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MERHABALAR 

HASAN AKBAL 

 

Merhabalar 
Hayat bir ırmak gibi akıp gidiyor. Zamandan kurtarabildiklerimizi sahifelere nakşetme 

derdiyle bir sayı ile yine karşınızdayız. Bu sayımızda geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Türk 

Edebiyatının önemli köşe başlarından bir isim olan merhum Nuri Pakdil’e vefa adına bir dosya 

hazırladık. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce onu yâd ettik. Pakdil’i anlatmak böyle 

birkaç yazıya, birkaç şiire sığacak kadar kolay bir iş değildi. Yıllarca verdiği mücadelesi, kırkın 

üzerinde kitabı ile karşımızda devasa bir anıt duruyorken birkaç damla ile Pakdil elbette an-

latılamazdı. Pakdil, Necip Fazıl’dan Sezai Karakoç’a uzanan silsilenin bir halkasıydı. Büyük 

Doğu’dan Diriliş, Diriliş’ten Edebiyat Dergisi, Edebiyat Dergisi’nden Mavera ve Mavera’dan da 

bugün edebiyat sahnesinde arzı enden eden birçok dergi doğmuştu. Bu yönüyle bile düşü-

nüldüğünde işimizin ne kadar kolay olmadığı anlaşılacaktır. Bu meyanda Nuri Pakdil hak-

kında duygularını aktaran yazarlarımız Fatma Hafızoğlu ve Fatma Nartekin başta olmak üzere 

Mine Akdemir, Halit Yıldırım, Recep Polat, Yusuf Tak ve Tülay Bilgin dostlara teşekkür ediyor, 

ustaya rahmet diliyoruz. 

Dergimizde yine önemli denemeler, araştırma yazıları ve şiirler bulunuyor. Denemeleri ile 

Nuray Alper Hanımefendi ve Avukat Gültekin Gebek gönüllerinize misafir olacak. Oyunun 

hazırlanma Süreci ve Bileşenleri başlıklı inceleme yazısıyla Devrim Aktürk oyun yazacak dost-

lara önemli bilgiler sunuyor. Nuri Pakdil ustanın Anneler ve Kudüsler isimli şiiri bu sayımızın 

ilk şiiri… Bu sayımızın diğer şairleri ise Fatmanur Nartekin, Fatma Hafızoğlu, Büşra Daşdi-

bek, Ramazan Yanar, Çağatay Kılıç, Hayri Kılıç, Furkan Bülbül, Ömer Cenani Ünal, Emre 

Şenol, Servet Özakan, Şener Beyter, Muhammed Muhammedoğlu, Mehmet Yaşar Genç ve 

Halit Yıldırım… 

Dergimiz her gün daha da bir gelişiyor, her sayıda farklı bir içerikle okuyucularına mer-

haba diyor. Özellikle bizimle beraber yol arkadaşlığı yapan edebiyat gönüllüsü yazar ve şair-

lerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir E-Dergi’de yazmak farklı bir şey. Ancak günümüzde yaşa-

nan ekonomik sıkıntılar, baskı maliyetleri, dağıtım sorunu gibi birçok sebep edebiyat dergici-

liğinde e-dergi metoduna doğru ister istemez bir kaymayı beraberinde getirecek gibi görünü-

yor. Amaç daha geniş kitlelere ulaşmak ise bu tarz yayıncılık şu anda iyi bir seçenek olarak 

görülüyor. Günümüzde bazı dergiler sayılarını elektronik ortamda yayınlamakta ve yılso-

nunda çıkan sayılarını toplu olarak bastırıp isteyenlere ulaştırmakta. Umarız biz de böyle bir 

imkân buluruz. 

Yeni bir sayıda buluşmak üzere edebiyatla kalın… 
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ANNELER VE KUDÜSLER 

NURİ PAKDİL 

 

Anneler ve Kudüsler 

 

I 

 

Güz suları bizim şehrin önünden akar 

Kış savunması 

Bizim şehir üs öbür şehirlere 

Dakka şimdi bir doğu kamerası 

Ölümü çeken 

 

* 

 

Geleceği parmakların bir bir gösterdi 

Yeşil bir harmani dizlerinde 

Çek denizi aradan 

And anıtları koy 

Eski çağ taşlarının üstüne 

Yeni çağ silahları üstüne 

 

* 

 

