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Şehirlerin de ruhu vardır ve canlıdırlar. 
Onlar da doğar, gelişir, büyür, yaşlanır ve 
ölürler. Anlatacakları çok şeyleri vardır. 
Ancak bunu anlatmak için kendi dillerini 

bilen ve kendilerini anlayacak birilerinin kendi-
lerini ziyarete gelmelerini beklerler. Bekledikleri 
geldiğinde şehirler bildikleri yaşadıkları, gördük-
leri, tecrübe ettikleri her şeyi ona anlatırlar. Hat-
ta kendilerinin yaşamadıkları fakat üzerlerinde 
yaşayanların anlattıkları efsaneleri bile bu bek-
lenene anlatırlar. 

Beklenen beklendiğinden habersizdir. Şehre 
gider, ziyaretlerini yapar, gezilecek ve görülecek 
yerleri ziyaret eder. Gördükleri ve duydukları 
onu mutlu etmiştir. Bunu hisseder. Ancak için-
de anlamlandıramadığı bir huzursuzluk vardır. 
Bunun sebebini araştırır. Seyahat arkadaşları ile 
görüşür, konuşur, dertleşir. Onlarda da aynı hu-
zursuzluğun olup olmadığını anlamaya çalışır. 

Bu konuşmalarda bir şey fark eder. Şehir 
kendisine aşikar ettiği bir çok güzelliği diğerle-
rinden saklamıştır. Yol arkadaşları onun gördük-
lerini görememiş, duyduklarını duyamamışlar-
dır. Bu farklılık onda bir şeyler yapması gerektiği 
duygusunu uyandırır. Hatta içinin ta derinlikle-
rinden gelen bir ses Ona yazmazsa huzursuzlu-
ğunun devam edeceğini fısıldar.

Ve gezginimiz geçer bilgisayarının başı-
na… Dokunur tuşlara… İlk oturduğunda ne 
yazacağını planlamıştır kendince! Ama tuşlara 
dokundukça düşündükleri ile yazdıklarını farklı 
olduğunu görür. Bir ses ona yazması gerekenleri 
fısıldamaktadır. Bu fısıltıya teslim olur eller. Bir 
de bakar ki ortaya bir kitap çıkmış. 

Elimde böyle bir kitap tutuyorum. Türki-
ye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Ahmet 
Köseoğlu tarafından kaleme alınan “Kendini 
Arayan Şehir” tam da yukarıda tarif ettiğim 
gibi yazılmış bir kitap. Köseoğlu gezip gördüğü 
şehirleri kendi gördüğü gibi değil şehrin görün-
mek istediği gibi kaleme alıp biz okuyanların 
hizmetine sunmuş. Bıkmadan ve yorulmadan 
okuyup bitirilebilecek bir eser meydana çıkmış. 
Kitabı okurken bir gezginin gözünün gördükleri 
ile birlikte bir anlatıcının dilinden de dinliyorsu-
nuz şehri.

Kitap üç bölümden meydana geliyor. Birinci 
bölüm “Gökte Yapılan Şehirler” başlığı altında 
toplanmış. Bu bölümde; Kudüs, Konya, Şam, 
Şanlıurfa ve Bursa anlatılmış. Her şehir için bir 
slogan kullanılmış. Kudüs- Gökte Yapılıp Yere 
İndirilen Şehir- olarak nitelenmiş. Konya -Huzur 
Şehri-, Şam – Zamanın Şehri-, Şanlıurfa –Efsane 
Şehir-, Bursa –Tarih Kokulu Şehir- olarak nite-
lendirilmiş. 

İkinci bölüm başlığı Umran Şehirler. 
Üsküp –Kaybolmayan Şehir-, Kütahya –Çi-

nili Şehir-, Aksaray –Tarihin Kucağındaki Şehir-, 
Tokat –Kadirşinas Şehir-, Amasya –Saklı Şehir-, 
Balıkesir –Bereketli Şehir- başlıkları altında an-
latılmış. 

Üçüncü ve son bölümde Şehirden Uzakta 
Şehre Yakın başlığı kullanılmış. 

Başlık düşündürüyor insanı… Hem uzakta 
olup hem de nasıl yakında olunur diye? 

Cevabını ben vermeyeyim bu sorunun. Siz 
okuyun ve kendinize bir cevap bulun. Zaten ki-
tap da hazır bilgi vermek yerine verdiği bilgilerle 
düşünmeye ve bilgi tazelemeye yönlendiriyor 
insanı. 

Bu bölümde üç isim yer alıyor. İsimleri 
okuyunca siz de şaşıracaksınız. İznik- Minyatür 
Şehir-, Tuz Gölü –Tuz Şehirleri-, Ereğli –Hayal 
Şehir-.

Gezdiği şehrin ruhunu yakalamak isteyen 
veya kaleme almak isteyenlerin mutlaka oku-
ması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum 
Ahmet Köseoğlu tarafından kaleme alınan Ken-
dini Arayan Şehrin. 

Böylesine güzel ve farklı bir eseri kaleme al-
dığı ve bizlerin hizmetine sunduğu için Ahmet 
Köseoğlu’na teşekkür ediyor devamını bekleriz 
diyorum.
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15. asırda Aydınlı Visâlî ile başlyan ve daha 
sonraları Tatavlalı Mahremî ve Edirneli 
Nazmî ile devam eden sade dil/Türkçe 

(Türkî-i basit) akımının 20. yüzyıl başlarında 
kuvveden fiile çıkarılmasında en büyük pay 
şüphesiz Ömer Seyfeddin, Ali Canip ve Ziya 
Gökalp’e aittir. Bize göre bu dil mücahitlerini 
anmak millî bir görevdir.

Ziya Gökalp’i iyi anlayabilmek için öncelik-
le İsmail Habip’in “Edebî Yeniliğimiz II” (İst. 
1932) adlı eserindeki şu ifadeleri hatırlamamız 
gerekir:

“Diyarbakır Askerî Rüştiyesine devam 
eden ve henüz on dört yaşına giren Ziya’ya, 
babası Tevfik Efendi, büyük bir kederle Na-
mık Kemâl’in ölümü haberini verdi. ‘Mille-
tin en büyük adamı olan Namık Kemâl vefat 
etti.’ derken onun niçin ‘en büyük’ olduğunu 
anlatıyordu. Bunu Ziya Gökalp’in lisanından 
dinleyelim: ‘Babam bana onun mücâhedele-
rini, gayretlerini, uğradığı zulümleri, gösterdi-
ği kahramanca mukavemetleri müteessir ve 
mahzun bir lisanla anlattı ve dedi ki:‘İşte sen 
de bu adamın arkasından gideceksin, onun 
gibi vatanperver, onun kadar hürriyetperver 
olacaksın.’

Hiçbir baba o zamanlar çocuğuna bandan 
daha canlı vatan dersi veremez ve hiçbir çocuk 
da babasının söylediğini Ziya Gökalp kadar tu-
tamazdı.” (s. 423-424)

Bugün “Niye idealist insanlar yetişmiyor, 
niye büyük fikir adamlarımız yok?” diye hayıf-
lananların -varsa tabii- yukarıdaki ifadelerden 
çıkarmaları gereken dersler vardır. Siz çocuk-
larınıza, üniversiteyi kazanıp yüksek maaşlı bir 
memuriyet elde etmenin dışında başka bir he-
def göstermemişseniz nasıl büyük adam yahut 
idealist insan yetişecek?

Daha 1900’lü yıllarda halka dinin özünü 
anlatırken:
“Namaz nedir? Edep ile huzuruna 
çıkarak,
Bizi yoktan yaratana gönlümüzü 
açmaktır.
Bu dünyanın çirkin, iğrenç işlerin-
den bıkarak,
Bir lahzacık arşa uçmak, cehen-
nemden kaçmaktır.” 

gibi şiirlerinde sade ve terkipsiz 
Türkçe ile manzumeler yazan Ziya 
Gökalp’in yolu Selakink’te Ali Canip 

ve Ömer Seyfeddin ile kesişir.
Ziya Gökalp, Selanik’te çıkan “Genç Ka-

lemler” dergisinde [1. Cilt, No: 14 (6)]:
“Vatan Ne Türkiye’dir Türklere ne Tür-

kistan
Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir:TU-

RAN!..” beytiyle biten meşhur “TURAN” şiiri-
ni neşreder. Sonra bu üç arkadaş el ele vererek 
millî edebiyat ve sade Türkçe mücadelesine 
hız verirler.

Yeni şekliyle çıkmaya başlayan “Genç Ka-
lemler” dergisinin ilk sayısında (İkinci cilt, No: 
1, 29 Mart 1327/11 Nisan 1911) Ömer Sey-
feddin dilde ve edebiyatta yapmak istedikleri 
ihtilâlin beyannamesi mahiyetindeki “YENİ 
LİSAN” makalesini yayımlar.

“Genç Kalemler’in başlıca üç simasından 
olan Ziya Gökalp işin ilmî ve içtimâî tarafını 
idare ediyor, Ali Canip Bey sun’î lisanlı eserlere 
hücum ederek ve tabiî lisanlı millî edebiyatın 
kıymetlerini anlatarak tenkit cephesini tem-
sil ediyor; Ömer Seyfeddin de bu nazariye ve 
iddiaların sanat sahasında fiilî numunelerini 
vermek için küçük hikâyeler yazarak dâvânın 
bedîî tarafını başarıyordu.” (bk. age, s. 432)

“Fârisî vü Arabîden iki şehbâl iseter
Tâ ki pervâz-ı bülend eyleye ankâ-yı sü-

han.” [Sünbülzade Vehbî]
(Söz kuşunun yükseklerde uçabilmesi için 

Arapça ve Farsça’dan iki kanat lazım.) diyen 
zihniyetten kolayca kurtulduğumuzu mu sanı-

yorsunuz? 
Ali Canip, Ömer Seyfeddin ve 

Ziya Gökalp’in gayretleri olmasa 
belki de bugün hâlâ:
“Ey pây-bend-i dâm-geh-i kayd-ı 
nâm ü neng
Tâ key hevâ-yı meşgale-i dehr-i 
bî-direng” yolunda yürümeye de-
vam ediyor olacaktık.

