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Rabbime şükürler olsun, bu yıl da Ra-
mazan Ayının ortasına ulaştık. Bu mü-
barek ay bizi manevi iklimlere yöneltti. 

Düşüncelerimiz, fikirlerimiz ve hareketlerimiz 
pozitif limanlara doğru kürek çekmeye başla-
dı. Kalbimiz her zaman olduğundan daha fazla 
merhamet ve sevgi ile doldu.

Bu ayın oluşturduğu atmosfer Türk Mil-
letinde farklı duyguların öne çıkmasına vesile 
olmuş tarih boyunca. Diğer Müslüman millet-
lerde de var mı bilmiyorum, ama bizde bir Ra-
mazan kültürü ve edebiyatı oluşmuş. Bu kül-
tür ve edebiyat yüzyıllar boyunca hep üzerine 
bir şeyler ekleyerek bu güne ulaşmış. Bu gün 
bizler bu kültür ve edebiyatın mirasçıları ola-
rak vefasız mirasyediler gibi davranıp bu güzel 
hasletleri farkında olmadan yok etmeye doğru 
yol alıyoruz. 

Atalarımız Ramazan Ayı geldiğinde Selatin 
Camilerin minareleri arasına mahyalar asar-
larmış. Bu gün biz de mahyalar asıyoruz… Bu 
mahya asmalar bir yarış haline getirilmeye ça-
lışılıyor. Her cami cemaati kendi camisinde de 
mahya bulunsun istiyor. Bazıları bu arzularını 
gerçekleştiriyor.   

Zenginler mahallelerinde bulunan fakirle-
re iftar yemekleri verir ve bunu yaparken de 
onların gönlü kırılmasın diye çeşitli yollar de-
nerlermiş. Mesela, diş kirası denilen bir kav-
ram oluşmuş bizim Ramazan kültürümüzde…

Malı mülkü yerinde variyetli olan beyler 
veya paşalar iftara çağırdıkları fakirlere bu 
davete icabet ettikleri için para verirlermiş. 
Bunu da gelenlerin guruları incinmesin diye 
“diş kirası” adı altında takdim ederlermiş. Yani 
gelenler kendilerini borçlu hissetmesin diye if-
tara katılanlara bir tür teşekkür etmenin yolu 
olarak bu diş kirası ihdas edilmiş.

Yine konaklarda ve mahalle aralarında bize 
has olan perde oyunu Hacivat Karagöz oyunla-
rı sergilenirmiş. Bu oyunun ustaları Ramazan 
Ayında konak konak gezerek maharetlerini 
sergilermiş. 

Meddahlar varmış… 
Hacivat ve Karagöz oyununun canlı olarak 

sergilenmesine orta oyunu demiş atalarımız. 
Bu oyunda da aynı Hacivat ile Karagöz’de ol-
duğu gibi konuşmalar doğaçlama olarak geli-
şirmiş. Bu oyunun kahramanları Kavuklu ve 
Pişakâr adını almış.

Sahur gecelerinin vazgeçilmezi davulcu-
lar varmış bir zamanlar. Bunlar davul çalma-
nın yanında maniler söyleyerek kaldırırlarmış 
Müslümanları sahura. Ortaya Ramazan Mani-
leri çıkmış bu sayede.

Ramazan’ın önemini ve bu ayda yapılması 
gerekenleri yazmış eli kalem tutan atalarımız.  
Ramazan için şiirler yazılmış, besteler yapıl-
mış. Bu sayede eşsiz değerde bir Ramazan 
edebiyatımız oluşmuş. 

Bu gün bu güzellikleri göremiyoruz. İftar 
sofraları fakirler için değil “kaz gelecek yerden 
tavuk esirgenmez” anlayışı ile kuruluyor. Veya 
bu işi belediyeler üstlenmiş, milletin parası ile 
yine millete iftar veriyor. 

Davulcularımız belki var ama davul den-
gi dengine çalmıyor, mani derseniz kulağımız 
hasret bu güzelliğe. 

Diş kirası derseniz… Milletin ağzında diş 
kalmadı sıkmaktan. Olmayan dişin de kirası 
olmaz diye düşünüyor herhalde iftar sahipleri!
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ANUŞ 
GÖKCE

25 VE 28 NİSAN’DA 
ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI

Bu sayıda Çanakkale Savaşının az bi-
lineni olan kara savaşlarını sizlere 
anlatmaya çalışacağım. Türk’ü öz 

vatanından atmak ve tamamen imha etmek 
düşüncesinde olan Avrupa milletlerinin sözde 
medeni davranışlarına sayfamda yer vererek 
Türk milletinin dostunu ve düşmanını daha 
yakından tanımasını istedim. 

Birinci Dünya Savaşında açılan en önem-
li cephelerden biri de Çanakkale Cephesi’dir. 
İtilaf devletleri 18 Mart Deniz Savaşında Bo-
ğazı geçemeyince 24 Nisan gecesi sabaha 
karşı Seddülbahir ve Arıburnu’na asker çı-
kardılar. Çıkarmayı gizlemek amacıyla Saroz 
körfezi ve Anadolu yakasına da göstermelik 
çıkarma yaptılar ve Osmanlı ordusunu şaşırt-
mak istediler.

Çanakkale Cephesine konuşlanan 5.Ordu 
Komutanı Alman Liman Von Sanders ile Türk 
cephe komutanları arasında boğazın savun-
ması hakkında görüş ayrılığı vardı. Yusuf 
Hikmet Bayur bu görüş ayrılığı dolayısıyla 
Türk ordusunun daha fazla zayiat verdiğini 
belirterek şöyle diyor: “Liman Paşa Çanakka-
le’ye gelmeden önce Türk komutanları eldeki 
birliklerinin büyük bir kısmının Arıburnu ve 
Seddülbahir arasında düşmanın karaya çıka-
bileceği kıyı ve kumsallara veya oralara yakın 
yerlere toplamışlardı. Durum böyle kalsay-
dı düşman daha sandallarda iken ve karada 
henüz yerleşememişken, yani kendisi için en 
nazik ve tehlikeli anlarda kuvvetli Türk birlik-
leriyle karşılaşacak ve en üstün ihtimalle yok 
edilecek ya da geri dönmek zorunda kalacak 
ve geri dönerken de çok ağır kayıplar verecek-
ti. Ancak bunun için Türk askerinin donanma 
ateşi altında savaşabilmesi gerekecekti. Türk 
komutanları bu yönü tabii görmüşlerdi. Nisan 
1915’te Çanakkale’de komutayı ele alan Li-
man Paşa, askerin donanma ateşi karşısında 
savaşamayacağı düşüncesiyle kıyı ve kum-
sallarda çok az kişi, adeta nöbetçiler bırakmış 
ve esas kuvvetlerini daha geriye çekmişti. Bu 
yüzden ilk saatlerde ve hatta bazı günlerde 
Türk ordusu ayrıca donanma ateşiyle destek-
lenen düşmandan nefer ve teçhizat bakımın-
dan bire yirmi, bire on gibi çok zayıf bir nispet-
te bulunarak savaşmak zorunda kaldı.(Yusuf 

Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, s.279 
vd., c.3, 2. Kısım, TTK yay., Ankara-1991)

İtilaf devletleri asıl kalıcı kuvvetlerini 
Seddülbahir’deki Sığırini (Morto koyu)-Hi-
sarlık Burnu, Teke koyu, Ertuğrul koyu, İkiz 
koyu, Zığındere olmak üzere beş kumsala ve 
Arıburnu’na da Anzak kolordusunu çıkardı. 
Seddülbahir cephesine çıkarılan birliklerin he-
defi Gelibolu yarımadasının güney bölgesin-
deki taktik derinliğindeki Alçıtepe blokunun 
ele geçirilmesiydi. Bu birliklerin ileri harekâtı 
derinlikte birleşerek Kirte köyü hattından 
Alçıtepe bloku ele geçirilecek; Arıburnu’na 
çıkan birlikler ise Conkbayırı- Kocaçimen-
tepe hattından Maltepe bölgesinin ele geçi-
rilmesiyle Seddülbahir cephesinin Osmanlı 
kuvvetlerince takviyesi önlenecekti. Arıburnu 
cephesi kuvvetlerine verilen taktik hedef ise 
Kocaçimentepe üzerinden Eceabat’ta sahile 
ulaşarak Seddülbahir cephesindeki Osmanlı 
kuvvetlerinin geri bağlantısını kesmekti.

İtilaf devletlerinin bu çıkarması karşısında 
onları ilk karşılayan Türk kuvveti 27. Alay’dır. 
27 Alay Gelibolu yarımadasının en yüksek 
noktası olan Conkbayırı’nı tutmak için karaya 
çıkan Anzak kuvvetlerine karşı ilk müdahale-
yi yapmıştır. Bu hareket düşmanın kıyı şeritte 
çakılıp kalmasına sebep olmuştur. Düşman 
birlikleri ilk ele geçirdikleri yerlerde küçük 
siper savaşları yapmışlardır. Bazı tepeler ya-
pılan taarruzlarla birkaç defa el değiştirmiştir. 
Bu bakımdan ihtiyat kuvveti olan 57. Alayla 
birlikte 27. Alay, muharebelerin sonuna ka-
dar genel gidişata hükmedecek olan müda-
haleleri 25 Nisan 1915 günü yapmıştır.