Eylem öğlesi 

Gül kurularını birbirine bağladık 

Ekmeğimize bulaşan çağın hakkını 

Kitabı açarak 

Yonttuk 

 

* 

 

Soluğunda gül kokusu 

Okunan ve bitmeyen bir sayfa 

Gibi 

Beni çeker bir girişime 

 

* 

 

Daha dinç ötede 

Gerçekte olduğundan daha parlak 

Yeresel 

Otuzüç katlı bir yapı gibi 

Damarlarımızda dolaşan kan gibi 

Hamid çizgisi 

* 
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II 

 

At ipi atladı 

Kitap soluyan atlar 

Çocuk atı çağırdı 

At çocuğu tanıdı 

 

* 

 

Denizi çek annemin başörtüsüyle ey sevgili 

At geçer o zaman denizi 

 

* 

 

Bilirsiniz ormanlarla sonsuz bir at gelir 

Görmüşsünüzdür çocukların rüyalarında da gelir 

Biner ona 

Sünnetçi 

 

* 

 

Cezayir’e atlarla gidilirdi 

Babam atla bağa gelirdi 

Yeni Ali 

Paris’i atla dolaşacak 

 

* 

 

İyi binen ata 

Bir solukta geçer Hazer’i 

Yavaş yavaş ingiliz 

Tuzağına düşer at süren yiğitlerin 

 

* 
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III 

 

Tûr Dağını yaşa 

Ki bilesin nerde Kudüs 

Ben Kudüs’ü kol saatı gibi taşıyorum 

 

* 

 

Ayarlanmadan Kudüs’e 

Boşuna vakit geçirirsin 

Buz tutar 

Gözün görmez olur 

 

* 

 

Gel 

Anne ol 

Çünkü anne 

Bir çocuktan bir Kudüs yapar 

 

* 

 

Adam baba olunca 

İçinde bir Kudüs canlanır 

 

* 

 

Yürü kardeşim 

Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin 

 

(Ocak 1972) 

 

* 
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IV 

 

Narin bir üzüm anne yüreği 

ağlaması çocuğun 

çöl tülbent üstünde 

sarar onunla anne yüreğini 

 

* 

 

Çocuk harita 

anne çocuğun gözleriyle bakar 

uyur çocuk 

anne bekçi daim 

 

* 

 

Sokaklar dar mı 

boğulur anne 

bu atlar 

geniş alan isterler 

 

* 

 

Çocuk koşar 

ardından K da 

insanın yüreğinde bir parça Kudüs vardır yani K 

anne şimdi eline aldığı yüreğini yerine bırakır 

 

* 

 

Irmak yatağıdır 

çocukların cepleri 

bilmeyiz bütün ırmaklar sabahları 

akşamları çocuk ceplerindedir 

 

* 

 

Erişince kelime beyi 

çocuğun etine 

pamuk gibi yumuşak olur o dağ 

anneler her yerde o dağı ararlar 

 

* 
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Dener çocuk 

öndeki çocuk boynu mitralyözdür 

toz kalktı mı ayaklardan 

Alttaki çocukla birlikte ikisi de attır 

 

* 

 

Doğudan mı batıdan mı 

yürüyen bir çocuk göreceğiz Kudüse 

ben çok önce çıktım doğu’dan 

anneler her yerde ararlar beni 

 

* 

 

Çocuk akdeniz görmüş 

her ülkede bulunan 

bir 

K’dır 

 

* 

 

Büyüyor elinde bomba 

bombanın gerçeği yumuk çocuk eli 

ama çocuk 

aykırı görülür ölüme 

 

* 

 

Ölüm de yasadır 

artar K 

annelere sunu günaydın 

çocuk önder 

 

(Kasım 1973) 

 

* 
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V 

 

Mavi ışın dolanır anne gömleğinde 

bal arısı deniz suyu 

tayfı çocukların 

gözetir kudüsleri 

 

* 

 

Kar yağmaz uçar anne gözlerinden 

anne eli ovadır 

oynayınca çocuk 

daha genişler 

 

* 

 

Kudüse şiir gömlek dikişi annenin 

gösterir yönümüzü iğneden çıkan ipliğin konumu 

kare ya dikdörtgen 

annenin çocuk yanağındaki izi 

 

* 

 

Düşününce anne 

kudüsler yakınlaşır 

bir tanrı tanımazın elinde de 

kudüs haritası bakar kudüs yaklaşımıyla 

 