Ziya Gökalp’i vefat yıl dönü-
münde rahmetle anıyoruz. Ruhu 
şad olsun…

ZİYA GÖKALP

PROF. DR 
AHMET 
SEVGİ
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EDEBİYAT VE SANAT ÜZERİNE

ŞABAN
KUMCUÜnlü Fransız filozofu Anatole France; 

“Kitapların en güzellerinde bile, için-
dekilerin değeri, okuyanların kattıkları 

değer yanında pek ama pek sönük kalır. Bence 
en çok düşündüren, farklı şeyleri zihnimizde 
canlandıran kitaplar, en iyi kitaplardır. Usta 
elinden çıkmış eserlerin en büyük iyiliği, birçok 
şeylere ilham vermesidir”, der. İyi seçilmiş ede-
biyat ve sanat eserleri için de durum böyledir.

Sanat, şiirin, romanın, tiyatronun, resmin 
ve musikinin ruha hitabeden tarafıdır. Edebiyat 
ise, bu formların, şekle, estetiğe, düzene, kalıba 
girmiş bölümleridir. Bundan dolayı klasik (seç-
kin) olan edebiyattır. Sanat daima romantik-
tir. Romantizmin aslı, halk sanatında var olan 
samimiyet, tabiilik ve dış etkilere kapalılıktır. 
Kendiliğinden, zorlamadan yapılan, coşkunluk 
ve duygululuktur. Bunlar halk sanatında vardır 
ve milli bir sanat için, bunların halktan alınması 
gerekmektedir.

Edebiyat ilk devrede, aynı dili konuşan bir 
milletin dilidir. Bu dönemde halk edebiyatıyla, 
yüksek edebiyat birbirinden ayrılmaz. O devrin 
musikisi de öyledir. Sanatta birlik vardır. Eski 
Yunanlılar ’da İlyada ve Odesa hem halkın hem 
de seçkin zümrenin edebiyatıdır. Edebiyatı 
kendi vicdanında doğan milletlerde sözlü ve ya-
zılı edebiyat, daima birbirine bağlıdır. Konular, 
zevkler, dil birbirine benzer. Milletlerin devam 
eden bu hayatına, dini, inançları son verir. Bu 
büyük dönüşümden edebiyatta etkilenir.

Avrupa’da dini etkilerle Gothique sanatı 
ve edebiyatı, İslami edebiyatta da dine dayalı 
mistik, tasavvufi, sufi edebiyatı ve sanatı ön 
plana çıkar. Fransız edebiyatında şekle olan 
düşkünlükten dolayı Fransızca ’da klasik edebi-
yat daha fazladır. Fakat Fransız klasisizmi, şekil-
leri bakımından Yunanlılığa ve Latinliğe dayalı 
olmakla beraber, dil, vezin ve zevk bakımından 
daima milli kalmıştır. Sanatta da ne kadar ol-
ması mümkünse o kadar millidir. Halktan ay-
rılmadılar.

Bize gelince; eğer konuştuğumuz Türkçeyi 
yazı dili haline getirerek Fransız edebiyatından 
aldıklarımızı, milli veznimize (ölçümüze) ve 
milli zevkimize uydurabilseydik kendi klasik 
edebiyatımızı kurabilirdik. Ancak biz öyle yap-
madık. Eskiden Acem, (Fars) olan dil zevkimiz, 
Tanzimatla birlikte Fransız oldu. Dil, vezin eski 

sun’i (yapay) şekillerini sürdürmekte devam 
etti. Bu hareket ne milliydi ne de klasikti. 
Tanzimat hareketlerine hiçbir milli filozofumuz 
rehberlik etmedi. Bundan dolayı, bütün geliş-
meler rastgele, sistemsiz bir tarzda sürüp gitti. 

Avrupa da bütün yenileşme hareketlerine 
felsefe rehberlik ediyordu. Bir milletin edebiya-
tı, değişmeden aynı ahenkle doğmuş ve geliş-
mişse ve kendi ruhundan geliyorsa, felsefenin 
rehberliği zarar vermez. İşte bunun için, kültü-
rümüzü, edebiyat ve sanatımızı millileştirmek 
düşüncesi ortaya çıktığı zaman; felsefi incele-
meler ve tenkitlerle işe başlandı. Bizde henüz 
ilim ve sanatın arasındaki derin fark anlaşıl-
mamıştır. Hayata dayalı olmayan pratiğin öte-
sinde olan düşünce, bilimi ortaya çıkaracaktır. 
Elle tutulup, gözle görülen, hayatı temsil eden 
duyuş ve düşünüşün sanata temel olacağı ko-
nusu, gereği gibi kavranmamıştır. Onun için az 
çok ilmi bir birikime sahip olan bir kişi, birçok 
kimsenin gözünde sanatkâr olarak geçinebili-
yor. Zihni hoşluklar yalnız kalbin duyabileceği 
güzelliklerden ayırt edilemiyor.

Mehmet Fuat Köprülü’nün bu konudaki 
görüşleri şöyledir: “Halkın dilini, halkın veznini 
ve milletin ruhunu edebi eserler dile getirecek-
tir. Milletin başına gelen felaketlere ağlayacak, 
sevinçlerinin sırdaşı olacaktır. Bizim istedi-
ğimiz dil, kendi güzelliğini sadece kendinde 
bulan bir dildir. Edebiyat da bütün unsurları-
nı milletten alan Rus romanı, Fransız tiyatrosu 
gibi kendine mahsus belirli bir şahsiyete sahip 
olan bir edebiyattır.

Bir edebiyat ki, onda bu memleketin her 
köşesini bulmak, her türlü güzelliklerini gör-
mek, ruhunun en gizli kalmış bölgelerini orta-
ya çıkarabilmek mümkün olsun. Bir kelimeyle 
özetlersek; bizim yapmak istediğimiz şey; bir 
çeşit romantizm hareketidir. Fakat tıpkı Alman 
romantizmi gibi, köklerini milli maziden, halk-
tan alan, taklide, yabancı zevklere isyan eden, 
şahsiyetini arayan bir harekettir. Köklerini mil-
letin ruhundan alan bu düşünce; edebiyat ve 
sanat alanında büyük sanatkârlar ve dâhiler 
yetişmesine vesile olacaktır.”
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Edebiyatımızda ve sanatımızda yenilikler 
ortaya koyarken, bizden önceki edebiyatımızla 
da bağlarımızı koparmamalıyız. Yeniliği sadece 
taklitten ibaret zannedip asıllarını unutmamalı, 
tabii olan yolu tutmalıyız. Gösterişten, yapaylık-
tan tamamen uzak bir çalışmanın, bir gayretin 
büyüklüğünü anlayabilmek için; onlardan önce 
Türkçemiz neydi, nasıldı? Onlarla ve onlardan 
sonra ne oldu? Bütün bu gerçeklere bakmamız 
gerekir.

Adım adım gelişen bu yenilikler içinde, bu 
dilin geçmişle olan bağlantısını iyi bilmeli, onun 
yerleşmiş kurallarını sağlıklı bir biçimde tahlil 
edebilmeliyiz. Türkçemize Arapçadan, Farsça-
dan ve Fransızcadan giren kelimelerin bağlantı-
larını, ağırbaşlılıkla, doğru ve sağlam bir şekilde 
ortaya koyabilmeliyiz. Bunları yaparken dilimi-
zin yeni yeni kazanmaya başladığı yenilikleri ve 
güzellikleri göz önünde bulundurup, bu çalış-
maları tertemiz bir vicdanla yapabilmeliyiz.

Her bakımdan gelişmiş, kişilik kazanmış 
edebiyat ve sanat eserlerine ihtiyacımız var-
dır. Bu başarı, kendine güvenen, olgunlaşmış 
bir dille yazılmış eserlerle mümkün olacaktır. 
Türkçe yazılmış sanat eserlerinin yeryüzünde 
dolaşıma girmesi, bütün zenginliğiyle yazı dili-
mizin gelişmesine bağlıdır. Dilimizin temizliği, 
sadeliği, sağlamlığı; ses, şekil ve mana bakı-
mından birbirine uyumu çok önemlidir. Dil ve 
edebiyat üstatlarını, hocalarımızı, yazarlarımızı 
uzun uzun incelemeliyiz. Dilimizin eskiden beri 
süregelen havasına en uygun yol budur… Diri 
ve derin bir edebiyatla, Türkçemizin gelişmiş 
ifade gücü birleşecek, kültür ve sanat yolumu-
zu aydınlatacaktır.

Eleştirme, felsefe ve tarih gibi, akıllı ve me-
raklı ruhlara uygun gelen bir çeşit romandır. 
İyice eşelenirse her roman bir otobiyografidir. 
Usta bir eleştirmeci, şaheserler ortasında, ru-
hunun maceralarını anlatan bir insandır.