1 Nisan 1915 tarihinden itibaren 
27.Alay’ın 1 ve 3. Taburu ile bir makineli tü-
fek bölüğü 9. Tümenin ihtiyatı olarak Ecea-
bat’ta bulunmaktaydı. Alay’ın 2. Taburu ise 
Anafartalar ovasındaki Azmakdere’den Ka-
batepe’nin güneyindeki Çamtepe hariç sahil 
bölgesinin korunmasından ve gözetlenme-
sinden sorumlu idi. 
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24 Nisan 1915 saat 19.00’da Eceabat’ta 
bulunan 1. ve 3. Tabur ile makineli tüfek bö-
lüğü 9. Tümen Komutanlığından aldığı emir 
gereğince Kabatepe ve Palamutluksırtı’n-
dan sahile kadar olan bölgede gece tatbikatı 
yapmıştı. Bu tatbikat esnasında yapılan gö-
zetlemede düşman gemilerinden hiçbir eser 
görülmedi. Çünkü İngiliz birlikleri karatma 
faaliyeti yaparak karaya asker çıkarmışlardı. 
Bir müddet sonra gelen top sesleri Eceabat’a 
dönen birliklerin dikkatini çekti. Her gece işi-
tilen top sesleri boğazın girişinden gelirken bu 
kez batıdan geliyordu. 

Nihayet 27. Alay kumandanı Miralay Şe-
fik Bey, Eceabat telefon merkezi vasıtasıyla 
Arıburnu’na asker çıkarılmakta olduğunu 
öğrenir öğrenmez, birliklerin harekete hazır 
olmaları emrini göndererek 9. Tümen ko-
mutanlığına da hazır olmasını bildirdi. Bu 
emri alır almaz harekete geçen birlikler ayrı 
ayrı yol takip ederek sahile doğru ilerlemeye 
başladılar. 3. Tabur ve makineli tüfek bölüğü 
Boyun Noktasından geçecek, 1. Tabur Kaba-
tepe yolundan gidecekti.  3. Tabur ve maki-
neli tüfek bölüğü Boyun Noktasından aşarken 
büyük küçük ebatlı harp gemileri ve nakliye 
gemileriyle bu gemilerden birinin uçurduğu 
gözetleme balonu görüldü. Bu birlikler Boyun 
Noktasını aşıp donanma ateşinden korunan 
bir ovaya indikten sonra ateş başladı.  Boyun 
Noktasından Kavaktepe’ye doğru hareket 
eden birlikler yol üzerinde yaralı askerlerle 
karşılaştılar. Artık Kanlı sırt ve Kırmızısırt’ın 
doğu yamaçlarında bazı hareketler görülme-

ye ve piyade ateşleri işitilmeye başlandı. Önce 
3. Tabur, gerisinde 1. Tabur olmak üzere Ka-
vaktepe’den Kanlısırt’a doğru yapılacak taar-
ruzun güneyden saldırı olması ve düşmana 
Topçularsırtı’nı kaptırmamak amacıyla ku-
zey yönünde Göktepe’ye doğru hareket et-
tiler. 3.Tabur 165 rakımlı tepeye ulaştığında 
1.Tabur halen bu tepenin güneyinde hareket 
halindeydi. Bu tepeden İngiliz birliklerine ta-
arruz emri verilmişti; fakat Çamburnu’ndan 
gelmesi gereken cebel bataryası henüz ulaş-
mamıştı. Tam bu sırada Kocadere yönünden 
bir top geldi. Böylece taarruz için toplanan 
kuvvet 27. Alay’ın 1. ve 3. Taburları, bir ma-
kineli tüfek bölüğü ve bir adet top idi. 

3. Taburun 07.55’te taarruza kalkması ile 
muharebe başladı. Eldeki tek top 165 rakımlı 
Tepe’nin kuzeyinden İngiliz birliklerinin eli-
ne geçen üç topun bulunduğu mevkie doğ-
ru Kanlısırt’a; 165 Rakımlı Tepe’nin güney 
batısındaki çalılarda gizli olan makineli tüfek 
bölüğü 4 tüfeğiyle birlikte aynı noktadan ate-
şe başladı. 3. Taburun taarruzu daha önce 
başlamış olması nedeniyle İngiliz birliklerinin 
dikkatini ve ateşini üzerine çekti. Bu sebeple 
I. Tabur Keklikdersi’ne koşarak inmek sure-
tiyle Adanabayırı’nı tuttu ve Adanabayırı’nın 
güneybatısındaki İngiliz keşif kolunu geri püs-
kürttü. Kanlısırt ve Kırmızısırt ile bu sırtların 
kuzeyindeki sırtların doğuya inen yamaçların-
da İngiliz birliklerinin takviye kuvveti indirdi-
ğinin görülmesi üzerine, topçu ve makineli 
tüfek ateşleri bu yöne çekilerek İngiliz birlik-
lerinin bu girişi engellendi. 
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Takviye kuvvetlerini indirmeyi başarama-
yan İngilizler bu kez manga avcı kuvvetlerini 
Kanlısırt’ın çalıları arasına sokarak dere yo-
luyla asker göndermeye çalışıyordu. Kırmızı-
sırt çalılık olmadığından İngilizler sevkiyatta 
burayı tercih edemiyorlardı. 3.Tabura ait avcı 
kuvvetleri Uzundere’nin batısındaki İncesırt’a 
taarruz ederek burayı kısmen ele geçirdiler. 
İngiliz birliklerinin Merkeztepe-Gedik-Sivri-
tepe- Kanlısırt yönünden gelen makine tüfek 
ateşleri, Fundalıksırt’ı ele geçiren 1. ve 2. Ta-
bur Avcı hatlarının üzerine yoğunlaştığı sıra-
da 1. Tabur kuvvetlerinin sol tarafa kayarak 
Kanlısırt’ın doğu yamaçlarındaki İngiliz birlik-
lerine doğru taarruza başladı. Bunun üzerine 
bu taarruza destek amacıyla makineli tüfek 
bölüğünün bir takımı Adanabayırı’na gönde-
rildi. Tam bu esnada Çamburnu’ndan gelen 
cebel bataryası (9. Alay.3.Tabur 8. Bölük) 165 
Rakımlı Tepe’ye mevzi aldırarak ateşe başla-
dı. 3. Tabur, Fundalıksırt’ın kuzeybatısındaki 
derede ve İncebayır’da bulunan İngiliz birlik-
lerini geri atmış; I. Tabur Adanabayırı’ndaki 
makineli tüfek bölüğü takımının yardımıyla 
Çataldere ve Karayörük deresine kadar olan 
sırtları ve etekleri tutmuş bulunuyordu. İn-
giliz birliklerinin İncebayır ve Topçubayır 
üstünde bulunan ve Kılıçbayır ve Conkbayı-
rı’na doğru ilerlemeye çalışan kuvvetlerini, 
3. Tabur’un sağ tarafını oluşturan Mülazım 
Midhat Efendi kumandasındaki bölük ile çı-
karma sonrası iki takımlık kuvveti kalan ve 3. 
Tabur’a katılan 2. Tabur’a mensup Mülâzım 
Mustafa Efendi’nin kuvvetleri, İngiliz birlikle-
rine yandan etki etmek suretiyle cephe aldılar 
ve 2. Tabur 4. Bölük Mülazım-ı sânisi İbrahim 
Efendi’nin müfrezesi ile irtibat kurarak 57. 
Alay’ın cepheye ulaşmasına kadar cepheyi 
tutmaya çalıştılar. Böylece 27. Alay, 1. Ve 3. 
Taburuyla ve 2. Taburdan yaklaşık bir bölük 
kuvvetten oluşan mevcuduyla (yaklaşık 2200 
silah) dört saatten beri ortalama 15 bin İngiliz 
kuvvetine karşı savaşarak onları Kesikdere ve 
Karayörükderesi’nin batı tarafına attı. Bu sü-
reç boyunca yaralı ve şehit olmak üzere 300’e 
yakın zayiat verdi. 57. Alay’ın tam zamanında 
cepheye ulaşması ve taarruza kalkması sonu-
cu,  27. Alay taarruzunu Kanlısırt yamaçları-
na doğru yoğunlaştırdı.  (Dr. Murat Karataş, 
“27. Alay Harp Ceridesine Göre Çanakkale 
Kara Muharebelerinin İlk Günü”, s.273 vd., 
Yeni Türkiye Dergisi, sayı 65, 2015) 

Çıkarma hareketi 25 Nisan 1915’te gün 

ağarmadan başlamıştı. İlk çıkarmanın Kaba-
tepe-Arıburnu arasındaki sahil bölgesine ya-
pılması planlanmıştır. Ancak çıkarma araçları 
akıntının etkisiyle kuzeye kaydığından Büyük 
ve küçük Arıburnu bölgesine çıkan kuvvet-
lere ilk ateş bu kıyıları gözetleyen iki manga 
tarafından açılmıştır. Donanma ateşi deste-
ğinde çıkarma hızını artıran Anzak kuvvet-
leri karşısında Türk birlikleri büyük zayiatlar 
vermiş ve çekilmek zorunda kalmıştır. İngiliz 
kuvvetleri Kanlısırt, Kemalyeri, Conkbayırı 
doğrultusunda ilerlemişler, böylece Çonk-
bayırı’nı ve Kocaçimentepe’sini tehdit etme-
ye başlamışlardır. Çıkarmayı haber alan 27. 
Alay komutanı Yarbay Şevki Bey saat 8.00’da 
Kemalyeri ve Merkeztepe istikametinde ta-
arruza başlamıştır. Bu sırada Düztepe-Kılıç-
bayırı- Merkeztepe, Kırmızısırt- Kanlısırt- Al-
bayraksırtı hattında İngilizlerin mevzilendiği 
görülmüştür. Kocaçimentepe istikametinden 
Conkbayırı’na doğru yürüyüşe geçen 19. Tü-
menle Kocaçimentepe istikametinde açılan 
boşluk doldurulmuş oldu. 