* 

 

Kelime anne dişleri 

kiminde otuz iki kiminde otuz üç kelime 

çocuk bu kelimeleri 

öğrenerek yaş alır 

 

* 

 

Tapınakla yürek arasında en canlı ilişki 

yüreğimiz sıkışınca 

anladık 

el aksa’dan bir taş düşürülmüştür 

 

* 

İnsan 

soyaçekim 

göğe yansır umudu 

baktıkça aynada 
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* 

 

Ve çocuk gülünce 

ışır el aksa 

el aksa bilir ki 

çocuk koyacak o taşı 

 

* 

 

Ki biraz kirazdır ki biraz silâhtır 

çocukların 

gözleri 

parmakları 

 

* 

 

Getirince baba 

kudüsü özümleyen ekmeği 

yeniler anne andını 

kirazın ve silâhın üstüne 

 

* 

 

Deniz kabartısıyla 

aynı andadır anne andı ve çocuk solunumu 

bilir baba 

toprağı süren makinanın hüzünle kudüsü söylediğini 

 

* 

 

Ağıt yakışmaz 

şiire ve çocuk yüzlerine 

ki çocuk yüzleridir getirir bizlere 

gereğini bağımsızlığın 

 

* 

 

İlerler zaman 

kudüs koşusunda 

ancak anlar 

çocukların daim önde olduklarını 

 

 

 

 

(Şubat 1974) 
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KUDÜS’ÜN YÜKSELEN SESİ 

FATMANUR NARTEKİN & FATMA HAFIZOĞLU 

 

Kudüs’ün Yükselen Sesi 

 
 

Nuri Pakdil dediğimizde, aklımıza ilk gelen Kudüs oluyor. 

Kudüs’ün yükselen sesi… 

İstanbul’un kurtuluş gününü doğduğu gün sayan, Mekke’yi, Medine’yi kalbinin tam or-
tasında, Kudüs’ü ise bir tül gibi onların üzerinde taşıyan; 

Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği ‘pak dilli’ bir kahraman… 

Pakdil, eğitimli bir ailenin çocuğudur. 

Bu da demek oluyor ki okumak, yazmak ve kitaplar onun hayatı olacaktır. 

Daha çocuk yaşlarda bunun belirtilerini vermiştir; kitap okuyuşu, düşünceleri ve yazdık-

ları ile… 

Pakdil’in böyle yetişmesinde anne babasının rolü çok büyüktür. 

Çocuklarını, Hz. Muhammed’in izinde yetiştirmişler ve ona sürekli Peygamberimizin cö-
mertliğini anlatmışlardır. 

Nuri Pakdil, bu bilinçle yetiştirildiği için daima minnet duymuştur anne babasına… 

Onun Kudüs aşkı da bu yetiştirilme tarzı içerisinde filizlenmiştir. İslam dünyasının gü-
zelliğini her an içinde hissederek büyümüştür. 

Ailesi, resmi öğretiye ve yeni kurulan devletin okullarına içten bir samimiyet ve güven 
duyamadıkları için, çocuklarını, ilkokula üç yıl geç göndermişlerdir. İlkokuldan sonra da or-
taokula gidişi üç yıl gecikme ile olmuştur. 

Ancak Pakdil’in bu bekleyişi boş geçmemiştir. Ahmet Kuşçu adlı bir aile dostları, evlerine 
gelip Nuri’ye okuma yazma öğretmiştir. 

Okuma yazmayı öğrendiği için de ilkokula sınavla üçüncü sınıftan başlamış ve hiç kaybı 
olmamıştır. 

Pakdil’in hayatına baktığımızda her koşulda ve her fırsatta okuma yaptığını da görmekte-
yiz. 
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 Kendisi, Kitapçı Mehmet Abi’den 
her gün kitap aldıklarını, kitabın elle-
rinde kaldığı gün sayısı kadar da para 
ödediklerini anlatmıştır, bir konuşma-
sında. 

O dönemde, Latin harfi ile yazılmış 
kitap bulmak güçtür. Mahalle mekte-
binde Kuran öğrenmek de. Çünkü ‘Allah’ 
demenin dahi yasak olduğu bir dönem-
dir. 

Böyle bir dönemde okumuş ve yetiş-
miştir Pakdil. Ve yine bu dönemde ideo-
lojik düşüncelerinin temelini oluştura-
cak kişi ile Necip Fazıl ile tanışmıştır. 

