehrin ekmek-
siz ununu satmışlar diyordu. Sorumlusu kim 
olursa olsun, halkın ekmeğiyle ve sabrıyla oy-
namanın ne demek olduğu kendisine anlatıl-
malıydı…(Tehdit Mektupları,  s.304)

Terazi Kendini Tartamaz, (Şenyuva Mat-
baası, Ankara-1967)

Terazi Kendini Tartamaz, Arif Nihat As-
ya’nın 1946, 1962, 1963, 1964, 1966 yılla-
rında tenkit, eleştiri, vecize sözler ve nükteleri 
ihtiva eden yazılardan seçilerek oluşturulmuş 
bir güldestedir. Bakmak’ta 2, Abide’de 8, Al-
kışlar’da 3, Çocuk Arabası’nda 9, Sahibinin 
Sesi’nde 4, Can Yelekleri’nde 4,  Ateş’te 2,Ço-
cuk Arabası’nda 11, Düğün Hediyesi’nde 3, 
Petek’te 11, Tuz’da 10, Terazi’de 16 olmak 
üzere toplam 81 yazı yer almaktadır.

“Alkışlar’da” çocukları yanlış eğittiğimize 
değinir: “…Anlatmak istediğim, bütün çocuk-

lu evlerde en tatlı eğlencelerden biridir. Yalnız 
küçüğü değil büyükleri de eğlendirir. Üstelik 
yavruya güzel bir kol idmanı olur. Fakat böyle-
ce, -bilerek, bilmeyerek- çocuklarımızın daha 
ayakları yürüme öğrenmeden, ellerini alkışa 
alıştırmış oluruz. Sonra da toplumumuzda al-
kıştan, alkışçı ve dalkavuk bolluğundan şikâ-
yet ederiz. 14 Haziran 1964” (Terazi Kendini 
Tartamaz, s.13 vd.)

“İmdat’ta Arif Nihat, toplumun vurdum-
duymazlığına vurgu yapar:

“Açıklardan bir ses,
-İmdat… İmdat!..  diye haykırıyordu.
Rıhtımda kafile halinde gezinenler, içle-

rinden birinin
-Aranızda adı veya lakabı “İmdat” olan 

kimse yok, değil mi? Sözüne başlarıyla cevap 
vererek, gezintilerine devam ettiler. 15 Ocak 
1962.” (a.g.e, s.55)

Şair, “Dil” yazısında, yanlış kararlar karşı-
sında suskun kalanlar eleştirmektedir: “İki ay 
kadar önce Cezayir’de hakemin yanlış kara-
larına kızan bir dilsiz futbolcunun, bu öfkeyle 
dili açılmıştı.

Yanlış kararlar karşısına ellerin dili çö-
zülür, bizim dilimiz tutulur. 28 Ekim 1964.” 
(a.g.e., s.20)

“Düğün Hediyesi”nde Yunan kralına özel 
bir hediye göndermek istiyor:

Yunan Kralı Kostantin’le Danimarka Pren-
sesi An Marinin düğüne davetli olan yazar 
kral için en makbule geçecek hediyeyi hazır-
lıyor: “… Umduğunun yerine, bir banyodaki 
dört ölünün, büyütülerek, abanoz çerçeveye 
yerleştirilmiş renkli resmini götüreceğim. 
İstiyorum ki bu tablo kraliyet sarayında, An 
Mari’nin banyo dairesini süslesin! 18 Eylül 
1964” (a.g.e s.42) diyerek Kıbrıs Rumlarının 
sırtını Yunanistan’a dayayarak ve onlardan 
gizli ve aşikâre destek alarak Kıbrıs’ta Türk 
halkına uyguladığı soykırımı örnek vermekte-
dir. Banyodaki parçalanmış cesetler o zaman 
Kıbrıs’taki Türk Askeri Garnizonunda görev 
yapan Tabip Bnb. Nihat İlhan’ın hanımı ve ço-
cuklarına aittir.