Objektif bir sanat olmadığı gibi, objektif 
eleştirme de yoktur. O halde eserlerine kendi-
lerinden başka bir şey katmakla övünen bütün 
insanlar bir hayalle aldanmışlardır. Gerçek şu-
dur ki insan, benliğinin dışına çıkamaz. Bu bi-
zim en büyük zaaflarımızdan biridir. Bir an için 
toprağı ve göğü, sineğin petek gözüyle görmek 
veya bir orangutanın kaba ve basit dimağıyla 
anlamak için neler vermezdik? Ama bu bizim 
için imkansızdır.

Samimi olarak bir eleştirmen şunu deme-
lidir. Şekspiri, Racin’i, Pascal’ı Hugo’yu bahane 
ederek kendimden söz açacağım. Bu benim 
için güzel bir fırsattır. Eleştirmen zaman zaman 

hatip, bir filozof, bir tarihçidir. Eleştirme kayna-
ğını hem felsefeden hem tarihten alır. Gelişme-
si için ona en temel bir düşünce hürriyeti devri 
gerekmişti. Kitaba bağlı kalan insanlara göre 
kâinat kâğıt ve mürekkepten ibarettir. İnsanla-
rın çalışmalarını, acılarını, ümitlerini ancak ve 
ancak maroken (deri) bir kaplı kitaplardan tanır.  
Hem korkunçtur, hem masumdur. Kitapları 
yükseltelim ama eğer hayat, tatlı ve uzun bir 
çocukluk içinde onlar arasında akıp gidiyorsa…

Kitapların en güzellerinde bile, içindekile-
rin değeri, okuyanların kattıkları değer yanında 
pek ama pek sönük kalır. Bence en çok düşün-
düren, farklı şeyleri zihnimizde canlandıran ki-
taplar, en iyi kitaplardır.

 Usta elinden çıkmış eserlerin en büyük iyi-
liği birçok şeylere ilham vermesidir. Hikmetli 
sohbetler, ağır içli dışlı konuşmalar, sürekli ola-
rak kopup bağlanan halkalar, dalgalı hayaller, 
uzun uzun dalışlar, bir şeyi tüketmeden her 
şeye bağlanan belli belirsiz zayıf bir merak, de-
ğerli bir şeyin hatırası, saçma titizlikleri unutuş, 
heyecanla kendimize dönüş. Bunları bu nefis 
kitapları, bu hayata dair kitapları okuduğumuz 
zaman içimize sindiririz.

Eleştirici şu fikri iyice kavramalıdır. Bir ki-
tabın ne kadar okuyucusu varsa o kadar deği-
şik yorumları var demektir. Bir şiir de tıpkı bir 
görünüm gibi, onu seyreden bütün gözlerde, 
onu tasavvur eden bütün kafalarda başka baş-
ka şekiller alır. Bir gün Alsace Bölgesi’nde bir 
köyün çamları arasında geziniyordum. Uzun 
gezilerimde gölgenin daha tatlılaştığı, görünü-
mün daha genişlediği, tabiatın daha çekici bir 
hal aldığı her noktada oturacak bir sıra görmek 
beni şaşırtıyor, hayran bırakıyordu. Bu kır sı-
raları ayrı ayrı adlar taşıyordu. Bunlar o adları 
koyanların duygularını belirtiyordu. Biri dostlu-
ğun buluşma yeri, öteki Sophie’nin dinlenmesi, 
bir üçüncüsü de Charlotte’un rüyası adını taşı-
yordu.

Dostlarına ve gelen gençlere dinlenme, 
buluşma yerleri hazırlamış olan şu cana yakın 
Alsace’lılar, ruh ülkelerinde yaşamış ve orada 
uzun uzun gezip tozmuş, insanların ne çeşit iyi-
lik yapabileceklerini bana öğrettiler. Eleştirici-
nin görevi, benim zevklerime uygun olmalıdır. 
Tenkidin olması için gelenekten ve genel ka-
bulden bahsederler. Böyle bir şey yoktur. Gerçi 
genel kanaatin bazı eserleri tuttuğu doğrudur. 
Fakat bu kendiliğinden doğan bir beğenmenin 
sonu olarak değil de daha ziyade bir peşin hük-
mün sonucudur.  Herkesin takdir ettiği eserler, 
pek çoğunun incelemediği eserlerdir.
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ANUŞ 
GÖKCE

VEFATININ 64. YILINDA 
YAHYA KEMAL BEYATLI

Yahya Kemal, 2 Aralık 1884 yılında 
Üsküp’te doğdu. Babası Nişli adliye 
memuru İbrahim Naci Bey, annesi 

Lefkoşalı İsmail Paşazade Dilaver Bey’in kızı 
Nakıye Hanım’dır.  Asıl adı Ahmet Ağâh’tır.  
Soyu Sultan III. Mustafa dönemine sancak 
beyliği yapan Şehsüvar Paşa’ya dayanır.  Şair 
daha sonra şeceresini devam ettirmek ama-
cıyla Beyatlı soyadını almıştır.

Eğitimi ve iş hayatı
Yahya Kemal ilk tahsiline Üsküp’te 1889 

yılında Yeni Mektep’te başladı. 1892’de ol-
dukça modern bir eğitim veren Mekteb-i 
Edeb’e girdi. 1895’te Üsküp’te başladığı or-
taöğretimine Selanik İdadisinde devam etti. 
O yıl annesinin ölümü ve babasının yeniden 
evlenmesi üzerine ailecek Üsküp’e döndü-
ler. Ailedeki huzursuzluk yüzünden Yahya 
Kemal yatılı olarak Selanik İdadisine devam 
etti. 1900 yılında hastalığı yüzünden yeniden 
Üsküp’e dönen Yahya Kemal, İdadiyi tamam-
lamak üzere İstanbul’a geldi. Yıl ortasında 
geldiği için Galatasaray Sultanisine giremedi. 
Robert Kolejine de bir yıl beklemesi gerektiği 
için açıkta kaldı ve devrin siyasi hareketlerine 
katıldı. Temmuz 1903’te bir fırsatını bularak 
devrin birçok genci gibi Paris’e kaçtı ve Jön 
Türklerin arasına katıldı. Fransızcasını iler-
letmek için Meaux Kolejinde okudu. Birkaç 
yıl Ecol Libre de Sciences Politiques’te oku-
du. 1906’da iki ay kadar Londra’da bulundu. 
Avrupa’nın pek çok ülkelerini gezdi. 1912’de 
zengin bir sanat ve tarih kültürüyle yurda 
döndü.

1913’te Darüşşafaka Mektebinde başla-
dığı tarih, medeniyet tarihi öğretmenliğine 
Medresetü’l Vaizin ve Heybeliada bulunan 
Bahriye Mektebi’nde devam etti. 1916-1919 
yılları arasında Darülfünun Edebiyat Şubesin-
de Garp edebiyatı ve Türk edebiyatı dersleri 
verdi.

Tedavi için bir süre Sofya’da bulundu. 
1922’de Lozan Barış müzakerelerine müşa-
vir delege olarak katıldı. 1923-1927’de Urfa 
mebusu olarak TBMM’ye girdi. 1925 yılında 
Türkiye- Suriye sınır tespit komisyonunda 
önemli çalışmalar yaptı. 1926’da Varşova, 
1929’da Madrid, 1931’de Lizbon’da orta elçi 

olarak görev yaptı. 1933’te yurda döndü ve 
TBMM’de Yozgat’ı temsil etti. 1935’te Tekir-
dağ, 1942’de İstanbul mebusluğu görevini 
ifa etti. 1947’de yeni kurulan Pakistan Dev-
leti nezdinde ilk Türkiye Büyükelçisi oldu. 
1949’da emekliye ayrılarak yurda döndü.

Türk edebiyatına birbirinden değerli şiir-
ler kazandıran, araştırmaları ve incelemeleri 
ve birikimleriyle nesre yeni bir ruh veren 
Yahya Kemal 1 Kasım 1958’de Hakk’ın rah-
metine kavuştu. Mezarı Rumelihisarı Kabris-
tanı’nda bulunmaktadır. 

Eserleri: 
Yahya Kemal’in Eski Şiirin Rüzgârıyla 

adlı eseri 1918’de Yeni mecmuada basılma-
ya başlamıştır. Dergâh, Şair, Nedim, Büyük 
Mecmua, Tavas, İnsan, Akademi, Fotoma-
gazin,  İstanbul, Aile, Hayat, İstanbul Haftası 
gibi dergilerde ve Hürriyet, Akşam ve Cum-
huriyet gibi gazetelerde yayınlanmıştır. 

Yahya Kemal’in şiirleri vefatından sonra 
kurulan Yahya Kemal Enstitüsü tarafından 
kitap haline getirilmiştir. Şairin 1961-1970 
yılları arasında kitap haline getirilen eserleri 
şunlardır:

Kendi Gök Kubbemiz(1961-1963-1967), 
Eski Şiirin Rüzgârıyla (1962), Rubailer (1963) 
Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş (1963), 
Aziz İstanbul (1964), Eğil Dağlar (1966), 
Siyasî Hikâyeler (1968), Siyasî ve Edebî Port-
reler (1968) (Aziz İstanbul, s.IV)

Sanatı
Yahya Kemal’in sanat anlayışı millî ve 

dinidir. O, kökü mazide olan ve geleceğin de 
sağlam temeller üzerine kurulması gerekti-
ğine inanan bir sanatkârdır. Gerek şiirlerinin 
gerekse nesirlerinin muhtevasında temel fi-
kir,  Türk milletini meydana getiren nesillerin 
1000 yıllık bir zaman içinde (1071 Malazgirt 
Zaferi’ni esas alıyor) vatan toprağında kan, 
ter ve gözyaşıyla yoğrulmasından doğuşu-
dur.  Bu kıymetler; sanatımız ( mimari, hat, 
tezhip, çini, musiki, şiir…) tevekkül anlayışı, 
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merhameti ve alicenaplığıyla hayat felsefe-
miz, cihangirlikle beraber fethedilen yerlerde 
bir ümran tesis etme idealidir.