25 Nisan sabahı Kabatepe yönünden ge-
len bombardıman sesleri üzerine 77. Alay ko-
mutanı Binbaşı Saib Bey, 19. Tümen Komu-
tanına durumu telefonla bildirmiştir. Ayrıca 
9. Tümenden de alınan raporda İngilizlerin 
Arıburnu ile Kabatepe arasında asker çıkar-
dıklarını öğrenen 19. Tümen komutanı Yar-
bay Mustafa Kemal Bey, Anzak kuvvetlerinin 
Kocaçimentepe’de oluşturduğu tehlikeyi sa-
vuşturmak için inisiyatifi ele alarak Arıburnu 
muharebelerine vakit geçirmeksizin müdaha-
le kararını vermiştir. 19. Tümen 5. Ordu’nun 
ihtiyatı olduğundan Maydos (Eceabat) Yalova 
Yolunun doğusunda Söğütlüçeşme’de bulu-
nana 72. ve Maltepe’de ordugâhta bulunan 
77. Alayları harekâta hazır vaziyette yerinde 
bırakarak, bizzat kendi emri altında olan Biga-
lı köyü yakınlarındaki çadırlı ordugahda bulu-
nan 57. Alay ve bir dağ bataryası ve Sıhhiye 
Bölüğünü Bigalı dersinden Kocaçimentepe’ye 
doğru yürüyüşe geçirdi. Yaklaşık 1,5 saatten 
fazla süren bu yolculuk Çanakkale muhare-
belerinin kaderini değiştirmiştir. Anzaklar 57. 
Piyade alayının gelmesi üzerine 261 rakımlı 
tepeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. Mus-
tafa Kemal’in inisiyatif kullanarak gerçekleş-
tirdiği bu hareket, hem Kocaçimentepe ve 
Conkbayırı blokunu kurtarmış, hem de ordu 
komutanının kendi genel ihtiyatını istediği 
yerde kullanması için zaman kazandırmıştır.
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Conkbayırı’na çıkarken bozulup perişan 
bir şekilde geri çekilen Türk askerlerini yere 
yatırarak süngü taktırmış, dinlenmekte olan 
57. Alayı bir baskından kurtardığı gibi alayın 
savaşa girmesiyle birlikte Conkbayrı’nı da 
düşman eline düşmekten kurtarmıştır.

19. Tümen Komutanı Kaymakam Mus-
tafa Kemal’in emrindeki 27. ve 57. Alaylarla 
Arıburnu’a çıkan İngiliz kuvvetlerini kontrol 
altına almıştır. Bu sırada Anzak Tümeni ta-
mamıyla karaya çıkmıştır. Bir taburla takviye 
edilen Binbaşı Hüseyin Avni Bey komutasın-
daki 57. Alay saat 18.00’de Düztepe’yi ele 
geçirmiş, 27. Alay da Kanlısırt’ı geri almıştır. 
İngilizlerin 1,5 tümene yakın kuvvetine kar-
şı, Mustafa Kemal sadece iki alayla mukabele 
etmiş; “Ben size taarruzu emretmiyorum, öl-
meyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçe-
cek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve 
komutanlar gelebilir” sözleriyle taarruza ge-
çen 27. Ve 57. Alaylar, İngiliz ve Anzak kuv-
vetlerini ilk çıktıkları kara şeridinde kalmaya 
mecbur etmiştir. 27. Alay Conkbayırı savaşın-
da saat 11’den itibaren 19. Tümenin emrine 
girmiştir. (Yeni Türkiye, Zekeriya Türkmen, 
19. Tümen ceridesine göre 25 Nisan 1915 
Hareketi, Kabatepe-Arıburnu- Conkbayırı 
bölgelerindeki Kara savaşlarında ilk yaşa-
nanlar” s.284 vd.)

Seddülbahir’e yerleşen İngiliz ve Fransız 
kuvvetleri Hamilton’un kumandasındaki bir-
likler ilk hedef olarak belirledikleri Alçıtepe’yi 
almak için 28 Nisan sabahında I. Kirte Savaşı-
nı başlattılar. Taarruza sol kanatta iki Britanya 
tümeni, sağ kanadında ise bir Fransız tugayı 

katılmıştır. Osmanlı savunması İngilizlerin 
taarruzları karşısında tutunurken, Fransızla-
rın bulunduğu kanatta yarılma noktasına gel-
miştir. Cephe komutanı Albay Halil Sami Bey, 
hatların geri çekilmesi emri vermişken, iki bö-
lüklük bir kuvvet donanma topçusunun ate-
şinde bir gedik açarak hatları takviye etmiştir. 
Bunun üzerine Halil Hami Bey geri çekilme 
emrini derhal geri almıştır. Öğleden sonra 
Yarbay Sabri Bey de iki taburluk bir kuvvetle 
karşı taarruza geçerek müttefiklerin taarruz 
gücünü kırmıştır. Gün sonunda müttefikler, 
taarruz başlangıç hatlarına geri çekilmişlerdir. 
Toplam zayiat Türk tarafında 2380, Britanya 
ve Fransa tarafında ise 3000 kişidir.

İngiliz, Fransız ve Anzaklar ve daha sonra 
Hint Müslümanlarından oluşan birliklerin ka-
tılmasıyla sürekli takviye alan müttefik kuv-
vetleri 10 ay kadar Türklerle girdikleri muha-
rebelerde pek çok kuvvetlerini ve gemilerini 
yitirdiler. İngilizler, Hilâl-i Ahmer Hastanesini 
ve İstanbul’a yaralı taşıyan hastane gemilerini 
bombaladılar. İçlerinde kendi yaralı askerleri 
de olmak üzere binlerce genci denizin su-
larına gömdüler; sargı yerinde parçalanmış 
cesetleri; el- kol, parmak ve kemikleri havaya 
savurdular. Türkler de 16 yaşındaki gençleri-
ni cepheye sürerek okuma çağındaki çocukla-
rını ve yetişmiş âlim ve subaylarını kaybetme 
pahasına Çanakkale’den düşmanı geçirtme-
diler. Türk milleti çok kanlı muharebeler ve-
rerek namusunu çiğnetmedi. 

Bizim namusunuzu çiğnemeye gelenleri 
unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tüm 
şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun.

 

KUR’ÂN OKUMAK
Kur’ân sırf ibadet maksadıyla okunsun diye inmedi,
Yazık ki bize  dini  anlatanlar  buna hiç değinmedi.
                                                   (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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MEHMET MUHLİS KONER 
VE HALK TERBİYESİ 

MUSTAFA 
ÖZCAN

GİRİŞ
Mehmet Muhlis Koner’in eğitimci oldu-

ğu bilinmektedir. Üç kere Belediye başkanı 
olmuş gerek yazı ve düşünceleriyle gerekse 
idareciliğiyle kendisinden bahsettirmesini bil-
miştir. Konya’nın basın hayatında, fikir dün-
yasında önemli bir yer edinmiştir. 1909’da 
başlayan yazı hayatı, neredeyse ölümüne ka-
dar sürmüştür.

Mehmet Muhlis Koner’in toplum/eğitim 
hayatında en çok önemsediği husus, terbiye 
meselesidir. Yazılarında sık sık bu konuyu 
işlemiştir. Yerel basın organlarındaki başma-
kalelerinden, fıkralarına kadar çeşitli yazıları 
gözden geçirilirse bunlarda, terbiye mesele-
sini çok boyutlu olarak ele aldığını tespit et-
mek mümkündür. Onun gözünde toplumun 
eğitilmeye, bilgilendirmeye ihtiyacı vardır. 
Okulların dışında kalan insanların bu ihtiyacı 
çok daha fazladır. Bunun göz önünde tutul-
ması gerekmektedir.  Okuma yazma oranının 
düşük olduğu bir memlekette bu konu ihmal 
edilmemelidir. Okuma yazma seferberlikleri, 
millet mektepleri, halkevlerinde parasız olan 
halk dershaneleri gibi uygulamalar bunun gi-
derilmesi yolundaki ileri adımlardır. Bu konu-
da halkevlerine çok iş düştüğü kanaatindedir. 
Halkevinde yapılacak konuşmalar, toplumda 
eskiden beri var olan aydın-halk yakınlaşma-
sına hizmet edecektir. Konuşmalar muaşeret 
adabı ve terbiye, tarihî menkıbeler, sıhhî ve 
hukukî meseleler, mahalli iktisat ve ziraat iş-
leri, yurt bilgisi, her nevi hikâyeler, büyüklerin 
biyografileri üzerinde olacak; bu faaliyetler, 
müzik hareketleri, milli oyunlar; raks, sinema 
ve temsilerle desteklenecektir.1

Biz onun yazılarını iki ayrı başlık altında ala-
cağız. İlki Halkevi’ndeki halk terbiyesi çalışma-
ları, öteki de yazılarında terbiye konusunda ile-
ri sürdüğü görüşler olarak değerlendireceğiz.