Kökler ve Dallar, Ötüken Neşriyat, 6. 
Baskı, İstanbul-1999)

Arif Nihat Asya, “Kökler ve Dallar” Türk 
çocuğunun geçmişini iyi tanıması için mille-
tin yarattığı kahramanları, onların zaferlerini, 
kurdukları büyük imparatorlukları, bizi yük-
selten vasıfları dile getirerek üzerinde yaşa-
dığımız vatan toprağının ve Türk milletinin 
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dilini, devletinin, edebi ve mimari eserlerimi-
zin, kültür varlıklarımızın korunmasını ve ge-
lecek nesillere aktarılmasını ister.

“Çocuk” ve “Doğmak” şiirlerinde şair 
birincisinde çocuğun haneye büyük bir mut-
luluk getirdiğini vurgularken ikincisinde vak-
tinden evvel doğan çocuğun bazı tehlikelere 
maruz kalacağını ifade etmektedir. Burada 
şartlar olgunlaşmadan, vakti gelmeden bir 
işin yapılmamasını, aceleye getirilmemesine 
vurgu yapılmıştır.

“Estergon Kalesi” nde bir ressamın çiz-
diği tablo gibi şiiri müzikle hem hal etmiştir, 
tellere nağme nağme dökmüştür.

“Seyhan’da Sel” de meydana gelen bir 
tabiî afetin zararlarını, “Kore” de bir avuç 
Türk’ün dünyaya gösterdiği kahramanlık des-
tanını dile getirmiştir.

“Olamam” şiirinde bayraksız yaşanmaya-
cağını ifade ederek vatan ve bayrak sevgisini 
gençlere aşılamıştır.

“…Konaksız, saraysız;
Evsiz, yuvasız köysüz
Kalabilirim.
Sevdiklerim gidebilir
Sevenlerim ihanet edebilir…
Her şeysiz kalabilirim, her şeysiz olabili-

rim
Bayraksız olamam,
Bayraksız olamam!...” (Arif Nihat Asya, 

Kökler ve Dallar, s.53 vd., Ötüken Yay., I. 
Baskı 1976, 6. Baskı, İstanbul-1999 )

Beyaz Atlı, Boğazkesen Hisarı, Fetih Da-
vulları Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un 
fethi için yapılan çalışmaları ve insanüstü mu-
hasarayı anlatan şiirlerdir. Sultan Alparslan’a, 
Afşin’e, Ulubatlı Hasan,  Köroğlu, Yahya Ke-
mal vs. ile kendi zamanında yaşayan şair ve 
edipler adına şiirler yazmıştır.

Kökler ve dallar kitabında “Emzikler” ve 
“Büyüyün Kızlar Büyüyün” kitapları da bera-
ber neşredilmiştir.

RÜBAİYAT-I ARİF- I,4. Baskı, İstanbul 
2020)

Kitabın ilk baskısı 1976’da yapılmıştır. 4. 
Baskı, Ötüken yayınevinden çıkmıştır. Ötüken 
Yay., İstanbul 2020) Rubaiyat-ı Arif I’le birlik-
te, Rübaiyat-ı Arif II (Kıbrıs Rübaileri), Rübai-
yat-ı Arif III (Nisan) kitapları da yer alıyor..

Rübaiyat, dörtlükler halinde yazılan şiir-
lerdir. Kaynağını maniden alır. Birinci, ikinci 
ve dördüncü mısralar aynı kafiyede üçüncü 
mısra serbesttir. 

Emek, Çınar, Türküler, Kundak I, Bahçe, 
Şikâyet, Şerbet, İçmek, Nerde?, Yönler, Su, 
Kim, Eskişehir, Çiğdemler, Yayla, Basamaklar, 
Çekirdek, Eskişehir II, Hazırlık, Uzaklar, Dal-
galar, Karanlıklar, Toprak, Yelken… kitapta 
yer alan başlıklardan bazılarıdır.