Türklerin tarihi anlayışını da Anadolu’ya 
gelişleriyle başlatır.

Yahya Kemal’in gönlünde ve gözünde İs-
tanbul’un apayrı bir yeri vardır. Türk İstanbul 
adlı makalesinde bir iklimin mimarisi ve halkı 
arasında halis ve tam bir ahenk varsa orada 
gözlere bir vatan tablosu görünür, der. “İk-
limden anlayan hassas ve gerçek bir sanatkâr 
İstanbul’un eski semtlerinden herhangi biri-
ni, mesela Koca Mustafa Paşa semtini yahut 
Eyyüb’ü yahut Üsküdar’ı yahut Boğaziçi’nin 
henüz millî hüviyetini muhafaza eden her-
hangi bir köyünü seyredince kat’i bir hüküm 
vererek der ki: ‘Bu halk bu iklimde ezelden 
beri sakindir ve bu iklime bu mimariden ve 
bu halktan başka unsurlar yaraşmaz.’

Türklük beş yüz seneden beri İstanbul ve 
Boğaziçi’ni bütün beşeriyetin hayaline böyle 
nakşetti. Mimarisini bu şehrin her tepesine, 
her sahiline, her köşesine kurarken gûyâ:  ‘Ar-
tık bu diyar dünya durdukça Türk kalacaktır.’ 
dediği hissedilir.”

O, farzı mahal Türklüğün yeryüzünü eser-
leriyle süslediği hiçbir yer olmasa bile yalnız 
bu şehir onun ne kadar yaratıcı bir ruha sahip 
olduğunun delilidir, der. (Beyatlı, Yahya Ke-
mal, Aziz İstanbul, s.5 v.d,  MEB Basım evi- 
İST/ 1969)

Türk dilinin sadeleşmesini isteyen şair, 
dili şiirin hammaddesi olarak görür. Halkın 
konuştuğu Türkçenin daha anlaşılır ve sade 
olduğuna kanat getiren şair, hece vezniyle şi-
irler yazmış olsa da bunları beğenmez. 

Şiirin vezin, kafiye ve iç ahenge dayan-
dığını söyleyen Yahya Kemal, Türk şiir ge-
leneğinde önemli bir yer tutan aruzu tercih 
etmiştir. Paris’ten döndüğü yıllarda daha çok 
eski dille gazeller söyler. Şiirleri gazete ve der-
gilerde yayınlanır. O, sade dil ile yazılan şiirin 
zamanla kabul göreceğine inanıyordu. Aruzla 
günlük dil ile iç içe iç ahenge dayanan şiirler 
yazdı. Edebiyatımızda rubai yazan ender şair-
lerimizdendir. 

Nihat Sami Banarlı 20 yy.da Türkçenin 
büyük fırtınalar arasında çalkandığı bir dö-
nemde Yahya Kemal’in Türkçenin sedasına, 
mimarisine, ruhuna ve dehasına sadık kala-
rak bu lisanı kendi devrinin şahikasına ulaş-
tırdığı ifade etmektedir. “Şair, Türkçenin Tür-
kiye topraklarına güzelleşme sürecini adım 

adım takip ederek, milletimizin asırlar boyu 
bu lisana verdiği güzellikteki sırları araştıra-
rak bulmuş ve onu terennüm etmiştir.” der. 
Yahya Kemal’le yaptığı bir röportajda şairin 
Türkçe anlayışını madde madde yazdırdığını 
ve beyitlerle örneklendirdiğini kaydeder: “ 
1- Şiirde yaşayan Türkçeye girmemiş hiçbir 
Arap, Acem ve Frenk kelimesinin kullanıl-
maması; 2- Yaşayan Türkçeye girmiş Arap, 
Acem ve Frenk kelimelerini, onlara Türklerin 
verdiği ses ve mana içinde Türkçe addetmek;

3- Nahivde Türk milletinin cümleye ver-
diği mimariye şiddetle sadık kalmak; “Tatlısu 
Türkçesi”nin Servet-i Fünun şiiri üzerindeki 
etkisini kaldırmak;

4- Aşka, kahramanlığa, elemler ve şevk-
lere Türk milletinin verdiği ifadeyi gözetmek;

5- Şiirde ritmin lisan haline gelmesi de-
mek olan halis mısraı bulmak ve böyle mısra-
lardan müteşekkil manzumeyi, ilk mısradan 
son mısra’a kadar yekpâre bir ritim terkibi ha-
linde terennüm etmek. Böylelikle şiiri nesre 
zıt bir terkip olarak yaratmak;

6- Şiiri o çıkış noktasından hareket ederek 
söylemek ki bu şiir önce bizi, bizim milliye-
timizi, bizim duygu ve düşünce dünyamızı 
söylesin. Aynı şiir milli atmosfer içinde beşeri 
olsun. Bütün insanlığın duygu, düşünce, şevk 
ve heyecan âlemlerini terennüm edebilsin. 
( Banarlı, Nihat Sami, Türkçenin Sırları, s.118, 
Kubbealtı Neşriyat, 7. Baskı, İstanbul- 1984) 

Dumlupınar Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim 
görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Bilal Aktan, 
Yahya Kemal’e göre şiirin bir besteden ibaret 
olduğunu ifade ediyor.  Yahya Kemale göre 
“Şiir, kalpten geçen bir olayın dil şeklinde 
kendini göstermesi, duygunun birden bire 
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dil oluşu ve kalışıdır. Düşündüklerimizi yalnız 
vezin ve dil ile ifade etmemiz şiir değildir. Bir 
mısra eğer derunî bir aşkla ifade edilmişse şi-
irdir; yoksa kalpten duyulmadan, yalnızca ve-
zin ve dil uyumuyla söylenen şiir şiir olamaz. 
Şiir aslında bir nağmedir. Bu nağmeyi ifade 
etmek için vezin ve dil ancak bir vasıtadır.  

“Şiir ritim yani nazım sanatı olduğu için 
güfteden önce bir bestedir. Mısralarında nağ-
me hissedilmeyen bir manzume sadece bir 
güftedir ki onu sahasına atarız. Mısra mısra 
bir beste olan şiir ise asıl şiirdir.”  (Aktan, Bi-
lal, “Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiirinde Dil ve 
Ahenk” dergipark.org.tr. pdf, s.10)

Yahya Kemal’in iki ayrı dil anlayışından 
bahseden Aktan, bunlardan birisinin sade 
Türkçe, diğerinin de “Eski Şiirin Rüzgârıyla 
“adlı şiir kitabındaki sergilediği dil anlayışı ol-
duğunu belirtir. Buradaki manzumelerin dili 
işlemiş olduğu konu ve tarihi dönemlerle bir 
paralellik arz eder, demektedir. Yani şiirde 
söz konusu olan dönemin tarihi havası en iyi 
şekilde yine o dönemin klasik şiir dili ve üslu-
buyla anlatılır.

Yahya Kemal’in edebiyat, sanat ve tarih 
alanındaki görüşlerinin gelişmesinde Paris’te 
geçirdiği dokuz yılın önemli bir etkisi olduğu-
nu söyleyen yazar M. Orhan Okay, şairin eski 
ile yeniyi birleştirici bir rol üslendiğini, garp 
edebiyatından sentezler yaparak Türk edebi-
yatına yeni nazım şekilleri verdiğini ve şiire 
derinlik kattığını ifade etmektedir. 

“O, bir taraftan şöhretleri devam eden 
Fransız romantiklerini okuyor bir taraftan da 
realist romancıların eserlerini takip ediyor, 
sembolist ve parnasyen şairleri tanıyordu. 
Şiirine bir kültür temeli bulmak için Fransız-
ların yaptıklarını araştırıyor, onların milli tarih 
görüşlerinin edebiyatlarına nasıl kaynak teşkil 
ettiğine dikkat ediyordu. Devrin meşhur ta-
rihçileri Albert Sorel ile Camille Jullian’ın ya-
zılarını ve derslerini takip ediyor, evlerindeki 
sohbetlere katılıyordu. Çeşitli istikametlerde 
gelişen kültürü ona edebiyatta ve tarih anlayı-
şında yeni ufuklar açtı. O güne kadar beğenip 
taklit ettiği Servet-i Fünun şiirinden giderek 
uzaklaştı. Esasen bir süreden beri yenileşme 
ve sadeleşme yolunda olan Türkçe ile bir şiir 
dili kurmak istiyordu. Bu dil, milletimizin duy-
gularını ifadeye ulaşacak halis bir dil olacak-
tı. Fransızlar klasik metinlerden hareket edip 
yeni Fransız şiirine ulaşmışlardı. Öyle ise biz 
de divan şiirini günümüzde ihya etmenin, on-

dan pürüzsüz, saf mısralar elde etmenin yolu-
nu aramalıydık.

Bunların yanında tarih anlayışı için de bir 
çıkış yolu aradı. Asırlardı hüküm süren Os-
manlı fikri karşısında şimdi ufkunda Turan 
düşüncesi uyanıyordu. Türk milli tarihinin te-
meli ne olacaktı? Tarihçi Camille Julian’ın bir 
sözü ona yeni bir ufuk açtı. 