Teyzesinin liseye giden oğlu saye-
sinde Orta Doğu dergisini okumaya baş-

lamıştır. 

Lise çağına geldiğinde ise, edebiyat dünyasına ilk somut adımı atmış ve ‘Hamle’ dergisini 
çıkarmıştır. Bu derginin ışığı, Nurullah Ataç’ın dikkatini çekmiştir. 

‘Nuri Pakdil’in iyi bir yazar, iyi bir düşünür olacağını umuyorum’ sözleri ile de düşünce-
lerini dile getirmiştir, Ataç. Haksız değildir. Çünkü Nuri, Ahmet Hoca’sının kitaba duyduğu 
saygıyı görerek yetişmiştir. Hocasının ceketinin cebinden büyük bir titizlikle çıkarıp okuduğu, 
öptüğü Kutsal kitabı ‘evveli’ yapmıştır. Kitabın yüceliğini ve kıymetini daha küçük bir çocuk-
ken anlamış, okumanın lezzetini tatmıştır. 

İşte derginin ışığı da, içindeki keşiflerin ve gençliğin heyecanını yüreğinde taşıyan böyle 
bir çocuğun gözlerinden yansımaktadır. Ve ışık büyüyecek, tüm dünyayı kaplayacak, 

‘Pakdil devriminin’ meşalesi olacaktır. 

Pakdil’in devrimi, ‘Anneler ve Kudüsler’ ile gerçekleşecektir. 

O, devrimini, tıpkı bir kol saati gibi Kudüs’e ayarlanarak yapmıştır. 

 

‘’Ayarlanmadan Kudüs’e  

Boşa vakit geçirirsin’ 

Diyerek; bizden, Kudüs’e ayarlanmamızı, her daim Kudüs’te ilerleyip Kudüs’te durmamızı 
isteyerek… 

Ve her çocuk, Kudüs demektir onun için. 

 

‘Gel 

Anne ol 

Çünkü anne 

Bir çocuktan bir Kudüs yapar’ 

 

Dizeleri ise, çocuklara ‘Kudüs’ olma umudunu, annelere ise o umudu taşıyabilecek gücü 
ve kutsallığı yüklemiştir. 

Pakdil için, her doğacak çocuk, Kudüs demek, Kudüs’ün kurtuluşu, yeniden İslam ile var 
oluşu demektir. Her çocuk o gücü taşımaktadır içinde. 

Anneler ise o gücün kaynağıdır. 

Mescid-i Aksa, onun rüyaları ve hayalleri içinde en kutsal mescididir ve El Aksa’ya konu-
lacak taş da çocuğun elindedir. 

 

‘Ve çocuk gülünce 

Işır El Aksa 

Ve El Aksa bilir ki  

Çocuk koyacak o taşı’ 
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 Nuri Pakdil’in umudu hep çocuktadır. Bu 
umuda sımsıkı sarılmıştır. 

Tüm gayesi ve nefesi, İslamiyet’in dirilişi ve 
Müslümanların ayağa kalkması içindir. 

İşte onun soyadı gibi pak olan devrimi budur. 

Pakdil, her gününü, her anını Kudüs hayali 
uğruna, İslamiyet uğruna çalışarak geçirmiştir. 

Roma’ya ve Paris’e gitmiş, görmüş, okuyup 
yazmıştır. 

‘Yazmak, uzun bir yürüyüşe çıkmaktır’, onun 
için. Ve ‘bir yazar, ancak yazarak girebilecektir 
insanlığa.’ Bu sebeple yazmak, onun ‘hayat biçi-
midir. 

Bu uğraşlarının, çalışmalarının en güzel ör-
neklerinden biri de kendisi gibi başka güzel adamlarla birlikte çıkardıkları ‘Edebiyat’ dergisi-
dir.  

Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Akif İnan, Alaaddin Özdenören, Sezai Ka-
rakoç ve Cahit Zarifoğlu... 

Yedi Güzel Adam, Yedi güzel yürek ve edebiyat… 

Yedisi de İslam devrimcisi… 

Edebiyat ve insanlık için yazmışlardır. 

Her şeyin ‘emek’ ile olduğuna inanmışlar ve geçmişle bağı kopan yeni nesille bu dergi 
sayesinde iletişim kurmuşlardır, amaçları da budur. 