“Anne”, “Doğum” rübaisinde babasının 
iki yaşında ölmesinden sonra ikinci evliliğini 
yapan annesinin üvey babasının Filistin’e ta-
yini çıktığından dolayı tüm çabalarına rağmen 
yanında götürmesine babaannesi tarafından 
izin verilmemesi üzerine çok küçük yaşta an-
nesiz kalan bir çocuğun ve annesinin yaşayıp 
yaşamadığından bile haberi olmayan genç bir 
adamın duygularını ihtiva eder.

Anne
“Kıydın bana sen, gönülcüğün istemeden
“Öksüz kuzular anneye doysun…” deme-

den,
Ey dopdolu sine, en susuz ânımda,
Kestin beni, kestin beni, kestin beni me-

meden” (Arif Nihat Asya, Rubaiyat I, s,10)
Evrad, Mevlana, Renk, Nisanlar, Bahçe, 

Hünkâr, Yelpaze, Nısfiye, Nem, Kadeh, Belh, 
Su, Etek, Vuslat, Yeşil, Kadeh II, Kadeh III, 
Dönüş… Hz Mevlana ve Mevleviliği anlatan 
rubailerdir.

“Mevlana
Her kıt’ada rakkasesi var, mutrıbı var;
Her fırkadan ardınca gelen mevkibi var
İndinde yalancıdır, bu aşk ülkesinin,
Kim derse eğer “maşrıkı var mağribi var.” 

(Rübaiyat I,s.12)
“Nisanlar” adlı şiirinde Mevlevilerde uy-

gulanan Nisan suyunu toplama ve hastalara 
şifa olarak dağıtılmasına ilişkin uygulamalara 
yer veriyor.

Selam şiirini Ömer Hayyam’a yazmıştır. 
Son mısrada ismini vermiştir

“Selam
Meydan okumakta cennetim Gayyama,
Yüz vermedi, yüz vermeyecek eyyama,
Her tınneti bir selam peymanelerin
Arif Nihat Asya’dan Ömer Hayyam’a” 

(Rübaiyat-ı Arif I, s.22)
Şurub rübaisinde Süleyman Çelebinin 

Mevlidine ithafen Hz. Peygamberin doğum 
esnasında annesi Amine’ye sunulan şerbetin 
aşk şerbeti olduğunu söylüyor.

Rubaiyat-ı Arif II (Kıbrıs Rübaileri)
Arif Nihat Asya’nın Kıbrıs’a öğretmen 

olarak tayin edildiği zamanda edindiği tec-
rübeleri, Kıbrıs halkının durumunu, adadaki 
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karışıklıkları ve Rumların Türkle-
re uyguladıkları baskı ve şiddetle-
ri bizzat görüp yaşayan biri olarak 
duygularını şiirlerine yaşıtmış, bu 
şiirlerini Kıbrıs Rübaileri olarak 
bastırmıştır. Fırça, Arılar, Salkım, 
Yaşatmak, Kapı, Ayrılık, Kelebek, 
Kapılar, Kanad, Misafir, Dünya 
Evi, Temmuz, Tarih, Kul, Şam-
dan, Burçlar, Güller, Ada, Dullar, 
Beşparmak, Yirmi sekiz Çelebi, 
Magosa, Geceler… Rübaiyat-ı Arif II’de yer 
alan bazı şiirlerin başlıklardır.

“Arılar” da Arif Nihat Asya kuşların gelip 
sofra kurmasını, arıların petek örüp bal çıkar-
malarını; yani Türk çocuklarının, gençlerin bir 
araya gelerek Kıbrıs meseleleriyle ilgilenme-
lerini istiyor. (Arif Nihat Asya, Rübayat-ı Arif 
II, s.77)

Kıbrıs’ın elden çıkışıyla duyduğu üzün-
tüyü, yaşanan feci olayları, Kıbrıs Türklerinin 
yoksulluğunu, annesine duyduğu hasreti, 
Türkiye ile Kıbrıs’ın bütünleşmesinin özlemi-
ni dile getiriyor.