Muhlis Koner ve Halkevi’ndeki Halk 
Terbiyesi Çalışmaları

 Konya Halkevi 1932 Şubat’ında ilk kuru-
lan halkevlerindendir.  1951 yılında ağustos 

ayında kanunla kapatılmıştır. Son gününe ka-
dar işlevini yerine getirmeye çalışmıştır.   Hal-
kevi’nin son başkanı Av. Suat Abanâzır’dır.  
Kendisinden önce çok değerli başkanlar gel-
miş ve ülkeye, şehre hizmetlerde bulunmuş-
lardır.  Bunlardan birisi de eski Belediye baş-
kanlarından Mehmet Muhlis Koner’dir.  1943 
yılı Mayıs ortalarında başlayan Halkevi Baş-
kanlığı2 görevi öncesinde de Mehmet Muhlis 
Koner Halkevinin çeşitli komitelerinde de ge-
rek üye, gerekse komite başkanı olarak da on 
seneden beri sorumluluk üstlenmiştir.

Halkevlerinin yönetmelikle belirlenen 
çeşitli görevleri vardır. Bu görevleri yerine 
getirirken, iş bölümüne göre hareket etmiş 
ve topluma yararlı olmaya çalışmıştır. 9 ko-
mitesi bulunan Halkevlerinin toplumun her 
kesimine yönelik faaliyet yaptıkları ve insan-
ları eğitmeye çalıştıkları bilinmektedir. Toplu-
mu eğitmek, bilgilendirmek, kültür seviyesini 
yükseltmek en önemli hedeflerindendir.  Ge-
niş bir açıdan bakıldığı zaman okuma yazma, 
yetiştirme, meslek edindirme kurslarından 
başlayarak her eyleminin altında bu ulvi ama-
çın yattığı görülmektedir. Halkevinin kurulu-
şundan bu yana yaptığı faaliyetler arasında 
Muhlis Koner dönemi, halk terbiyesinin daha 
sıkça işlendiği bir dönemdir. Halk terbiye-
sinden maksat, halkın bilinçlendirilmesi ve 
davranış güzelliklerine sahip olmasıdır.  Bu 
konudaki çalışmaların en yoğunlaştığı dönem 
daha önce de dediğimiz gibi Muhlis Koner’in 
başkanlığını yaptığı dönemdir. Fakat onun bu 
konuya ilgisi çok daha eskiye dayanmaktadır. 
Şu haber görüşümüzü doğrulamaktadır:

“Geçen pazar (yani 31 Mayıs 1942 Pazar 
günü), mutad sazından sonra Başmuharriri-
miz Muhlis Koner tarafından muaşeret adabı-
na dair bir konuşma yapılmıştır. 

1  Muhlis Koner, “Halk Terbiyesi”, Yeni Adam, Sayı: 526, 25 Ocak 1945, s.4
2  Halkevi Reisliği, Ekekon, Sayı: 2054, 18 Mayıs 1943, s.2
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Bu konuşma Konya’nın yerli halkına onla-
rın anlayabileceği bir tarzda olmuştur.

Muhlis Koner, mesela yolda nasıl yürü-
nüleceğinden, sinema ve tiyatro gibi yerlere 
girerken nasıl sıraya riayet edileceğinden ve 
günlük hayatın medeni olması lazım gelen 
muaşeret usulünden bahsetmiştir.

Halkevinin en ziyade bu nevi musahabe-
lere çok yer vermesi lazımdır. Halkevi sade 
münevverlerin değil, belki daha ziyade halkın 
evi olması noktasından, onların aydınlanma-
sına çalışması ve bu büyük hedefin bu olması 
çok tabiidir.” 3

Bunlar Halkevinin çeşitli toplantıları şek-
linde gerçekleştirilmiştir. Özellikle Halkevine 
gelen insanlara yapılan söyleşilerde, konfe-
ranslarda bu konular üzerinde durulmuştur. 
Ancak bu faaliyetin kuru kuru bir toplantı ol-
madığını, “eğlendirerek eğitme” gibi bir yönü 
bulunduğunu söylemek yerinde olacaktır. 
Bu konuşmalar genellikle Cumartesi/pazar 
günleri yapılıyordu. Sözgelişi 19 Mart 1943 
Pazar günü yapılmakta olan milli saz konseri 
arasında Namık Ayas, “Devlet ve Müessese 
Mallarının Korunması” konulu çok verimli bir 
konuşma gerçekleştirmiştir.4

5 Haziran 1943 Cumartesi günkü aile 
toplantısının tam bir kültür gecesine benze-
diği söylenebilir. Çünkü Öğretmen Arif Şahap 
(Öktem) tarafından yönetilen Halkevinin or-
kestrası, klasik parçalar çalmış.  Milli Eğitim 
Müdürü, Ali Rıza Özkut şiir okumuş, Halke-
vi Başkanı konuşmasında kültürün esası ve 
neşenin hayat üzerindeki etkilerini anlatmış, 
Kuleli Lisesi öğretmenlerinden Şevki Yazman 
da Türk toplumunun temeli üzerinde güzel 
bir konuşma yapmıştır. Bütün bu aydınlatıcı 
konuşmalar gece saat 23:00’e kadar sürmüş-
tür.5

Konya Halkevi Başkanlığı halk terbiyesi 
konusunun bütün ilk ve orta öğretim öğret-
menlerinin katılımıyla müzakere edilmesini 
de sağlamış, onların görüşlerinden de ya-
rarlanmıştır   Konya Halkevi Başkanlığı, 4 
Temmuz 1943 Pazar günü Halkevinde saat 
17.30’dan saat 19:30’a kadar bir halk konse-
ri verdirmiş, bu arada takke giyenleri, çeşme 

musluklarını kıranları, yollarda halka mâni 
olacak şekilde yürüyenleri eleştiren konuşma-
lar yapılmıştır. Kısacası günlük muaşeret kai-
delerin hepsi, halkın anlayacağı bir dille ifade 
edilmiştir. Halkevi Başkanı Muhlis Koner ise 
Halkevi radyosundan muaşeret adabına dair 
bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma, alınan 
tertibatla bütün mahalle hoparlörleriyle de 
halka ulaştırılmıştır. Halkevinin aldığı kararla-
ra göre bu konuşmalara her pazar günü de-
vam edilecek ve halk lisanıyla ziraata, tarıma, 
sağlık ve baytarlık işlerine dair sohbetler ya-
pılacaktır.7

O yıllarda Konya Halkevi, bu işi adeta gaye 
edinmiştir. 16 Ağustos 1943 Pazar günü halk 
terbiyesiyle ilgili bir toplantıda yine Muhlis 
Koner konuşmuş ve muaşeret adabı üzerinde 
durmuştur. Bu konuşma da Halkevi bahçe-
sinde toplanan yüzlerce insana hitap edilmiş 
ve ayrıca hoparlörler vasıtasıyla bütün mahal-
lelere duyurulmuştur. Konuşmanın ardından 
halk sazı başlamıştır. Bu söyleşilerin bundan 
sonra sinema salonunda muhtelif konularla 
ve daha zengin bir programla bütün kış de-
vam edileceği ve halkı ilgilendiren bütün ko-
nulara temas edileceği bildirilmiştir.8  

Halk terbiyesi çerçevesinde hazırlanan 
programlar, 22 Ağustos 1943 Pazar günü de 
sürmüştür. Sarıyakup mıntıkasının mahallele-
ri halkı ile diğer mahallelerden kadın ve erkek 
700’e yakın bir halk kitlesi saat 18:00’de sa-
londa toplanmıştır. Bu toplantıda önce İstiklâl 
Marşı okunmuş, ardından ve hep bir ağızdan 
“Dağ Başını Duman Almış” marşı söylen-
miştir. Marşlardan sonra Muhlis Koner yine 
görgü kuralları içerikli konuşmasını yapmış 
ve halk terbiyesinin yararlarını anlatmıştır. 
Bu toplantılar her on beş günde bir yapılacak, 
bir yandan da halka milli marşlar ve mahalli 
türküler öğretilecek, ayrıca görgü kurallarına; 
sağlık, ziraat ve sair konularda konuşmalar 
gerçekleştirilecektir. Halkevinin bilhassa okul 
ve tahsil haricinde kalan insanlarla ilgilenmesi 
çevrede memnuniyet yaratmıştır.

Bu toplantıların bir yararı da İstiklal Mar-
şı’mızın düzgün ve bestesine uygun okunma-
sını sağlamaktır. 