“Fransa toprağı bin yılda Fransız milletini 
yarattı.” Bu cümle Yahya Kemal’in tarih fel-
sefesinin formülü oldu ve bunu Türk tarihine 
uyguladı. Böylece Ziya Gökalp’in bütün Türk 
dünyasını kapsayan Turan görüşü yerine millî 
tarih kavramını vatan edinilen topraklar üze-
rinde başlatmış oldu. Bugünkü Türk milleti 
ile Anadolu toprağı arasında bir medeniyetin 
yoğrulmuş olduğuna inanıyor, Türklerin Ana-
dolu’ya geldikten sonra ortaya koydukları yeni 
medeniyeti ve bu medeniyeti meydana geti-
ren unsurları tanımak gerektiğini kabul edi-
yordu. (Okay, M. Orhan , “BEYATLI, Yahya 
Kemal”, TDV İslam Ansiklopedisi, BEYATLI 
maddesi, pdf) 

Eserlerinin İncelenmesi
Eğil Dağlar:
İstiklal Harbinde günü gününe yazılan 

şiirleri ihtiva etmektedir. Kitap adını 1897 
yılında Türk Yunan savaşında Gazi Edhem 
Paşa’nın orduları Atina’ya yürütürken bir as-
kerin söylediği türküden alır:
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“Eğil dağlar eğil üstünden aşam,
Yeni talim çıkmış, varam, ulaşam.”
Şair çocukluğunda dinlediği bu türküyü 

çok sevmiştir. O, Türk askerine ve vatanın 
kurtuluşuna inanmıştır. 

Kitaptaki nesirlerden biri de Eğil Dağlar 
başlığını taşımaktadır. Birinci Dünya Sava-
şı’nın yıkıcı izlerini, acılarını ve kayıplarını 
yaşamış, mütarekeyi ve akabinde elimizde 
kalan son vatan parçasının da işgal edildiği-
ni görmüş, Milli Mücadelenin ilk anlarından 
itibaren vatanseverlerin yanında yer almış, 
şiirleriyle yazılarıyla halka ve askerlere moral 
kaynağı olmuştur. 

İlk şiir 1918.
“Ölenler öldü, kalanlar muzdarip kaldık
Vatanda hor görülen bir cemaatiz artık…” 

(Beyatlı, Yahya Kemal, Eğil s.5, MEB Bası-
mevi, İST-1970) dizeleriyle devam eden şi-
irde Mondros Mütarekesinden sonra vatanın 
medeni sandıkları devletler tarafından işgal 
edilişini, Yunanlıların İzmir’e çıktıktan sonra 
yaptıkları fecaatleri ve Türk halkına reva gö-
rülen işkencelerin yarattığı derin ıstıraplarının 
izleri görülür. Daha sonraki mısralarda bu 
kara günlerin kararıp kalmayacağını, elbette 
şafak sökeceğini söyleyerek Türk milletine ve 
askerine ümit aşılamaktadır.

26 Ağustos 1922 şiiri ise, uzun bir bekle-
yişin ardından yorulan ve bezginlik gösteren 
Türk ordusuna motorize güç gibi olmuş ordu-
yu şevke getirmiştir…

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarab-
bi!

Senin uğrunda ölen ordu budur Yarabbi!
Ta ki ezanlarla yükselsin mübarek namın” 

(Eğil Dağlar, s.6)
Galip et çünkü bu son ordusudur İslam’ın” 

diyen Yahya Kemal, bu kadar inançlı ve azim-
li bir milletin savaşı tekrar kazanacağına çok 
güçlü bir şekilde inanmaktadır. Ayrıca İslam 
dünyasının kurtuluşunu da Türk Ordusunun 
bu savaştan galip çıkmasına bağlamıştır. Çün-
kü bağımsızlık için mücadele eden Tek millet 
Türk Milleti ve tek ordu da Türk ordusudur.

“Esir Jeminüs ve Altor Şehrinde” Milli 
Mücadele yıllarında Boğaziçi’nde bulunduğu 
bir esnada gençliğinde okuduğu Roma ve İs-
viçre kahramanlarının zor hayat mücadelesini 
anlatarak, Türk çocuklarının özgür bir şekilde 
Anadolu’da dolaşabilecekleri günlerin yakın 
olduğu müjdesini veriyor. 

Eğil Dağlar, makalesinde 1897’de Tesal-

ya‘ya giren Edhem Paşa komutasındaki Türk 
askerinin “Eğil dağlar eğil üstünden geçem” 
türküsünün Yeni Türkiye için bir muştu oldu-
ğunu, bu kez Yunanlıların ordunun değil bir 
çığın önünden kaçamayacaklarını ve yok ola-
caklarını söylüyor. (Eğil Dağlar, s. S.155 v.d)

Bebek Şamandırası, Siyasiler, Tecrübe ve 
Hüküm, Eser, Onun Sesi, Bir Düşünce, Taar-
ruz Şayiası, Bir Düşünce, Deva, Asıl Siyaset, 
Hatıraların kuvveti, Tûl-i Emel, Vaziyet, Ne-
ticeye Yakın, Milli Fikirler, Mustafa Kemal, 
Misak-ı Milli, Kurdun Dişisi ve Yavruları… ki-
tapta yer alan makalelerden bazı başlıklardır.

Eski Şiirin Rüzgârıyla: Yahya Kemal’in 
bu eserinde klasik şiirleri ve gazelleri top-
lanmıştır. Divan edebiyatının nazım şekille-
rini kullanarak bazen ağdalı bazen de sade 
bir Türkçe ile şiirler yazmıştır. Bu şiirlerinde 
Türk tarihindeki büyük devlet adamlarına; 
Sultan Alparslan’a, Nevşehirli Damat İbrahim 
Paşa, Yavuz Sultan Selim, II. Selim vs. dev-
let adamlarını metheden gazel ve kasideler 
yazmıştır. Ayrıca İstanbul’un güzide yerlerine 
Boğaziçi, Üsküdar, Çubuklu, Bebek gibi doğa 
harikası yererle de gazeller yazmayı ihmal 
etmemiştir. Bunun yanında edebiyatta üstad 
kişilere atfen Abdülhak Hamid,  Şemsi Tebrizî 
ve Mevlana’yı anlatan şiirler yazmıştır. Yavuz 
Sultan Selim’in İran üzerine yaptığı Çaldıran 
seferini anlatırken gözlerinizin önüne ardına 
koskoca bir orduyu takmış Yavuz Sultan Se-
lim Han ve birbirine girmiş iki ordunun savaş 
meydanı gelir.



362

“Her tûğ-ı pür-füruğ verirken hücuma 
şan

Her tîğ-bi-dirîğ parıldadı hun-feşan
Meydân-ı haşr ü neşri karıştırdın ey kader
Andırdı rûz-ı mahşeri hengâme-i imti-

han…” şiirin diğer beyitlerinde savaşı Osman-
lıların kazandığını, Tebriz’de Yavuz Sultan 
Selim adına zafer tuğları dikildiğini, dönüşte 
Zülkadiroğlu Beyliğini Osmanlı’ya bağlandı-
ğını bildirir ve “Hüdâları bir olan Türk halkı-
nın tek bir bayrak altında toplamasını” ister. 
(Eski Şiirin Rüzgârıyla, pdf, s.6) Yavuz Sultan 
Selim’in Mercidabık be Ridaniye savaşlarıyla 
Mısır’ın Osmanlı hükümranlığına girdiğini 
anlatan Yahya Kemal, “Rıhlet” adlı kasidesiy-
le Yavuz’un ölümünü dile getirir. (Eski Şiirin 
Rüzgârıyla, s.43)  

16 Mart 1920;
“Dil var mı kahr-ı dehr ile viran edilmedik
Beytü’l-hazen mi kaldı perişan edilmedi..”  

(Eski Şiirin Rüzgârıyla, s.49) beytiyle başla-
yan gazelinde İstanbul’un İtilaf devletleri ta-
rafından işgal edilmesi üzerine duyulan üzün-
tüyü dile getirir…

Bu şiirleriyle Yahya Kemal, geçmiş ile ge-
leceği birleştirmiş, kökü mazide yönünü atiye 
çeviren bir anlayışa sahip olduğunu göster-
miştir. Eser 1962’de gazete ve mecmualar-
daki şiirleri taranarak Yahya Kemal enstitüsü 
tarafından 1962’de kitap haline getirilmiştir.

Kendi Gök Kubbemiz: Yahya Kemal Ens-
titüsü tarafından yayınlana 4. kitaptır. İlk defa 
1961’de yayınlanmıştır.

“Süleymaniye’de Bayram Sabahı” adlı şi-
irinde milletiyle bütünleşmiş ulvi bir havayı 
teneffüs ediyor, Malazgirt’ten beri yürüyen 
Türkoğlunu, hem devleti koruyan hem de sa-
hip çıkan ve varisi olarak görüyor. 

Bayramda atılan top seslerini yurdun dört 
bir yanından; Üsküdar, Hisar, Kavaklar, Bursa 
İzmir, Konya, Beyazıd, Van; tarihin derinlik-
lerinden, Çaldıran, Mohaç, Kosova, Niğbolu, 
Varna, Belgrad, Budin, Uyvar, Eğri, Barba-
ros, Tunus, Cezayir gibi kaybettiğimiz vatan 
topraklarını yâd ederek buralardaki yaşayan 
soydaşlarımızı ve şanlı mazimizi bir bir yad 
ediyor. 