“Ayrılık
Hasret getirir gül diye nisanla mayıs
Biz hem yakınız anneciğim hem uzağız
Aylar boyu, yılar boyu sen Kıbrıs’sız
Bir Türkiye, Ben Türkiyesiz bir Kıbrıs 

(Rübaiyat-ı Arif II, s.79) şiirinde hem anne 
özlemini hem de Türkiye özlemini hem de 
Türkiye’nin Kıbrıssız olamayacağını ifade et-
mektedir.

“Ada
Çevren kıyılardan, oyalardan Ada’lım!
Aştın ovalardan, kayalardan Ada’lım!
Bilmem ki ayakların niçin yerde değil;
Ders almalısın biz yayalardan Ada’lım! 

(Rübaiyat s.83) şiirinde Kıbrıs sevgisini dile 
getirmekte; geçmişten ders alınması için Ada 
halkını uyarmaktadır. Tam bağımsız bir Kıbrıs 
için umut tohumları ekmektedir.

“Magosa
Üstünde uçan, kuş değil artık… yarasa…
Gönlünde bu gün ayrı, yarın ayrı tasa…
Taşlar mı kovuklar mı nasibin senin ey
Zengin Maraş’ın yanında yoksul Magosa? 

(Rübaiyat II, s.85)
“Ana

Yıllarca bakan kadın kucaklarda bana
Yıllarca soğuklarda sıcaklarda bana;
Oğlum! Diye bekler mi uzaklarda beni
Oğlum! Diye ağlar mı uzaklarda bana…

(Rübaiyat II s.136)
Aramak Ve Söyleyememek 

1961, 1962, 1963 ve 1964 yılla-
rında yazdığı makalelerin bazıla-
rını bu kitapta toplamıştır.

Arif Nihat Asya şiirlerinde 
olduğu gibi nesir yazılarında da 
Türk milletine doğruluk, sada-
kat, adalet gibi güzel duyguları 
aşılamakta, riyakârlık, fırsat düş-
künlüğü, küçük kelime ve harf 

oyunlarından istifade ederek halkı yanıltmak, 
haksız kazanç sağlamak gibi davranışlardan 
men etmektedir. Kıbrıs meselesine eğilir ve 
çoğu makaleleri bu konuyu ihtiva eder. Tu-
rizm için milli değerlerimizi, ananelerimizin 
değersizleştirilmesini eleştirir.

“Bağırma Yasağı” adlı bir makalesinde bir 
gazete bayisinin çok satmak amacıyla küçük 
bir kız çocuğuna “Ahmet bey Çocuk düşürdü” 
diye bağırttırılması ve yine bir başka bayinin 
“Ankara’da sıkıyönetim ilan edildi” diye keli-
mede harf değişikliği yaparak Akra’da mey-
dana gelen bir olayı Türkiye’ye mal etmesi 
gibi ahlâk dışı olayları eleştirir. (Aramak ve 
Söyleyememek, PDF, s.6)

 “Harp Meclisi” makalesinde Rüştiye Ho-
casının Çanakkale’de savaşın başlaması üze-
rine ne yapılması gerektiği hakkında çocuk-
ların görüşlerin alması, onlara değer vermesi 
bu gün bile yapılamayan bir uygulamadır. Ni-
tekim yazar da en güzel dersinin o ders oldu-
ğunu ifade eder.

“Eşkıyalık” ta tam demokrasi idaresine 
geçmemiş bir düzende eşkıyaların önüne ge-
çilememesi eleştirilmekte, “Kara Madalya” 
da ise Yunanlıların Larus’tan Grek kelimesinin 
yalancı, hırsız, dolandırıcı anlamlarına gelen 
gerçek anlamını sildirterek, iyi, yardımsever, 
doğru anlamını yazdırttığını ifade ederek ne 
yaparlarsa yapsınlar alınlarındaki kara lekeyi 
kaldıramayacaklarını yazmaktadır. Yazar lü-
gatte sildirmek neye yarar diyerek; “Kıbrıs’ta 
Türk evlerini yağmaya koyulanlar, Türk yuva-
larından çaldıklarını satmak için Pazar kuran-
lar, silah aramak bahanesiyle Kızılay kamyon-
larını soyanlar ve soyguncuları, Ada dışından, 
sözleri veya sukutlarıyla teşvik edenler; keli-
menin birinci değil olsa olsa ikinci manasıyla 
Grek’tirler demektedir. (a.g.e s.12, PDF)