3  “Muaşeret Adabına Dair Bir Konferans”, Ekekon, Sayı: 1908, 2 Haziran 1948, s.3
4  “Pazar Günkü Musahabe”, Ekekon, Sayı: 2030, 23 Mart 1943, s.2
5  “Aile Toplantıları ve Kültür Gecesi”̂ , Ekekon, Sayı. 2064,  10 Haziran 1943, s.2
6  “Halk Terbiyesi”, Ekekon, Sayı. 2053, 15 Mayıs 1943, s.2
7  “Halk Sazı ve Konuşma”, Ekekon, Sayı: 2075, 6 Temmuz 1943, s.2
8 “Halkevinde Halk Terbiyesi”, Ekekon, Sayı: 2095, 19 Ağustos 1943, s.2
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Toplantının başında nitekim İstiklâl Marşı 
söylenmiş, baştan birkaç mısra halka talim etti-
rilmiş ve daha sonra “Dağ Başını Duman Almış 
Marşı”na geçilmiştir.9

17 Ekim 1943 Pazar günü akşamı saat 
20:30’da Halkevi sinema salonunda yapılmış 
olan toplantıya, Çifte Merdiven Nahiye Ocağı 
ve diğer halk kitlesinden oluşan 800’ü geçen 
kadın ve erkek davet edilmiştir. Önce Milli 
Marş söylenmiş, daha sonra Halkevinin orkest-
rası ve halk sazı tarafından da seçme parçalar 
çalınmış, bunu Halkevi Başkanı Muhlis Ko-
ner’in yaptığı aile konulu konuşma izlemiştir. 
Konuşmadan sonra merkezden gelen filmler 
gösterilmiş ve halk, geç vakte kadar büyük bir 
neşe içinde vakit geçirmiştir.10

14 Teşrinisâni (Kasım),1943 Pazar günü 
Halkevi sinemasında yapılacak olan Halk ter-
biyesi saatinde müzik ve korodan başka film 
gösterileceği ve sağlık konusunda konuşma-
ların yapılacağı haberi basında yer almıştır.11    

Gerçekten söz konusu tarihteki halk terbiyesi 
programında Parti Vilayet Başkanı Halis Ulu-
san da bulunmuştur. Müsamere Halkevi, Lise 
ve Kız Öğretmen Okulu’ndan oluşan müzik 
gruplarının söylediği / çaldığı ve halkın takdirle 
karşıladığı parçalarla başlamıştır. Halk sazının 
ve Âşık Mehmet (Yakıcı)’in yanık türküleri ve 
koşmaları dinlenmiş, Muhlis Koner de mua-
şeret konuşmasını yapmıştır.  İlgi ile dinlenen 
ve insanları etkileyen bu konuşmayı müteakip 
film gösterilmiştir. Halkın bu öğretici günlere 
büyük bir heves ve heyecanla koştuğu görül-
müştür.12

Halkevi 1944 yılında son defa bu faaliyetini 
yapmıştır. Bu program da pek kalabalık olmuş, 
büyük sinema salonu galerilere kadar hınca 
hınç dolmuştur.  Çoğunluğu kenar mahalle-
lerden gelen kadın ve erkekler meydana getir-
miştir. Halkevi Başkanı Muhlis Koner, muaşe-
ret derslerine devam etmiş, orkestra muhtelif 
parçalar çalmıştır. Yüksek Ziraat Mühendisi 
Osman Çağırman’ın fenni arıcılık hakkındaki 
konuşmasının ardından milli saz heyeti, yeni 
kadrosuyla halk türkülerini seslendirmiştir. 
Kuklacı Orhan Burçe halk terbiyesini, köycülü-
ğü konu edinen Karagöz temsili vermiş, kukla 
oynatmıştır.13  

Muhlis Koner’in Halk Terbiyesine Dair 
Görüşleri

Halk terbiyesi ile ilgili en uyarıcı yazılar 
Muhlis Koner’den gelmiştir.  Sözgelişi eğlence 
yerlerine, sinemaya, tiyatroya giden insanla-
ra çok önemli hatırlatmalarda bulunmuştur. 
Ona göre buralarda riayet edilmesi gereken 
birtakım kurallar vardır. Bir insanın medeni-
yet derecesi, bu yelerde göstereceği kabiliyete 
bağlıdır. Onun için giyim tarzı, ayakkabılarının 
boyalı olması, yüzünün traşlı olması önemli bir 
göstergedir. Üst baş tozlu ve çamur içinde böy-
le yerlere gidilmemelidir.  Gelip geçerken bilet 
alırken gayet nazik davranılmalı, kimseyi itip 
kakmamalıdır. Bilet gişesinin önünde herkes 
sırasını beklemelidir.

Yine umumi yerlerde gülüp haykırmak, 
hele ıslık çalmak, alkış yapacağım diye tepin-
mek ve buna benzer hareketlerde bulunmak 
son derece yanlıştır.  Bu davranışlar o muhit-
te, o yörede yaşayan insanlarının geriliğinin 
işaretidir. Salonda sigara içmek, öteberi, ka-
bak çekirdeği yemek, bunları etrafa atmak, 
şımarıklıklar yapmak görgüsüzlüktür. Locanın 
ön kısmından ayaklarını aşağı sarkıtmak, san-
dalyenin arkasını önüne getirerek oturmak da 
benimsenecek bir davranış şekli değildir.  Böy-
le umumi yerlerde çok terbiyeli ve ağır başlı 
olunmalıdır.14

Yeni Adam’ın 325 sayısı nüshasında bü-
yük düşünce adamı İsmayıl Hakkı Baltacıoğ-
lu’nun “Bir Muaşeret Düzeni Lazım” başlıklı 
yazısından yola çıkarak, benzer düşünceleri 
Muhlis Koner de dile getirmiştir.  Her iki yazar 
da yazılarında rastgele ev ziyaretlerine karşı 
çıkmaktadır. Muhlis Koner de çok az sayıda 
aydınlar arasında haberli ziyaretler yapıldığın-
dan, çoğunluğun ise rastgele gidip geldiğinden 
bahsetmektedir. 

Çat kapı ziyaretlerin yol açtığı sıkıntılara ör-
nekler vermektedir. Bu sıkıntıları yaşamamak 
için ev ziyaretlerin daha önceden, hatta birkaç 
gün önceden kararlaştırılması ve ev sahibine 
iletilmesi artık büyük bir toplumsal zaruret ha-
line gelmiştir. Muhlis Koner’e göre buna riayet 
etmek her medeni adamın yaşayışın önemli bir 
icabıdır. Buna halkı, hatta aydınlarımızı alıştır-
mak lazımdır.15

9  “Halkevinde Halk Terbiyesi-Sinema Salonunda Mühim Bir Toplantı”,Ekekon, Sayı: 2098, 26 Ağustos l1943, s.2
10  “Halk Terbiyesi”, Ekekon, Sayı: 2121, 21 Birinci teşrin 1943, s.2
11  “Halkevinde Halk Terbiyesi, “Ekekon, Sayı:   2127, 6 İkinci teşin 1943, s.2
12  “Halkevinde Halk Tersbiyezsi”, Ekekon, Sayı: 16 İkinci teşrin 1943. S.2
13  “Halk Terbiyesi Çok Canlı Oldu”, Ekekon, Sayı: 2157, 26 İkinci kânun 1944, s.2
14  M. Muhlis Koner, “Eğlence Yerlerinde Vazifelearimiz”, Ekekon, Sayı: 2316, 8 Şubat 1945, s.2
15  M. Muhlis Koner, “Habersiz Ziyaretler Artık Kalki malıdır”, Ekekon, Sayı:1853,  27  İkinci  kânun 1942, s.1
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1942 yılında Ankara Belediyesi Muhlis 
Koner’e göre “gerçekten medeni denecek bir 
vasfa layık bir karar” almıştır. Bu, sıraya girme 
kararıdır. Halk, tramvaylara, otobüslere bi-
nerken, ekmek vesikası alırken, sinema veya 
diğer eğlence mahallerine girerken, istasyon-
da bilet alırken, hulâsa toplu bir halde bulun-
maya mecbur olduğu yerlerde sıraya girme 
usulüne tabi olacaktır. Muhlis Koner, zaten 
bu konulara çeşitli yazılarında yer vermiş biri 
olarak bundan son derece memnun olmuştur. 
Hatta Konya’da gördüğü yanlış uygulamaları 
örnekleyerek eleştirmiş, Belediyenin bu hu-
susta benzer bir karar almasını istemiştir.16

Belediye Reis Vekili Fuat Anadolu, Ekekon 
gazetesinin başyazısında M. Muhlis Koner’in 
dile getirdiği bu isteğe cevap vermiş, Anka-
ra Belediyesince ittihaz olunan sıra kararının 
Konya Belediyesince de uygulamaya değer 
bulunduğunu bildirmiştir. Hatta bu konuda 
icap eden kararın alınmak üzere olduğunu ifa-
de etmiştir.17

Sokakta nasıl yürünür, kadın ve erkek 
beraber bir mecliste nasıl oturulur, bir türlü 
öğrenemedik diye yakınan Muhlis Koner, ya-
zısının devamında şöyle demektedir:

“Ne bileyim günlük hayat içinde muaşe-
retin icap ettirdiği birtakım adap vardır ki onu 
herkesin bilmesi zaruridir. Sokakta sağdan gi-
dilir, sağdan gelinir. Şimdi herkes bunu bilse 
hiçbirisi birbirine çarpmaz. Sonra umumi cad-
delerde, kaldırımlarda ağzını ayırıp durmak 
yahut birkaç ahbap birleşip evde, kahvede 
oturur gibi herkesin geçeceği yolu keserek 
konuşmak ne kadar manasız bir hareket.”18 

Yazar Halkevi aile toplantıları, resmi bir 
balo yahut bir okul müsameresi gibi dave-
tiye ile gidilen toplantılarda gördüklerini de 
bir başmakalesinde anlatmıştır.  Davetiyede 
ısrarla iki kişilik yahut “bu davetiye bir bayan 
bir bay içindir” notu düşülmesine rağmen, 
yanına iki çocuğunu, konu komşuyu da alarak 
aşağı yukarı beş altı kişi halinde kapıdan gi-
rildiğine dikkat çekmiştir.  Bu şekilde yüz elli 
kişilik davetin üç yüz, dört yüz kişiyi bulduğu-
nu, toplantıda yer bulunamaz hale geldiğini, 
hiç günahı yokken teşrifatçılara kızıldığını be-
lirtmiştir. “Şu vaziyet medeni bir memleket 

halkı için en büyük bir ayıp ve affedilemez bir 
kusurdur. En samimi, en teklifsiz komşunu-
zun, hatta akrabanızın evine bile şu şekilde 
gitmek hiç doğu bir hareket değil iken resmi 
bir yere evinizin manevi evladına varıncaya 
kadar, konu komşu bütün tanıdıkları toplayıp 
gitmek, bu yalnız ayıp değil, büyük bir saygı-
sızlık ve medeni adaba derin riayetsizliktir” 
demiştir. Koner, bu gibi toplantılarda yaşanan 
bu karmaşıklığa meydan verilmemesi için 
alınması gereken önlemleri de açıklamış ve 
sadece halkın değil, idarecilerin de dikkat et-
mesi gereken hususlara işaret etmiştir. 19

Muhlis Koner, sadece şehirdeki insanları 
değil, köyde yaşayanları da uyarmakta ve on-
lara da bazı öğütlerde bulunmaktadır.  Köy-
lerdeki eksikleri bir bir sayarak, örnek köy ya-
pılmasını önermekte ve köylüleri buna teşvik 
etmek gerektiğini hatırlatmaktadır.  Devletin 
rehberliği altında, köylüleri daha medenî bir 
yaşayışa çağırmaktadır. Eksiklerini gideren, 
buna imkânı bulunan köylünün, yaşam kali-
tesini bir an önce yükseltmesi için çalışmasını 
öğütlemektedir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki Mehmet Muhlis 
Koner, toplumun kendine çekidüzen verme-
sini, medenî anlayışı benimsemesini, insan-
ların hareketlerine dikkat etmesini, görgü 
kurallarını öğrenip uygulamasını isteyen ve 
bunu telkin eden bir aydın, bir yazardır. Halk 
terbiyesi genel kavramı altında toplumun ya-
pabileceklerini irdelemiş, neleri benimsemesi 
gerektiğini ifade etmiştir.  Topluma yönelik bu 
uyarıları, onu geliştirecek, ilerletecek bilgilerle 
doludur.  Aslında bir eğitimci olarak ailede, 
okulda, toplumda eğitim ve öğretim üzerinde 
de durmuştur ama bu, ayrı bir yazı konusu-
dur.  Bu vesileyle Rahmetli Mehmet Muhlis 
Koner’i, Fezai’nin (Feyzi Halıcı) şiiriyle bir kere 
daha analım:

-Olayların İçinden-
Fezaî

-Rahmetli Muhlis Koner İçin-
Muhlis Koner, Konya’nın bir gerçek sembo-
lüydü
Gönüllerde yaşıyor nüktesiyle, sözüyle
Maddi âlemden öte mâna âleminde de
Öğretmenlik yapıyor Mesnevi’nin Özü’yle. 20

16  M.Muhlis Koner, “Sıraya Girme”, Ekekon,  Sayı:1894, 30 Nisan 1942, s.1
17 “Sıraya Girme”,   Ekekon, Sayı:1899,   12 Mayıs 1942, s.2
18  M.Muhlis Koner, “Senelerdenberi Öğrenemedik”, Ekekon, Sayı.1906, 28  Mayıs 1942, s.1
19  M. Muhlis Koner , “Bizde Müsamerelere Geliş Tarzı”,Ekekon, Sayı: 1914, 16 Haziran 1942, s.1 
20  Yeni Konya, Sayı: 5058, 21 Aralık 1963, s.1
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KONYA’YA İLK ZİYARETTEN 
BAZI İNTİBALAR

HAVVA
AVŞARTürkiye’de en çok görmek istediğim şe-

hirlerden biri de Konya’ydı. Niçin böy-
leydi, bilemiyordum ama içimde hep bu 

arzu vardı. Defalarca bu kadim şehre gitmeye 
niyetlendim. Ancak hep bir mani çıktı, ertele-
mek mecburiyetinde kaldık. Nihayet, bu Mart 
ayının sonlarında görmek nasip oldu.

Eşimle bir Cuma günü ikindiden sonra 
şehre indiğimizde, havaalanından kalacağımız 
otele kadar yol boyu Konya’ya gelmiş olmanın 
heyecanı ile etrafı seyretmeye koyuldum. İlk 
göze çarpan, memleketim Kayseri’ye benzer-
liği idi. Yol boyunca uzanan sanayi bölgesi ve 
geniş karayoluyla bozkırın ortasında kurulu 
gelişmiş bir Anadolu kenti görünümü sergi-
liyordu. Bu manzaradan gurur duymamak 
mümkün değildi.

Ancak, ben asıl tarihi Konya’yı merak edi-
yordum. Burası Anadolu Selçuklularının payi-
tahtıydı, hem de Mevlana hazretlerinin kabri-
nin bulunduğu yer… Acaba, buraları ziyaret 
ettiğimde neler hissedecektim, tarih gözümün 
önünde nasıl canlanacaktı. Geçmişin ihtişamı, 
maneviyatı beni nasıl etkileyecek, hangi iklim-
lere götürecekti? 

Otele yerleştikten sonra hemen dışarı çık-
tık ve ilk olarak Mevlana hazretlerinin türbe-
sine doğru yola koyulduk. Gün akşama doğru 
dönmüştü. Güneşin ışıkları sararmış, binalar 
üzerindeki yansıması bir başka güzelleşmişti. 
Bu atmosfer içinde, önündeki geniş meyda-
na vardığımızda ilk dikkatimi çeken, Mevlana 
Türbesi’nin o muhteşem mavi çinili kubbesi 
oldu. Güneşin sararmış ışıkları gerek kubbe 
gerekse yanındaki minarenin üzerinde bir baş-
ka parıldıyordu. Bu manzara, insan ruhuna da 
tesir ediyor, ziyaret arzusunu arttırıyordu.

Ne var ki ilk gittiğimiz gün, mesai saat-
leri sona ermiş olduğundan türbe ziyaretçi-
lere kapanmıştı. Uzaktan da olsa, Mevlana 
hazretlerinin ruhuna Fatiha okuduktan sonra 
yanı başındaki Sultan Selim Camii’nde ikindi 
namazını eda ettik ve istikametimizi Alaaddin 
Tepesi’ne doğru çevirdik.

Mevlana Türbesi’nin giriş kapısının bulun-
duğu yerden ara yollardan yürümeye başladık. 
Karşımıza önce, restore edilerek göz alıcı bir 
hale getirilmiş tarihi çarşı çıktı. Artık zaman 

tüneline girmiş durumdaydık. Aziziye Camii, 
o muhteşem görünümüyle bu hissimizi daha 
da güçlendirdi. Camiyi görünce aklıma İstan-
bul’daki Yıldız Hamidiye Camii geldi. Orada da 
aynı tesir uyanmıştı ruhumda.

Buradan artık dükkânları kepenklerini in-
dirmekte olan çarşının içinden geçerek önce 
Kapı Camii’ni ziyaret ettik. Akşam ezanı okun-
muştu. Ardından yine çarşının dar sokakların-
dan ilerleyerek ana yola çıktık ve İplikçi Camii, 
Karatay Medresesi, İnce Minareli Medreseyi 
dışarıdan da olsa görüp, şehirdeki Selçukludan 
miras atmosferi solumaya çalıştık. 

Artık gün batmış, yatsı vakti yaklaşmıştı. 
Ancak hep merak ettiğim Alaaddin Camii’ni 
görmeden dönmek istemedim. Evet, ertesi 
günü bütünüyle bu tarihi mekânları ziyarete 
ayırmıştık ancak olsun, burası ilk gün muhak-
kak görülmeden, için de şükür namazı kılın-
madan dönülmemesi gereken bir yerdi benim 
için. Mağazaların bulunduğu bölgenin önün-
den tırmanarak camiye ulaştık. Yatsı ezanına 
biraz daha vakit vardı. Caminin hemen yanın-
da bulunan, şehre hâkim bir yerdeki banka 
oturup geçmişi yad etmeye çalıştık. 