İlk defa 1957 yılında neşredilen bu şiir-
de Yahya kemal, yeni kurulmuş olan Türki-
ye Devleti’nin genç dimağlarına tarih şuuru 
aşılamak ve geleceğe yön vermek hedefini 
gütmüştür.  (Kendi Gökkubemiz, s.11, pdf, 
İstanbul Fetih Cemiyeti Yay., İST-1974)

Kitapta yayınlanan ikinci şiir “Açık De-
niz”, ilk defa 1925 yılında neşredilmiştir. 
“Itrî” şiirinde musikisindeki derinliği, beste-
lerinin güzelliğini, sabah ezanının makamını, 
ayini şerifini, NAAT’nı veciz bir şekilde ifade 
eder (Kendi Gökkubbemiz,s.17 v.d). 

“Bir Tepeden” ve “Bir Başka Tepeden” 
adlı şiirlerinde İstanbul’un ihtişamını dile ge-
tirmiştir.

“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstan-
bul!

Görmedim, gezmediğim, sevmediğim 
hiçbir yer.

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince 
kurul!

Sade bir sengini sevmek bile bir ömre 
değer…” (Kendi Gökkubbemiz., s.21) şiiri 
Münir Nurettin’in sesinde daha bir efsunlaş-
mıştır. 

Siste Söyleyiş,
“Bir devri lanetiyle boğan şairin Sis’i
Vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi” 

(Kendi Gökkubbemiz, s.26) Tevfik Fikret’i 
eleştiren bir şiirdir. Kitapta yer alan şiirlerden 
bazı başlıklar; Akıncı, Mohaç Türküsü, İstan-
bul’un Fethini Gören Üsküdar, Hayal Şehir, 
Ziyaret, Atik Valide’den İnen Sokak’ta, Üs-
küdar’ın Dost Işıkları.. İstanbul’u anlatan bir 
şehrengizdir.
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Aziz İstanbul: 1964 yılında kitap halin-
de yayınlanmıştır. İçinde Yahya kemal’in 
1942’de Halkevinde verdiği Türk İstanbul 
Konferansıyla ilgili yazıların yanında,”Hi-
sar’dan Şehitlik’e” 1922’de Tevhid-i Efkar’da, 
“Çamlar Altında Musahabe” 1914’te Peyam-i 
Edebî’de,”Çamlar Altında Muhasebe II” de 
1913’de Peyam’da, vs. tarihlerde yayınlan-
mış makaleleri vardır. Nesirlerin sonunda 
şairin şiir kitaplarından seçilen şiirler eklen-
miştir. Makalelerinin hepsinde İstanbul’un 
fethi, fetih için yapılan hazırlıklar, daha önce 
yapılan fetih teşebbüsleri, fethin ardından İs-
tanbul’daki imar faaliyetlerine değinir. “Türk 
İstanbul II” makalesinde milli mimarimizle 
atalarımız İstanbul’u nasıl süslemişse, hali 
hazırda da aynı şekilde tarihi ve milli dokuya 
zarar vermeden yeni köylerin, kentlerin inşa 
edilmesini istemektedir:

“Geçmişte sevdiğimiz, hayran olduğumuz 
ve bağlandığımız şeyler yalnız güzellikler, iyi-
likler, doğruluklardır; yoksa çirkinlikleri, kötü-
lükleri ve haksızlıkları sevmiyoruz. Demek ki 
maziyi bir kütle halinde, olduğu gibi, her tara-
fıyla sevmekten uzağız. Böyle olduğuna göre 
yaşadığımız devirde de, halde de sevdiğimiz 
ve sevmediğimiz aynı şeylerdir. Gelecekte de 
aynı şeyleri seveceğiz, aynı şeyleri sevmeye-
ceğiz. 

Milli şuura ermiş bir insana göre muhafa-
zakârlık, liberallik ve daha ileri fikirler arasın-
da fark azdır. Eski İstanbul’un güzel semtle-
rini yaratan Türklük, Şark medeniyeti içinde 
yaşıyordu; o zaman o medeniyetin manevi 
havasıyla, ahlâk ve muaşeret kaideleriyle, 
hayat şartlarıyla onları yaratmıştı. Şimdi Garp 
medeniyetinin havası ve onun kaideleri, ha-

yat şartları içinde yaşıyor, ona göre mesken, 
kent ve şehir yaratmaya mecburdur. Türklük 
milli şuuruna sahip olursa, hayat ve varlık 
manzarası, eskisinden farklı üslupta, fakat 
gene güzel olabilir.” diyerek hal ile geleceği 
birleştirmek istemiştir. (Aziz İstanbul, s.65)

Rubailer: Yahya Kemal’in rubaileri 1963 
yılında kitap halinde yayınlandı. Ömer Hay-
yam’ın Rubailerinin Türkçe Söylenişi yanında 
kendisi de rubai yazmıştır. İsmail Dede,  Ni-
hat Sami Banarlı, Haluk Şehsüvaroğlu, Fuat 
Ömer vs. kişilere rubai yazmıştır
“Hayyam’ı alıp tercüme et derlerse
Öğrenmek için talib isen bir derse
Derdim ki rubaisini nazmetmelisin
Onu Türkîde nasıl söylerse.”(Rubailer, s.13)

Yahya Kemal kaside ve gazellerinde gös-
terdiği üstün başarıyı rubai gibi yazılması zor 
bir nazım şeklini ustalıkla kullanmıştır.

Sonuç
Elimdeki kıt imkânlarla Yahya Kemal Be-

yatlı’nın sanatını, şiirdeki ve nesirdeki kud-
retini siz değerli okuyucularıma tanıtmaya 
çalıştım. Ancak dergi için hazırlanan bir yazı 
olduğu için sayfalar yetersiz kalıyor.

Gördük ki Yahya Kemal Türk düşünce, 
tarih, kültür ve edebiyat tarihine ışık tutan bir 
münevver,  bir umman. Biz ancak uzaktan 
bakabildik, ummanın kenarına bile yaklaşa-
madık.

Gerçekten Yahya Kemal’i anlatmak bir 
makaleye sığacak bir konu değil. Başka ma-
kalelerde farklı yönlerini ele alırız İnşallah.

Türk Milleti böyle bir edebiyatçı ve diplo-
mat ve siyasetçi olarak çok yönlü bir şahsiyet 
yetiştirdiği için çok bahtiyardır. Ruhu şâd ol-
sun.

 

HAYAT BU MUYMUŞ?
Hayallerin   vardı,   çalıştın,   çektin   nice   emek,
Yolun sonunda dedin ki: Hayat bu muymuş demek?
04 Kasım 2022                                 (Ahmet Sevgi) 

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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KIZ İSTEME VE NİŞAN

TAYYAR 
YILDIRIM

Köylerde düğünler genellikle harman 
sonu, yani güz mevsiminde yapı-
lırdı. Geçim kaynaklarının çiftçilik 

olması, ilkbahar ve yaz mevsimlerinin de 
ekim ve hasat mevsimi olması ister istemez 
böyle bir zorunluluğu ortaya çıkarmaktaydı. 
Hem oğlan tarafı hem de kız tarafı nişanlılık 
süresince yaptıkları hazırlıkların tamamlan-
masını müteakip düğün gününü kararlaştı-
rırlar ve hazırlıklara başlarlardı. 

Düğün gününden yaklaşık olarak bir 
hafta kadar önce, kız ve oğlanın akrabala-
rından oluşan bir grup, nikâh işlemlerini 
yaptırmak maksadıyla, oğlan tarafından 
‘tutulan(anlaşılan)’ bir araç ile Seydişehir’e 
giderlerdi. Bu maksatla köyden şehre gitme 
işlemine ‘izinname çıkartma’ denilirdi. İzin-
name çıkarıldıktan sonra gelin adayı için, 
hem düğün zamanında hem de düğünden 
sonraki zamanlarda giyineceği elbiselerin 
alımına geçilirdi. Bu alışverişin adına ‘el-
bise görme’ denilirdi. ‘Elbise görme’ işi de 
bittikten sonra oğlan tarafı izinnameye gi-
denlerin hepsine yemek yedirir ve yemeği 
müteakip köye geri dönülürdü. 

Genellikle pazartesi gününden başla-
mak üzere, köydeki genç kızlar, düğün bo-
yunca yenilecek olan ekmeği eylemek üze-
re oğlan evinde toplanır ve salı ve çarşamba 
günü de dâhil olmak üzere ‘dürü biçme’ 
saatine kadar ‘yoka’ (yufka) eylerlerdi. Yoka 
eyleme süresince nişanlı olan kızlar ‘bittik’ 
yaparlar ve bunları, hem nişanlılarına, hem 
de köydeki delikanlılara satarlardı. 

Çarşamba akşamı köyün ‘delikanlıları’ 
damadın evinde toplanır ve düğünde, hep 
ön saflarda olacak olan bayrağı taşımak 
üzere ‘bayrakçı’yı seçerlerdi. Bu toplantı 
aynı zamanda, düğünde yapılacak hizmet-
lerin karşılığı olarak, damadın babasından 
alınacak olan ‘delikanlı parası’nın miktarını 
belirlemek için de bir fırsat olurdu. Bununla 
beraber aynı toplantıda, cuma sabahı gidi-
lecek olan ‘düğün odunun’, mevkii ve mik-
tarı da belirlenirdi. Perşembe günü gelin 
için alınan ‘eprime’, ‘kadife’, ‘carse’, ‘basma 
ve sair kumaşlardan oluşan eşyalar, köyde, 
biçme ve dikme işinden anlayan kadınlar-

dan ve oğlan evinin kadınlarından oluşan 
kalabalık bir grupla kız evine ‘dürü biçme-
ye’ giderlerdi. Biçme ve dikme işlemi ta-
mamlandıktan sonra kız tarafı ‘izinname’de 
alınan ve nişanlılık süresince kızın biriktir-
diği çeyizler de dâhil olmak üzere bütün 
eşyaları sergiler ve gelen davetlilere göste-
rirlerdi. Buna “dürü göstermesi” denilirdi. 