Yazar, Rum ve Avrupalı dostlarımızı (!) 
gücendirmemek gayesiyle Kıbrıs konusunda 
etkili bir tavır sergileyemeyişimizi eleştirir. 
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“Söyleyememek” adlı makalesinde ka-
dınların yılandan, akrepten ve cinlerden kork-
tukları için adlarını anamadıkları, andıkları 
zaman endişeye kapıldıklarından bahisle; “…
Fakat, kıyıya, bucağa gitmeye ne lüzum var: 
Kıbrıs meselesinde maşalara, makaralara, 
kuklalara atıp tutmakta vakit öldürerek, düş-
manın gerçek adını uzun müddet ağzına ala-
mamış olan biz değil miyiz?” diyerek zamanın 
politikacılarını etkili bir çözüm yolu bulmaları-
nı istemektedir.  (a.g.e s.11)

Filburg’a cevap için yazdığı “Kıbrıs’lar ma-
kalesinde yine Kıbrıs meselesine değinmekte, 
Türkiye’nin burnunun dibindeki adaların 
(Semadirek, Saros, Midilli, Sakız, Sömbeki, 
Sisam, Nikarya, İstanköy, Rodos, Meis, Girit) 
her birinin birer Kıbrıs olduğunu, Batı Trak-
ya’nın bir Kıbrıs gibi öz annesini kucaklamak 
istediğini vurgulamaktadır. (a.g.e, s.13 vd.) 
“Madalya Madalya” da gazilerimizin taşıdığı 
madalyalarla ne kadar övünsek az olduğunu, 
Türk askerinin göğsünde, omuzunda, kolunda 
madalya taşıdığını, omuzuna bir yaprak taksa 
bile onu madalyaya çevirdiğini, esas madal-
yaların tunç yürekli evlatlar doğuran annelere 
verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

Kova Burcu
Arif Nihat Asya’nın Rubailerinin birinci ki-

tabıdır. Ölçü bölümünde; Ölçü, Telgrafın Tel-
leri, Ölmek, Armağan, Dalgalar vs. şiirlerde 
doğruluk, adalet, ölçüyü doğru tartma, doğayı 
koruma vs. konuları işler. Yollar bölümünde; 
Kastamonu, Malatya, Maraş, Amasya, İzmir, 
Efes, Mersin, Tarsus, Oylat, Antep, gibi şe-
hirlerin güzelliklerini; destanlarımızın kahra-
manlarını ve eski Türk dini inançlarına dair 
kültürel; bazı şiirlerinde annesine duyduğu 
özlemi ve deprem adlı şiirlerinde de insanla-
rın ruhunda yarattığı yaraları dile getirir. Şi-
irleri hikmet doludur. Kazım Karabekir, Cahit 
Öney vs. kişilere ithafen şiirler yazmıştır.

“Çırmık’ta Sonbahar 
Gül gül ve alev alev yanan şallardan
Elbise giyer sevgililer allardan;
Güzlerle akîk, mercan, altın…derken
Çırmık’ta yakut yağar dallardan (Arif Ni-

hat Asya, Kova Burcu, pdf, s.5, Şen Yuva 
Matbaası, Ankara- 1967)

“Deprem- III
Azrail’in ağzı yağlanıp ballanıyor…
Çatlakları topraklarımın, dallanıyor…
Yer yer çatı çarpılsa da sağlamdı temel…
Tanrım bu vatan neden böyle sallanıyor? 