Doğrusu, birden kendimi bin yıl öncede 
hissettim. Anadolu’nun Müslümanlaşmasın-
da, Türk vatanı haline gelmesinde en büyük 
rolü üstlenen Anadolu Selçukluları canlandı 
gözümün önünde. İlk safta namaz kılmanın 
faziletini göz önünde tutarak cephesi enin-
den uzun inşa edilen caminin inşa edilmekte 
oluşunu hayal ettim. Minberi yapmak için göz 
nuru döken Ahlatlı usta geldi aklıma. Bir yan-
dan var olma mücadelesi verirken bir yandan 
Anadolu’yu boydan boya camiler, kervansa-
raylar, imaretlerle bezeyişlerindeki büyük-
lüklerini, medeniyet anlayışlarındaki derinliği 
hissettim derinden. Büyük Selçukluların tarih 
sahnesinden çekilmesiyle bu büyük mirasın 
sahipliğini üstlenen Anadolu Selçuklularının, 
iç kavgalar, Moğol istilasının getirdiği yıkımlar 
ve süregiden kargaşa içinde tarihe karışmasını 
hüzünle hatırladım ardından.
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Sonra silkiniverdim ve dedim ki eşime, 
iyi ki Selçuklular vardı. Bu vatan bizim oldu. 
Sonra kendi içime döndüm ve Konya’yı gör-
mek istememin temel sebeplerinden biri, bir 
Selçuklu başkenti görme arzusuymuş dedim 
kendi kendime

Ertesi gün Mevlana hazretlerinin kabrini 
ziyaret ve ruhuna Fatiha hediye etmek iştiya-
kıyla heyecan içinde türbeye gittim. Ne var ki, 
daha külliyenin bahçesine adım atar atmaz ilk 
şaşkınlığımı yaşadım. 

Giriş kapısından bahçesine girenler, bir 
Fatiha bile okumadan hadi fotoğraf çektirelim 
telaşına düşüyorlardı. Hayır, bu poz olmadı, 
bir de şuradan çekelim, o da olmadı, türbe tam 
görünmedi, bunu paylaşamam sesleri burada 
var olması gereken manevi atmosfer ile ters 
düşüyordu.

Bu şaşkınlık, türbeye girdiğimde ise ha-
yal kırıklığına dönüşüverdi. İçeride büyük bir 
uğultu, karmaşa hâkimdi. O hayal edip durdu-
ğum manevi havanın teneffüsünü zorlaştıra-
cak bir manzara söz konusuydu. Ziyaretçilerin 
çoğu türbeye sırtını dönmüş, elinde telefon 
öz çekim yapıyor ya da gruplar halinde poz 
verip fotoğraf çektirmeye çalışıyorlardı. Öyle 
ki, sükûnet içinde Fatiha okumak mümkün 
olmaktan çıkmıştı. İnsanlar neredeyse birbi-
rini itekleyerek türbe en iyi görünür şekilde 
görüntü almaya çalışıyorlardı. Yani Mevlana 

hazretlerinin türbesi bir fon haline gelmiş, dua 
yerini gürültüye bırakmış, mahremiyet orta-
dan kalkmıştı. 

Bu manzara içinde bulabildiğim uygun bir 
yerde, fikirleri asırlardır insanları sarmalamaya 
devam eden bu büyük mutasavvıfın ruhuna 
Fatiha okudum ve aslında bir tekke sessizliği 
ve saygısının hâkim olması gereken karmaşa-
dan çıkarak avluda uzun uzun nefeslendim. 
Evet, beni Konya’yı görmeye yönelten saik-
lerden biri Mevlana hazretlerini ziyaretti. Çok 
şükür gerçekleşti ama doğrusu böyle bir man-
zara ile karşılaşmak hiç aklıma gelmemişti.

İlginçtir, Mevlana türbesindeki keşme-
keşin aksine, buradan sonra ziyaret ettiğimiz 
Şems-i Tebrizi türbesinde büyük bir sakinlik 
ve sessizlik vardı. Aynı adla anılan caminin 
içerisinde bulunan makam türbeyi ziyaret 
edenler büyük bir huşu içinde oturmuş, kendi 
iç âlemlerine çekilmiş vaziyetteydiler. Sanırım 
bu vaziyet devam ederse, Mevlana türbesi 
turistik bir mekâna dönüşürken, o atmosferi 
yaşamak isteyenler buraya yönelmeye başla-
yacaklar.

 Burada şu gözlemimi de paylaşmak iste-
rim ki, bazı insanların cami içine girince kıble-
ye yönelip iki rekât namaz kılmadan yüzlerini 
türbeye çevirip oradan medet umar bir davra-
nış sergilemeleri son derece üzücü bir durum. 
Ve bu zatlara da büyük bir haksızlık aslında…
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Velhasıl, Konya’ya görmek istememde iki 
önemli saik vardı. Birincisi bir Selçuklu baş-
kentini görmekti: Evet, başkent şehirler bu 
niteliklerini kaybetseler de, payitaht ruhu kay-
bolmuyordu. Bunu gördüm ve hissettim. Yine 
İnce Minareli Medrese ve Karatay müzeleri ve 
içlerinde sergilenen eserlerde, Selçuklu mede-
niyetinin büyüklüğünü, dayandığı kökleri mü-
şahede imkânı buldum. Ve Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin de bir Türkistan devleti olduğu 
fikrim pekişti. Sanatıyla, mimari anlayışıyla, 
eşyaya bakışıyla Türkistan mirasını Türkiye’ye 
taşımış ve geliştirmişti. Nitekim hem İnce Mi-
nareli hem de Karatay müzesinde sergilenen 
eserlerde Uygur sanatının etkisi açık olarak 
görülüyordu. Medrese sisteminin kendisi de, 
devlet eliyle hayata geçirilen bir uygulama 
olarak Karahanlı mirasıydı. Selçuklular Türkis-
tan’dan gelerek göz alıcı bir medeniyet inşa et-

mişler; bir coğrafyayı her yönüyle değiştirerek 
günümüze kadar sürecek bir medeniyet mira-
sı bırakmışlardı. Bu durumdan gurur duyma-
mak mümkün değildi ve bu havayı solumak-
tan çok bahtiyarlık duydum.

Diğer yandan şehrin manevi merkezi 
hükmündeki Mevlana türbesinde şahit olduk-
larıma ise üzüldüm. Oranın manevi atmosfe-
rini yeterince teneffüs edememekten hayal 
kırıklığına uğradım. Gerçi, oradaki maneviyatı 
hissetmek bir hâldir denilecektir ama görülen 
keşmekeş duru bir zihin ile tefekkürü zorlaş-
tırıyor.

Ama şehirden ayrılmadan önce son olarak 
yine Mevlana hazretlerinin mekânına gittim 
ve ruhuna Fatiha okuyarak veda ettim. Uma-
rım ki, makamı turistik bir yer olmaktan çı-
karılır, layık olduğu atmosfere kavuşması için 
gerekli tedbirler alınır. 
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MÜBAREK RAMAZAN

ŞABAN
KUMCU

Arınmış gönüller durdu secdeye,
İndi kuşlar gökyüzünden müjdeye,
Bu sabah hüzzamdan okundu ezan,
Aksetti ilahi sesler derinde,
Bir bitmez bereket beraberinde,
Yurda burcu burcu geldi Ramazan...
   Feyzi Halıcı

Ramazan’a özlem... Ramazan gelince 
müminlerin iftara yetişmek için duydukları 
heyecanı ve yüzlerindeki tatlı tebessümleri 
unutmak mümkün değildir. Aksaray’da bi-
zim iftarlarımız; bütün ihtişamıyla karşımızda 
duran Hasandağı’nın eteklerinden atılan top 
atışıyla başlardı. Minarelerin şerefelerini süs-
leyen kandiller ve mahyalar şehrin ışıklarıyla 
birleşince “Şehr-i Süleha” (salihler şehri) ma-
nevi bir havaya bürünür ve iftar vakti derin 
bir sessizliğe gömülürdü. Aksaray tahinlisi 
ve Ramazan pidesi mahalle fırınından alınır; 
çörekler, börekler ve incelek adını verdiğimiz 
ekmek tatlısı evde yapılırdı. Evlerimizde bit-
meyen Ramazan telaşı başlardı. İftar vakitle-
rinin heyecanı ve teravihle, sahurla taçlanan 
Ramazan geceleri hiç unutulmazdı.  Şükürler 
olsun, gönlümüzü şenlendiren Şehr-i Rama-
zan; büyük medeniyetimizin bize miras bırak-
tığı bütün güzellikleriyle bugün de yaşamak-
tadır. 

Ramazan farklı bir aydır. On iki ayın içinde 
Recep ile başlayan, Şaban ile devam eden Ra-
mazan ile zirve yapan bir manevi yoğunlaşma 
dönemidir. Ramazan ayında Allah u Teala 
ile kul arasında özel bir ilişki kurulur. Kur’an 
bu ay içinde inmiştir. Oruçla beraber etrafı-
mızı kuşatan maddi ilişkilerden, bu ay içinde 
kurtulur, kendimize döneriz. Hak Teala oruç 
ibadetinin karşılığını bizzat ben vereceğim 
demektedir. 