Bu amaç uğruna uğraş vermişler, nice şiirler yayınlamışlar, nice şairler yetiştirmişlerdir. 

Nuri Pakdil’e göre ‘Edebiyat’, bir uygarlığın varoluş savaşının adıdır. 

Şimdi, onun tertemiz, pak adı, Kudüs mısralarında geçmektedir. 

Yazıları, Kudüs’ü güneş ışığı gibi aydınlatacak kadar parlaktır. 

Yazmak, en büyük savaştır. Dik duruşla olur. Nasıl olur da dünyanın her tarafına yayıl-
mış Müslümanlar için sessiz bir duvar misali durur Pakdil? 

İslamiyet, zulmün karşısında eğilmeyi mi emretmektedir? 

Hayır. İslamiyet zulmün karşısında savaşmayı gerektirir. Ve savaşacaktır. 

Ömrünün her anı, elinde kılıç kadar keskin kalemi ile zulmün üstünü çizmeye çalışacak-
tır, Pakdil. 

Suskunluğu böyle bozacaktır. Çünkü iyi savaşçı ancak böyle olur. 

Şimdi deseler ki, yeni bir Nuri Pakdil doğdu. Onun gibi bir başkası doğar mı bilmiyoruz, 

bilemiyoruz.  

Ancak, Onun kadar Kudüs aşkını yüreğinde taşıyan Nice Nuri’lere, nice Pakdil’lere ihti-
yacı vardır bu memleketin. 

Biz yeni nesil olarak diyoruz ki; 

‘Bir Nuri Pakdil öldü ise bir başkası uyansın. 

Yarınlarda ufuklar güneş açsın. 

Kudüs’te, El Aksa’da İslam güneşi doğsun yeniden. 

Kudüs’ün ve nice Kudüsler’in umut dolu sesleri yükselsin. 

Kalemlerimiz kılıç olsun zulüm karşısında. 

Kalemler, kılıçlar gibi durmasın kınında. 

Her çocuk Kudüs koksun, gül kokuları sarsın tüm dünyayı… 

Pak geçen ömrün, cennet bahçelerinde yaşasın Pakdil. 

Kahramanmaraş’ın en büyük hamlesi, kahramanı… 

Eyvallah… 
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PAKDİL’İN KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE HAYATINA BİR  BAKIŞ   

MİNE AKDEMİR 

 

Pakdil’in Kültür ve Düşünce Hayatına Bir Bakış  

 
 

Bazı insanlar konuştuklarından ibarettir, bazı insanlar sustuklarından. Her iki eylemi de 

aynı ustalıkla gerçekleştirenler vardır bir de. Onlar azın azıdır… 

Nuri Pakdil denilince akla bir yazar, bir sanatçı, bir fikir adamı gelmektedir. Yine Pakdil, 

denilince yapılan pek çok tanım vardır: O, “20. yüzyıla verilmiş en şık cevaptır.”, “Kendi içinde 

at koşturan bir şövalyedir.”, “Adeta bir Hızır gibi yetişmiş ve elbet milletimiz tarafından yetiş-

tirilmiş öncü kahraman bir aydındır.”, “Edebiyatıyla, fikriyatıyla, genel duruşuyla Kelime-i 

Tevhid’e adanmış bir adamdır.”, “Komple bir dava adamıdır.”, “Bize yeniden edep öğreten yol 

yordam öğreten kişidir.”, “Yazdığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi yazan adamdır.” 

 Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere Pakdil, hayatını bir amaç uğruna yaşamış ve bunun 

bedelini yazarak, çok okuyarak, ülküsü peşinde koşarak ödemeye çalışmış bir kişidir. “Yedi 

Güzel Adam” dan biri olan Pakdil, 1934’te Maraş’ta doğmuştur. İlk eğitimini anne ve baba-

sından almıştır. Babası Emin Ziyaioğlu, İslami bilgisi olan çevrede hoca olarak saygı gören 

birisidir. Annesi Hatice Vecihe Hanım da yine İslami bilgileri sağlam bir kadındır. 1930’lu 

yılların Türkiye’sinin ve Maraş’ın durumu sebebiyle Pakdil’in okula başlaması sancılı bir süreç 

olmuştur.  