(Kova Burcu, s.10)
Dualar ve Aminler, 18. Baskı, Ötüken 

Neşriyat, 
Arif Nihat Asya nereye tayin edildiyse 

o yerin tarihi, edebi, ahlâkî ve kültürel me-
selelerine el atmış, yöneticilere uyarılarda 
bulunmuştur. Edirne’de öğretmenlik yaptığı 
yıllarda şehrin sorunlarına el atmış, yazdığı 
şiirlerini Dualar ve Aminler adlı kitabında 
toplamıştır. Şadırvan, Lari Camisi, Muradiye, 
Selimiye, Süleymaniye (İst), Ziyaret, Gökyü-
zü, Uçmak, Geceler, Laleler, Gökler, Kubbe, 
Mersiye, Dua I, Sabah Ezanı, Münacat, Berat 
Gecesi… kitâpta yer alan bazı başlıklardır. Di-
vançe-i Arif’te; Eser, Gelinlik, Dönüş, Azade, 
Çocuk, İksir, Halka Halka, İçkiler, Billur, Cez-
be, Renkler, Nisan, Örtüler…kitâpta yer alan 
başlıklardan birkaçıdır. “Kundaklar” da ise 
Gül, Güzellik, Anne, Söz, Eskişehir’de Sıcak 
Sular, Leyla, Yosun, Rüzgâr, Öpmek yer al-
maktadır.

“Lari Camisi” adlı eserinde Edirne’deki 
ata yadigârı harap halde bulunan mimari ese-
rimizin tamir edilmesini istemektedir. (Dualar 
ve Aminler, s.10 vd), “Selimiye” şiirinde ca-
minin muhteşemliği karşısında hayranlığını 
dile getirir. (s.a.g.e, s.18)

Fatihler Ölmez ve Takvimler, Ötüken 
Neşriyat, İstanbul- 1976 

Arif Nihat Asya, Fatihler Ölmez isimli 
kitabını Kuruluş, Fethe Doğru, Fatih,  Fetih 
Düğünü, Fatih ve İstanbul, Fatih’in Vefatı, 
Fatihin Torunları olarak yedi bölüme ayır-
mıştır. Kuruluş bölümünde önce geçmişi 
bilmek gerektiğin vurgulayan bir dörtlükle 
giriş yapmıştır. Anadolu’da Türk tarihinin 
başlangıcını 1071 olarak kabul eden Arif Ni-
hat Asya, Sultan Alparslan ve Malazgirt Zafe-
rinin safhalarını, hazırlıkları, düşman ve Türk 
ordusunun savaş gücünü, savaş sahnesini 
ve zaferi ve Romen Diyojen’in esaretini an-
latan dörtlükler ve beyitler yazmış ve ebcet-
le tarih düşmüştür. Fatih Sultan Mehmet’e 
kadar gelen Osmanlı sultanlarını da öven, 
fetih için yapılan kuşatmaları ve yapılan işleri 
ifade eden dörtlükler ve beyitler inşa etmiş-
tir. Diğer bölümlerde Fatih’in doğumu, Fetih 
Müjdesi, İstanbul’un fethi için yapılan hazır-
lıkları, Güzelce Hisarın karşısına Boğazkesen 
Hisarının yapılması, kuşatma, savaş sahnele-
ri, donanmanın Haliç’e indirilmesi, Edirneka-
pısından şehre giriş, Ulubatlı Hasan’ın şeha-
deti, İstanbul’un fethini ve yapılan şenlikleri, 
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Fatih’in ölümü ve ona duyulan tahassürleri 
içeren şiirlerdir.  Son bölümde fatihin torun-
larını, Barbaros’u, Kıbrıs’ın fethini, fatihleri 
ölmeyeceğini, dünya durdukça devam edece-
ğini vb. konuları ihtiva eden beyitler ve dört-
lüklerdir. Ebcetle tarih düşmede oldukça usta 
olan ve aruzu hakimane bir şekilde kullanan 
Arif Nihat Asya her şiirin sonuna miladi veya 
hicri olarak tarih düşmüştür. 