Bu nedenle Ramazan ayının ayrı bir sos-
yolojisi vardır. Maneviyat ayı, ibadet ayı olma-
sı gereken Ramazan’ı en iyi biçimde yaşayan-
lar, gözlerini başkalarına değil, kendi içlerine 
yönlendirebilenlerdir.

 İnanmış bir kul öncelikle kendi muhase-
besini yapmalı, sadece mide orucu değil, söz 
orucu, kalp ve fikir orucu tutmalıdır. Yalnız 
Allah’a yönelmeli, çeşitli vesilelerle bu gü-
zellikleri yaşayamayanlar için dua edip, yar-
dımlarda bulunmalıdır. Gözlerimizi kendi iç 

alemimize çevirmeliyiz. Eğer yalnız dış aleme 
gözlerimizi açarsak, iç alemimize kör oluruz. 
Başkalarının günahlarının çetelesini tutanlar, 
kendi “benini”, günahlarını göremezler. “Se-
nin ben varım demen öyle büyük günah ki, 
başka günah bununla ölçülemez” diyeni işi-
temezler.
Vasıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dür ol-
madan,
Kenz açılmaz bir gönülde taki pür nur olma-
dan

“Her türlü kötülükten uzaklaşmadan 
Hakk’a kavuşulmaz. Kalp tertemiz olmadan, 
gönlün hazineleri açılmaz.” 
Sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli ede Hakk,
Padişah konmaz saraya, hane mamur olma-
dan.

“Hakk’ın bir kalpte görünebilmesi için, o 
kalpten kibir, iki yüzlülük, kıskançlık, kin, öfke 
ve dünya sevgisini çıkarmak gerekir. Allah, 
böyle bir kalbe misafir olmaz.”

 Nutku Şerif / Şemseddin Sivasi
Ramazan, temizlik, ahlaki yükseliş, ter-

biye, cömertlik ve insan sevgisiyle donanıp, 
günah ve zararlı şeylerden kaçındığımız bir 
aydır. Merhum Sezai Karakoç “Oruç da Acı-
kır” başlıklı yazısında şöyle der; “Evet oruç 
da susar, oruç da acıkır. Orucun susadığı ve 
ab-ı hayat gibi kanamadığı su, Kur’an sesidir. 
Acıktığı namaz, örtündüğü merhamet, ku-
şandığı giyindiği, Allah’ın adının yükseltilme-
si yani cihattır. Orucun da iftarı vardır. Oruç 
müminin kalbinde iftar eder. Onun sofrasın-
da işte saydığımız göğe mahsus yiyecekler 
bulunur. Yalnız insan orucu özlemez, oruç da 
insanı özler…” 
Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı,
Ey insan ruhuna inip yüce ilham dağından,
Kevser içir, abıhayat boşalt kristal bardağın-
dan,
Susamış ufuklara insan kalbinin ufukları-
na…
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Milletimiz, Ramazan’a ayrı bir hususiyet 
kazandırmış ve bir “Ramazan medeniyeti” 
kurmuştur. Ramazan ayının insanları kuşatan 
huzur, sevinç ve rahmet iklimi, edebiyatımız-
da da yerini almıştır. Mehmet Akif Ersoy, “Şu 
Ramazan Hürmetine” şiirinde şöyle seslenir:
Ya Rab şu muazzam Ramazan hürmetine,
Kaldır aradan vahdete hail ne ise,
Ya Rab, şu asırlarca süren tefrikadan,
Artık ezilip düşmesin ümmet ye’se.

“Allah’ım, şu muazzam Ramazan hürme-
tine; asırlardır süren şu ikiliği, anlaşamamaz-
lığı ve birliğimize engel olan ne ise onları orta-
dan kaldır. Artık, ümmet ezilip umutsuzluğa 
düşmesin. “
Alnımız secdede bulsun bizi her lahza ezan,
Ve hazin ömrümüzün her günü olsun 
Ramazan.
Zikrimiz Arş-ı geçip fecre kadar yükselsin,
Maveralardan ümid ettiğimiz ses gelsin.

 Faruk Nafiz Çamlıbel
Ah Ramazan günlerinde gördüğüm sevgi,
Büyük bir huzurla başlayan sabah,
Sonra durup durup tekrarladığım,
Çocuksu çocuksu Bismillah.

    Yavuz Bülent Bakiler
Bugün, gönlümüzü gülşen eden bu mü-

barek Ramazan’ı bütün güzellikleriyle ya-

şarken; Yahya Kemal, İstiklal Savaşı ve işgal 
yıllarının Ramazanlarını “Ramazan Düşünce-
leri” yazısında şöyle anlatır.

“Ramazan’ın topları patlarken, anne Ana-
dolu’nun bağrına mavi bayraklarını diken 
Yunan orduları karşısındaki askerlerimizi bir 
daha hatırlayacağız. Onları hatırlarken diyar-ı 
İslam’a Ramazan’ın bir daha geldiğini haber 
veren topların sesini derin bir hüzünle işite-
ceğiz. Minarelerden yanan kandilleri dolmuş 
gözlerle göreceğiz. Yükselen ezanları dalgın 
dalgın dinleyeceğiz. Ve bu Ramazan’ın her 
zevki bize çok acı gelecek.

Onlar, Kur’an’ı yeryüzünde müdafaa eden 
bu askerler; bin üç yüz sene Allah ve Pey-
gamber uğrunda döğüşen İslam ordularının 
son kahramanlarıdır. Bizi, Bursa’da, İzmir’de, 
Edirne’de ve Yunan cephesinin arkasında 
kalanları hatırlayacaklardır. Kalplerini bir hü-
zün saracak ve diyecekler ki: “Henüz sizleri 
kurtaramadık, Yunan ordularını anne vatanın 
ortasında durdurduk. Bu Ramazan’da da da-
ğıtıp atamadık…Bu namert düşmanları top 
dumanlarıyla boğamadık…Biz bu savaşın as-
kerleri olarak, Allah’ın şehitlere vadettiği cen-
netine kavuşacağız. Ve siz yeryüzünde böyle 
binlerce Ramazan, binlerce bayram, binlerce 
kandil göreceksiniz …

Ağızdan bir kere çıkan  söz
bil ki yaydan fırlayan ok gibidir. 
                                                    (Hz. Mevlânâ)

SÖZ VE OK
Söz ağızdan çıktı mı ok misali asla dönmez geri,
Bu yüzden müstesnadır ölçülü konuşanların yeri.
                                                           (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVÎ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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SAVAŞ VE BAHAR
Onlar bilsinler ki; şehit olurlarsa, cennette 

yerleri Peygamberimizin karşısında ve onun 
ashabı, halifeleri, gaza arkadaşlarının yanın-
dadır. Eğer gazi olup yaşarlarsa, Selahaddin’i 
Eyyubi’ye ve askerlerine, Fatih Sultan Meh-
med’e ve askerlerine, Yavuz Sultan Selim’e 
ve askerlerine uzaktan ne gözle bakıyorsak, 
sokaktan geçerken onlara o gözle bakacağız. 
Sanmasınlar ki, onlar cephedeyken biz onları 
düşünmüyoruz. Başka havalarda geziyoruz, 
nefsani şeylerden fazla bahsediyoruz, didişi-
yoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, laubali yaşı-
yoruz. Şimdi Ramazan’a girerken içimizi aynı 
şüphe sarıyor. Belki onlar zannederler ki nasıl 
hazin bir Ramazan’a girdiğimizi fark etmiyo-
ruz. Arzu ve isteklere kapılacağız, eğlenceye 
dalacağız, onları bir saat bile düşünmeyece-
ğiz… 

O askerler bizim kendilerine karşı ilgisiz 
olduğumuzu düşünmesinler. Biz onlardan al-
dığımız bir gurur hissiyle düşman karşısında 
başımızı dik tutuyoruz. Yarın da Allah’ın kar-
şısına onların şefaatinin gölgesinde çıkacağız. 
Biz yalnız onların ruhunu teneffüs ediyoruz. 
Bu Ramazan’a girerken de yalnız onları dü-
şünüyoruz…” “Tarih bir milletin hafızasıdır, 
tarihini bilmeyen millet, hafızasını kaybetmiş 
insana benzer.” Bernard Lewis

Bu yıl da idrak ettiğimiz Ramazan’ın hu-
zurunu, sevincini ve maneviyatını yaşayıp, 
hissederken; hür ve müreffeh yaşadığımız 

bu toprakları bize emanet eden şehitlerimiz, 
ebedi alemden bize böyle seslenmektedirler. 
Bu şuurla oruçlarımızı tutup, mübarek Ra-
mazan’la beraber Allah’ın bize bahşettiği ih-
sanlara binlerce defa şükrediyoruz. Ramazan 
ayının ülkemize, milletimize ve bütün mü-
minlere, huzur ve saadetlere vesile olmasını 
Mevla’mızdan niyaz ediyoruz.

... 
Safa geldin izzet ile,
Dahi azim nimet ile,
Müminlere rahmet ile,
Şehr-i Ramazan merhaba.
Mah-ı mübarek merhaba.
   Yunus Emre
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