Dürü göstermesinden sonra, gelen da-
vetlilerin hepsine yemek verilirdi. Dürü 
gösterme günü genellikle perşembe gü-
nüne denk getirilirdi. Bu arada köyün deli-
kanlıları da damadın evinin damında ‘bay-
rak dikme’ töreni düzenlerlerdi. Perşembe 
günü, böylelikle düğünün başlangıcı olan 
gün sayılırdı. 

Eskiden düğün bayrakları, geçmişteki 
Türk devletlerinin bayraklarını temsil eden 
renkleri taşır, kırmızı, yeşil, mavi ve sarı 
renklerden oluşan yazmaların ‘bayrak ağa-
cı’na sıralı bir şekilde takılmasından oluşur-
du. 1980’li yıllardan itibaren, düğünlerde 
sadece ay yıldızlı bayrağımız kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Düğünün sembolü olarak da bayrak 
ağacına bir adet ayna ve bir adet de havlu 
bağlanır, ayrıca bayrak ağacının en tepe-
sine, horoz tüylerinin renklendirilmesiyle 
oluşan bir de püskül takılırdı. ‘Delikanlı’ 
her evin evlenmemiş büyük genç oğluna 
verilen addır. Bir evde iki genç var ve ikisi 
de bekâr ise, büyük olanı ‘delikanlıdır’. Bu 
tanıma uyan köydeki gençler topluluğuna 
‘delikanlılar’ denilirdi. Düğünün asıl yü-
künü çekecek olanlar da bunlardı. Odunu 
bunlar keser, çevre köylerden gelecek dü-
ğüncüleri bunlar davet eder, bunlar karşı-
larlar, düğün boyunca bunlar ağırlarlardı. 
Verilen düğün yemeklerini bunlar organize 
eder, davetlilere bunlar hizmet ederlerdi. 
Kına gecesinde erkekleri eğlendirmek üze-
re oyunları bunlar hazırlar ve bunlar oynar-
lardı. 
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Düğünde çalan ‘çalgıcılara’ bunlar hiz-
met ederlerdi. ‘Çalgıcı’ tabiri yöremizde, 
düğün boyunca müzik icra eden müzisyen-
ler için kullanılırdı. 

Cuma günü sabahı, köyde ne kadar de-
likanlı varsa, evlerinden birer eşek alarak 
düğün odununa gitmek üzere köy önünde 
toplanırlar ve hep birlikte kararlaştırılan 
mevkie doğru hareket ederlerdi. Köyde 
kalanlar da bir başka telaşın içine girerler, 
oğlan evinin önüne kurulan onlarca ye-
mek kazanı ile pişirilen yemekler için aşçı 
kadınlara yardım ederlerdi. O gün yapılan 
yemeklerin adına ‘odun ekmeği’ denilirdi. 
Köylerde genellikle ‘yemek yemek’ tabiri 
yerine ‘ekmek yemek’ tabiri kullanılır.

 Bu yemekleri köyde aşçılık adına nam 
salmış olan kadınlar pişirirlerdi. Sabahleyin 
dağa düğün odunu kesmeye giden gençler, 
öğleden sonraki bir vakitte köye dönerler-
di. Odun kesilen mevki ile köyün arası ge-
nellikle dört-beş kilometreden az olmazdı. 
Dağa en az elli eşek ile gidilirdi. Dönüş yo-
lunda, gençlerden birkaç tanesi, guruptan 
kopardıkları dört-beş det odun yüklü eşek 
ile beraber kız evine yönelir ve odun yük-
lerini kız evine ‘yıkarak’ onlardan bahşiş 
alırlardı. Diğer oduncular ise oğlan evinin 
önüne gider ve odunları hayvanlardan ‘yı-
karlar(indirirler)’, kendileri için hazırlanan 
yemekleri yedikten sonra da istirahate çe-
kilirlerdi. 

O yıllarda ‘çalgısız’ düğün yapılmazdı. 

Düğün sahibinin önceden anlaşıp ‘tuttu-
ğu(anlaştığı))’ çalgıcılar cuma günü ikindi 
vaktinde köye gelirlerdi. Çalgıcılar düğün 
boyunca çok büyük hürmete muhatap 
olurlardı. Cuma günü, köyde bulunanların 
tamamı, ‘gelişçiler’ ve ‘delikanlılar’ tarafın-
dan ‘odun ekmeği’ne davet edilir ve gün-
düz pişirilen yemekler, gelen davetlilere ik-
ram edilirdi. O günün gecesi nispeten sakin 
geçerdi. Çalgıcılar ve delikanlılar cumartesi 
ve pazar günlerinde çok yoğun faaliyetler-
de bulunacakları için bu geceyi dinlenme-
ye ayırırlardı. Cumartesi sabah erkenden 
oğlan evi tarafından tutulan bir traktör ile 
kız evine gidilir ve kızın çeyizleri traktör ile 
oğlan evine götürülürdü. Daha eski tarih-
lerde bu taşıma işi hayvan ve insan gücü 
ile yapılırdı. 

Gelin tarafının akrabaları ve arkadaşları 
olan genç kızlar, gelin ve damat için ayrılan 
odanın süslemesini ve döşemesini yapmak 
üzere çeyizle birlikte oğlan evine giderler-
di. Gelenlerin hepsine oğlan evi tarafından 
‘yemek dökülür(pişirilir)’ ve bahşiş verilirdi. 
Köyün delikanlıları, daha önceden davet 
edilen çevre köylerdeki düğüncülerin gel-
mesini beklerlerdi. Çevre köylerden düğün-
cüler köye yaya olarak ve gruplar halinde 
gelirlerdi. Bunlara ‘düğüncü’ denilirdi. 

Düğüncüler, bayrak eşliğinde köyün de-
likanlıları tarafından, yanlarında çalgıcılar 
da olmak üzere köyün girişlerinde karşıla-
nırlardı. 
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Yukarı köyden gelen düğüncüler kar-
şılanırken, aynı anda aşağı köyden gelen 
düğüncüler varsa o karşılama merasiminin 
bitimine kadar köye giriş yapmazlar ve kar-
şılama sırasının kendilerine gelmesini bek-
lerlerdi. 

Cumartesi günü, düğüncü karşılama ve 
aynı zamanda ‘mehir, mihir’ günüydü. Dü-
ğüncü karşılamaları tamamlandıktan sonra 
ikindi vaktinde oğlan evinden alınan ‘san-
dık’, ‘yatak’, ‘yorgan’, ‘yastık’ ve benzeri 
eşyalar traktör üzerinde, kız tarafına götü-
rülürdü. Bu götürme merasimine, köylüler, 
köye gelen misafirler, ‘gelişçiler’, ‘delikanlı-
lar’, çalgıcılar hepsi birden iştirak ederlerdi. 
Bu merasime ‘mehir dolaştırma’ denilirdi. 

Mehirde bulunan sandığın içinde, ak-
şam kına gecesinde gelinin yanında kala-
cak olan genç kızların yemesi için, ‘çerez’, 
‘kömbe’, ‘helva’ ve benzeri yiyecekler ile 
yakılacak olan ‘kına’, ‘mum’ ve diğer mal-
zemeler bulunurdu. Mehir, kız evine indi-
rildikten sonra ‘gelişçiler’ köyün kadınlarını, 
‘delikanlılar’ da erkeklerini kına gecesine 
davet etmek üzere dağılırlardı. Davet bit-
tikten sonra, her hanenin büyükleri ve köye 
gelen misafirler köy meydanında toplanırlar 
ve misafirler herkese eşit bir şekilde dağıtı-
lırdı. Bu işleme ‘konak’ denilirdi. 

Misafirler akşam yemeklerini gittikleri 
bu evlerde yerlerdi. Bu özel gün için köylü-
ler, günler öncesinden hazırlıklar yapar, mi-

safirlerin ağırlanması için her türlü imkân-
larını seferber ederlerdi. Akşam yemekleri 
yenildikten sonra erkekler köy meydanında, 
kadınlar ise kız evinde toplanır ve kına ge-
cesi törenleri başlardı. Köy meydanının en 
müstesna yeri, çalgıcılar için ‘yastık’, ‘min-
der’ ve ‘kilim’lerle döşenir, onların rahat bir 
ortamda görevlerini icra etmeleri sağlanırdı. 

Gecenin geç saatlerine kadar çalgılar 
çalınır, kaşık oyunları oynanırdı. Köyün 
delikanlıları ise önceden hazırladıkları; ‘kız 
kaçırma’, ‘deve oyunu’ ‘yabandan gelen 
misafir’ ve benzeri oyunları sahneye koyar 
ve değme tiyatroculara taş çıkarırcasına 
oynarlardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde 
herkes kendi misafirini alır ve evlerine gö-
türürlerdi. Bu saatten sonra eğlenmek is-
teyenler sabaha kadar evlerde eğlencelere 
iştirak eder, yatmak isteyenler ise istirahata 
çekilirlerdi. 