“O Gün- Miladi 1071
O gün harikayı seyretmiş uzaklardan
Malazgirt Kalesi der: “Yazın bunu alnıma:
Arabîden zilka’de, Rumîde ağustostu
Ve iki ayın yirmi altısıydı, gün cumâ!” 

(Fatihler Ölmez, s. 19)
“Ulubatlı Hasan- H.857
Burca bayrak dikerek düşen yiğidi
Görerek sordum ey Bizans “Bu kim!”
Sana, birden -sitem sitem- kaşımı
Çatarak, “Fethin şehidi” dedim (a.g.e, 

s.52)
“Fetih Düğünü- M. 1453
Benim eski İstanbul-Mutlu sayılmada-
Denilemez: “Ömründe hiç, iyi gün gör-

medi…”
Fakat ihtiyar tarih, der “yemin ederim ki
İstanbul olalı o, böyle düğün görmedi!” 

(a.g.e, s.60)
“Fatihler Ölmez- H.886

Günümden gecemden ağıtlar taşarken;
-Olup ses, olup dil- Fetih beldesinden
Hisar, yol, saray, câmi, sâhil ve körfez
Diyorlar ki: “Ey Asya, Fatihler ölmez!” 

(a.g.e, s.106)
Takvimler, Fatihler Ölmez kitabıyla birlikte 

basılmıştır. S.107’den itibaren başlamaktadır. 
Arif Nihat Asya,“Takvimler”de de ebced he-
sabıyla Hz. Peygamber’e, Mevlana’ya önemli 
tarihi olaylara, devlet adamlarına ve sevdiği 
kişilere miladi ve hicri olarak tarih düşmüştür. 
Kitap, Ebced-le Tarih Düşerken, Mana Yolu, 
Mevlana, Yollara, Yollardan, Dün-Bugün ve 
Yarın olmak üzere yedi bölüme ayrılmıştır.

Mana Yolu’nda Hz Peygamberin doğumu, 
vefatı, hicret, ramazan; mana erleri, Mehmet 
Akif, Haydar Ali Diriöz vs. kişiler, kandiller an-
latılır.

“Hz. Peygamberin Vefatı- M.632
Burdan çoluk çocuk, öteden pir söylüyor
Her sineden vefatını “Tekbir” söylüyor. 

(Takvimler, s.116)
“Yılın Regaip Gecesi- H.1338

İçlerde- bütün- onunla dolmak gecesi

Duymak, duyabilmek ne saadet bu sesi:
Ey müjdeli akşam, yine senden önce,
“Müjden” gelerek, diyor: “Regaip Gece-

si!” (a.g.e, s.117)
“Mevlana’nın Soyu- H.672
Tarihte senin soyun sopun sabittir;
Artık yeni ispat aramak zâiddir
Ey Türk gelen, Türk olarak gittiğine
“Göktürk” delil, “Tukyular” şahittir. 

(a.g.e, s.123)
“Yürekler” kitabı da Fatihler Ölmez’le 

birlikte basılmıştır. Takvimler’den sonra gelir. 
Leyla, Aslı, Ölçüler bölümlerinden oluşmakta-
dır. Beyit, dörtlük ve rubailerden oluşmakta-
dır. Bu şiirlerinde ebcet düşmemiştir. Sevdiği 
insanlar, yakın dostları ve ahbapları için şiirler 
yazmıştır.

“Yürek
Terk etmiş istirahati, terk etmiş uykuyu;
Bir kerecik kuruldu mu işler ömür boyu.” 