Okuldaki eğitimin onu İslam’dan uzaklaştıracağı düşüncesi ile ailesi okula gitmesini iste-

memiştir. İlkokulu sınavla sınıf atlayarak bitirmiş, ortaokula ise üç yıl gecikmeli olarak baş-

lamıştır. Okumanın yanında yazma eylemi bu yıllarda somutlaşmıştır. Lise yıllarında artık 

yazılarıyla dikkat çeken biri haline gelmiştir. Üniversite ve askerlik yıllarında yazı yazmaktan 

uzaklaşan Pakdil, yazamamanın derin sancısını çekmiştir.  

Askerlikten sonra devlet memurluğu yapmış, fakat bürolarla, iş hayatıyla ve bürokratlara 

arası hiç iyi olmamıştır. Yaşadığı bu durum tiyatrolarında işçi memur konuşmaları olarak da 

yansımıştır.  
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Ağabeyinin ve sonrasında annesinin ölümü Pakdil’in hayatında önemli iki dönüm noktası 

olmuştur. Küçük yaşta yaşadığı bu kayıplar Pakdil’in hafızasında tabut imgesini yerleştirmiş-

tir. 1965 yılında babasını da kaybeden Pakdil artık yapayalnız kalmıştır. Pakdil, için yalnız 

kalmak kimsesiz kalmak değildir aslında. Onun için yalnız kalmak artık anlaşılamamaktır.  

Sürekli yazan, okuyan, araştıran ve düşüncelerini aktaran Pakdil edebiyatımızda, sanatı-

mızda, saygın bir yere sahip olmuştur. 1969 yılında bir ülkü ve devrim hareketi olarak be-

nimsediği Edebiyat Dergisi’ni çıkarmaya başlamışlardır. Fakat bu derginin yayın hayatı 1984 

yılında son bulmuştur. Dergi artık çıkmasa da Pakdil yazmayı hiçbir zaman bırakmamıştır. 

O, kaleme vicdanın sesi olarak bakmış ve bu bilinçle yazmıştır. O, yazmak uzun bir yürüyüşe 

başlamaktır diyerek yazmayı da tanımlamıştır. Bu uzun yürüyüşünde yazdıklarında ve dik-

katinde sadece Türkiye olmamıştır. Pakdil, Orta Doğu, Kudüs, Afrika ve Asya’ya da dikkat 

kesilmiştir. 

Nuri Pakdil, okumayı da çok sevmektedir. “Okumadığın gün karanlıktasın” demiştir.  

Nuri Pakdil, yaşamını bir direniş olarak görmüştür. “Direnirsem ölmem” diyerek bu dire-

nişini sanat edebiyat aracılığıyla gerçekleştirmeyi seçmiştir. O, varoluşunu şu sözlerle değer-

lendirir: “Eylem yapıyorum o halde varım.” Eylemin buradaki anlamı bütün katmanlarıyla 

yazmak, direnmek ve yürümektir.  

Pakdil, insan topluluklarının ayakta kalma sebebinin ortak bir inanç, ortak bir kültür, 

ortak bir ülkü ile oluştuğunu savunmuştur. Bu ortaklıkların birinin olmaması demek o top-

luluğun damarlarından birisinin tıkanması demektir. Bu da toplulukların varlığını tehdit eden 

bir unsurdur.  

Pakdil, “yerlilik ve kimlik” kavramlarına da değinir. Yazarı yerli kılan şey geçmişine kül-

türüne duyduğu bağlılıktır. Bunlar topluluğun var olabilmesi için gerekli koşullardır. Her top-

luluğun kültürünün farklı olduğunu bütün kültürlerin bir olmadığını söyleyen Pakdil, dün-

yada tek bir kültürün varlığından söz edenlere katılmaz. Eğer böyle olsaydı “kimlik ve yerlilik” 

olmazdı der. Pakdil, önemli bir not daha ekler. Doğu toplumlarının ve Türkiye’nin temelini, 

toplum düzenini, yönetimini, inançlarını, kültürünü oluşturan temel unsurun din olduğunu 

vurgular. Bu çerçevede milletlerin ayakta kalabileceğine işaret eder.   

Kısaca hayatını ve fikir dünyasını açıklamaya çalıştığımız Pakdil, 18 Ekim 2019 tarihinde 

85 yaşında iken aramızdan ayrıldı. Ardında kırkın üzerinde kitap bırakan Pakdil’e Allah’tan 

rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun. 

 

Kaynaklar 

AKBULUT, Hatice Ebrar. (2019). Nuri Pakdil’in Tiyatrolarında Vicdan. Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.  