Eğlenmek isteyenler için çalgıcılar ev ev 
gezerek onların müzik isteklerine cevap ve-
rirlerdi. Bu işleme ‘konak gezme’ denilirdi. 
Kadınlar ise kına gecesini kız evinde yapar-
lardı. Kadınlar ve kızlar bütün yörelerimiz-
de olduğu gibi, gelini ortaya oturtur, üzeri-
ne ‘al’ örter ve ‘gelin okşaması’ ile birlikte 
kınasını yakarlardı. 

Giyesi yuduğumuz taşlar
Gülüp oynadığımız eşler
Gayrı gidiyorum bu evden
Oturun ağlayın gardaşlar. 
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Gecenin geç saatlerine kadar burada def 
eşliğinde türküler söylenir, oyunlar oyna-
nırdı. Kına gecesi törenleri sona erdiğinde 
herkes evlerine gitmek üzere dağılmadan 
önce misafir kadınlar eşit bir şekilde köyün 
kadınları arasında pay edilirdi. Gelinin kız 
arkadaşları gelini yalnız bırakmaz, onunla 
beraber sabahlarlardı. 

Bu arada oğlan evinden gelen sandığın 
içindeki yiyecekler yenilerek, oyunlar saba-
ha kadar devam ederdi. Pazar günü yine 
erkenden telâşe başlar ve öğleyin yenilecek 
yemeğin, köyün aşçı kadınları tarafından 
pişirilmesi için hazırlıklara başlanırdı. Pazar 
gün öğleyin güveyi dolanmadan önce ye-
nilecek yemekler ‘yahni’, ‘bulgur pilavı’ ve 
‘hoşaf’tan oluşurdu. 

Çalgıcılar hiç ara vermeden çalar, oyun-
cular da onlara eşlik ederlerdi. Öğle vakti 
olunca bütün davetliler düğün pilavlarını 
yedikten sonra ‘güveyi dolandırılması’ töre-
nine katılırlardı. 

‘Güveyi dolandırmak’ düğünün vazge-
çilmez adetlerindendi. 

Bundan otuz kırk yıl kadar önce evle-
rimizin damlarının tamamı toprak damdı. 
‘Güveyi dolandırma’ merasimi için bir da-
mın üzerinde toplanılır ve ‘damat’, ‘sağdıç’ 
ve ‘imam’dan oluşan üçlü ortaya serilen 
kilimin üzerine otururlardı. Burada hoca-
nın “âmin!” diye bağırmasıyla birlikte dua 
yapılmaya başlanırdı. Dua bitince damat 
ve sağdıç ayağa kalkar ve takı merasimine 
geçilirdi. 

Hoca ya da sesi gür çıkan ve tecrübeli 
olan birisi takıların ve takı sahibinin adlarını 
herkesin duyacağı bir ses tonuyla bağırarak 
ilan ederdi. Bu arada damadın boynuna “al” 
denilen tülbent dolanır ve düğün sahibinin 
getirmiş olduğu çerezler orada bulunan 
herkese dağıtılırdı. Damat ve sağdıç, me-
rasim sonunda büyüklerin ellerini öper ve 
oradan ayrılarak evlerinin damına çıkar ve 
gelinin getirilmesini beklerlerdi. 

Artık “gelin çıkarma” zamanı gelmiş-
tir. Bayrakçının bayrağı almasıyla birlikte 
köydeki delikanlıların tamamı bayrakçının 
sağına ve soluna dizilir, hemen onların ar-
kasında ise çalgıcılar yerlerini alırlardı. Çal-
gıcılardan sonra da iştirakçilerin tamamı 
gruba katılarak kız evine doğru yaya olarak 
yola çıkılırdı. Kız evinin önüne varılıp bir 

saat kadar da orada çalgı çalınıp ve oyunlar 
oynandıktan sonra kız tarafı, gelen düğün-
cülere ‘şerbet’, ‘lokum’, ‘bisküvi’ gibi yiye-
cek ve içecekler ikram ederlerdi. 

Damadın babası gelini almak üzere içeri 
girer ve gelini almadan önce, orada bulu-
nan gelinin kardeşlerine bahşiş vererek on-
ların gönlünü ederdi. 

Gelin alındıktan sonra, yine düzenli bir 
şekilde oğlan evine doğru yola çıkılırdı. 
Gelin, yenge ve diğer kadınlar, konvoyun 
en arka kısmında yerlerini alırlardı. Daha 
eski zamanlarda gelin, damadın evine yaya 
olarak giderdi. Sonraki yıllarda ise “gelin 
çıkarma” traktörler vasıtasıyla yapılmaya 
başlandı.

Konvoy oğlan evine doğru adım adım 
ilerlerken, çalgıcılar yine çalmaya ve oyun-
cular da oynamaya devam ederlerdi. Dü-
ğün konvoyu nispeten dar bir yola girdiği 
zaman delikanlıların oluşturduğu ön safta, 
bir el “kurusıkı” denilen mermi patlatıla-
rak önceden ayarlanmış bir oyun sahneye 
konulurdu. Bu oyunun bir parçası olarak 
gençlerden birisi yüzükoyun yere uzana-
rak ölü taklidi yapardı. Bu oyunun amacı; 
düğünün başladığı gün, gençlerin bayrakçı 
seçmek maksadıyla toplanarak, belirlemiş 
oldukları ‘delikanlı parası’nı damadın baba-
sından tahsil etmekti. 

Damadın babası olay mahalline gelir 
ve gençlerle sıkı bir pazarlığa girişir, daha 
sonra iş tatlıya bağlanarak istenilen para 
alınır ve ölü taklidi yapan genç de ayağa 
kalkarak, konvoy kaldığı yerden yürümeye 
devam ederdi. 

Bu şekilde oğlan evinin önüne gelinir ve 
orada bekleyen ve damadın akrabalarından 
bir kadın gelinin ayaklarının dibine su dolu 
bir testiyi atarak parçalanmasını sağlardı. 
Damat ve sağdıç da damdan gelinin üzerine 
doğru çerez ve bozuk para atarlardı. Atılan 
bozuk paraların köyün çocukları tarafından 
toplanması sırasındaki karmaşa görülmeye 
değer bir manzara oluştururdu. 

Bundan başka gelin eve girer iken eline 
ekmek ve tereyağı verilerek ilk kez adım at-
tığı ve bundan sonra sürekli olarak yaşaya-
cağı evin kapısından içeri girerken kapının 
üzerine yağı ve ekmeği yapıştırırdı. Bunun 
yapılmasının amacı ‘gelinin eve bereket ge-
tirmesini’ dilemekle ilgilidir. 
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Gelin dış kapıdan içeri girince eline su 
dolu bir ibrik verilir ve yere döktürülerek 
gelin evine doğru yürütülürdü. Bunun da 
elbette bir manası bulunurdu. Su, yaşamın 
temelidir. Yeryüzündeki tüm canlıların ana 
kaynağı, özümüzdür. Evimizde, doğamızda 
ve dünyamızdaki her şeye can veren bir ni-
mettir. 

Gelin eve girdikten sonra damat ve sağ-
dıç oradan ayrılarak, sağdıcın evine gider-
lerdi. Çevre köylerden gelen düğüncüler de 
düğün sahiplerini tebrik eder, onlarla veda-
laşır ve köylerine gitmek üzere ayrılırlardı. 
Köylüler de aynı şekilde tebrikleşmelerden 
sonra normal hayatlarına geri dönerlerdi. 
Damat yatsı namazı vaktine kadar sağdıç 
ile birlikte bulunur ve namaz vaktinde ca-
miye giderlerdi. 

Camiye girerken sağdıç damadın ayak-
kabılarını muhafaza altına alır ve bahşiş al-
mak üzere ayakkabıların yer değiştirilmesi-
ni böylelikle önlemiş olurdu. 

Namazı müteakip cemaat “güyeği (gü-
vey) katmak” üzere tekbir sesleri ile birlikte 
damadın evine doğru yola çıkarlardı. Da-
madın gireceği odanın önünde dualar edilir, 
tekbirler getirilirdi. Bu arada damadın arka-

daşları ona vurmak üzere hazır beklerler-
di. Amcalar ve dayıları özellikle de sağdıç, 
vurdurmamak için özel gayret sarf ederler, 
korurlar ve dua biter bitmez içeriye doğru 
ittirirlerdi. 

İçeride gelinle birlikte bekleyen ve da-
madın akrabası olan bir başka kadın daha 
bulunurdu. Bu kadına ‘yenge’ denilirdi. Da-
mat içeri girdikten sonra yenge dışarı çıkar 
ve düğün de böylelikle son bulurdu.

 “Onlar ermiş muradına, biz çıkalım 
kerevetine” diyerek biter genellikle düğün 
masalları. 

Fakat anlatılan bu düğün bir masal de-
ğildi. O günler hepimizin özlemidir diye 
düşünüyorum. Teknoloji ne kadar gelişmiş 
olsa da imkânlar ne kadar artmış olsa da o 
günleri yaşayanlar, şimdi de halen hayatta 
olanlar, sanırım o günlerin güzelliklerinin 
bugünkülerden daha fazla olduğunu kabul 
ederler. 

Hepinize düğün tadında bir yaşam di-
ler, bu yazımı yazarken, katkıda bulunan 
en başta eşim Hamide Hanım olmak üzere, 
burada adlarını saymakla bitiremeyeceğim 
değerli insanların hepsine teşekkürlerimi 
sunarım.

Can karıncaya benzer, beden de
bir buğday tanesine. Karınca,
o buğday tanesini her an çeker durur.
                            (Hz. Mevlânâ)
CAN VE BEDEN
Karınca  nasıl  çekerse  yerin altına buğdayı,
Can da bedeni öyle çeker, sayarak günü, ayı.
 04 Kasım 2022                       (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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