(Yürek, s.189)
Ayın Aynasında, pdf

Türk Milletini eğitme hedefi güden Arif 
Nihat Asya, yazdığı yazılarda ve şiirlerde in-
sanların ahlâklı olmasını, yalan haberlerle 
gerçeklerin üstünün örtülmemesini, devlet 
malının israf edilmemesini, insanı eleştirirken 
iftira etmek ve yermek yerine incitmeden, ya-
pıcı görüşler ortaya koymalarını ister. 
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Birinci Kitabı olan Beyâti Bölümünde; Ge-
mici, tarla, Beyâti Peşrevi, Muhalefet İmpara-
toru, Himalaya, Sünnet Düğünü, Yazıyor… 
yer alan başlıklardan bazılarıdır.

“Gemici” de gemicinin pek çok meziyet-
lerinin bir arada olması gerektiği, “Tarla” da 
ekini çiğneyen bir çocuğa yazarın müdahale 
etmesi ve çocuğun daha fazla tarlasına ziyan 
vermesine sebep olması, “Tebrik Ederim” de 
Cumhuriyet bayramında parti adına yapılan 
tezahüratları ve bazı uygulamaları, haksız-
lıkları, vefasızlıkları eleştirir. Diğer makale-
lerin başlıkları; Muhalefet İmparatoru, Sayın 
Nurettin Artam’a, Himalaya, Su, Yüz Milyon, 
Yafta. “Sünnet Düğünü” adlı şiirinde basına 
getirilen sansür, millet kürsüsünden sövüp 
saymanın yazarlık, doğruyu, gerçekleri söy-
lemenin barbarlık olduğunu ifade ederek öz-
gürlük adı altında yapılan haksızlıkları dile ge-
tiriyor. “Yazıyor” da adam kayırmanın, yanlış 
haber yapmanın, sipariş üzerine yazılar yazıl-
dığını, kalemlerin ve kişiliklerin kiraya verildi-
ğini yahut da satıldığını ifade ediyor. Milletin 
faydasına dair bir şeylerin yazılamadığını dile 
getiriyor.

Bayatî Peşrevi’nde Arif Nihat Asya, ve-
fat eden Bestekâr Artakı Candan’ın vasiyeti 
üzerine kırkıncı gününde mezarlıkta saz ar-
kadaşlarının son bestesini icra ettiklerini an-
latır. Orada bulunan 1000 kadar insanın huşu 
içinde bu peşrevi dinlediğini, karlar, rüzgâr 
ve taşlarından müziğin ahengine uyarak raks 
ettiğini dile getirir. “…Cümbüşe dokunan, ke-
mana konan kış pervaneleri müziğin sıcağın-
da eridiler. Peşrev notaları halinde bestekârın 
topraklarına süzüldüler ve oradan yüreğine 
süzüldüler…” (Ayın Aynasında, s.10)

Sevgi Mektupları
1940-1941 yılında ikinci eşi Servet Hanı-

ma yazdığı 60 kadar mektup ile evlendikten 
sonra gönderdiği 30 mektubu ihtiva etmek-
tedir. Servet Hanım bu mektupları sağlığında 
bir hazine gibi sakladı, yayınlatmadı. 1992’de 
vefat ettikten sonra çocukları yayınladı. 

SONUÇ
Sevgili okurlar Arif Nihat Asya’nın eser-

lerini taradıkça yazarın nükte ve sanatına bir 
kez daha hayran kaldım. İnsanları kırmadan 
nezaketle eleştirmek, toplumun dert ve sıkın-
tılarına çare, meselelere çözüm yolu üretmek 
için elindeki bütün imkânları; hitabetini, sa-
natını, ruhunu ortaya koymuş,  ölüm döşeğin-
de bile şiir yazmış, milleti için çalışmıştır. Onu 
bir parça tanıtabildiysek ne mutlu bize!

Vefatının 48. yılında Arif Nihat Asya’yı 
saygı ve rahmetle yâd eder, Rahman ve Ra-
him olan Allah’tan mekânının cennet olması-
nı dilerim.

 

ŞAİR VE ŞİİR
Düşünceyi  duyguyla  yoğurmazsa  şair, şair olmaz,
Hem zihni hem de gönlü doyurmazsa şiir, şiir olmaz.
 6 Ocak 2023                                      (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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