TRT Nuri Pakdil Belgeseli https://www.youtube.com/watch?v=c8Eosn2P2i4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 | S a y f a  

ÇIRAKTAN USTAYA SESLENİŞ   

HALİT YILDIRIM 

 

Çıraktan Ustaya Sesleniş 

Onun ardından yazılan birçok yazıda ortak 

bir cümle vardı. “Usta’nın ardından bir şeyler 

yazarken zorlandım.” Evet, bu cümleden mi et-

kilendim yoksa gerçekte bende de mi bir tu-

tukluk oldu bilemedim. Onun hakkında yazı 

yazmak gerçekten kolay değildi. 

İsmini duyduğumuz ama pek resmini gö-

remediğimiz bir ustaydı o. Efsane gibiydi. Yedi 

Güzel Adam’ın neredeyse imamesi gibiydi. 

Ağabey idi. Onları 1969 yılında Edebiyat Der-

gisi etrafında toplaması, bir müddet yol yürün-

dükten sonra derginin sonlandırılması ve Ma-

vera’nın doğuşu… Ufak kırgınlıklar ama aynı 

yolda yürümeler… Tekrar çıkış ve 1984’ün 

Aralık ayında kapanış… İnzivaya çekilme… Hatta buna dilinin döndüğünce susmak da diye-

biliriz. Sonunda tekrar ortaya çıkışı. Necip Evlice ve diğer dostları… 

Onu ilk kez Çorum’da görmüştüm. Bir kış günüydü. Çok kar yağmıştı o gece. Ama salon 

yine de dolmuştu. Sözlerine meşhur selamı ile başlamıştı. Yine sözlerini bu selamla bitirmişti. 

İlk bakışta asabi, huysuz bir adam gibi görünse de bu huysuzluğun ardında gülen ve küçük 

tebessümlerle gönül alan bir gizli tarafı da vardı. Tabiri caiz ise huysuz ve tatlı bir adamdı 

aslında… 

Önceleri iki kitabını okumuştum. Ahit Kalesi ve Kalem Kalesi… Yeterli miydi? Asla.  

Onu tanıdıktan sonra Anneler ve Kudüsleri okudum. Peşinden Bağlanma’yı ve diğer ki-

taplarına da hızlıca göz attım.  

Bir yazar hakkında yazı yazarken en büyük ilham kaynağım o yazar ile yapılan röportaj-

lardır. Yazar orada kendi gönül dünyasını açar, kitaplarının ve yazılarının arka planlarını 

anlatır. Ben de onunla yapılan bu röportajları okudum. Konuşmalar isimli iki eserini de hız-

lıca gözden geçirdim.  

Bağlanma müthiş bir eser. Merhum Fethi Gemuhluoğlu’na ithaf edilmiş bir eser. Her satırı 

bir mıh gibi hafızaya çakılması gereken bir eser.  

Her fani gibi o da dünya gurbetini bitirdi. Bir kuş misali uçtu gitti aramızdan. Kırkın üze-

rinde eser bıraktı ardından. Sanırım bu eserlerin sayısı daha da artabilir. Zira Edebiyat Der-

gisinde kendi ismi ile veya müstear isimlerle yazdığı yazı ve şiirleri ile bu eserlere yenisi ekle-

nebilir. Bir de son yaptığı röportajlar. Onları da bekliyoruz. 

Öte taraftan bizler onda ayrı kalacağımız için üzüldük. Ama birileri neredeyse kına yaktılar 

kalemlerine. Abuk subuk yazılar kaleme aldılar. Sosyal medyada aptalca mesajlar yazdılar 

arkasından. Kimi antikemalist duruşundan rahatsızdı, kimisi anti kominist, anti sosyalist 

duruşundan ve söyleminden. Kimi de antifaşist, antinazizst ve antifiravunist duruşundan ve 

söyleminden. Hatta bu kalem kahramanlarının peşlerine takılıp “zaten yedi güzel adamı hiç 

sevmedim” diyen goygoycuları da gördük. Adeta onun ölümü turnusol kâğıdı gibi akı karayı, 

dostu düşmanı ortaya çıkarıvermişti.  
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Emekten yana olan, haksız mülkiyetten ve karasiyasadan nefret eden, dili bizim kesimin 

alışamadığı kelimelerle süslü olan, yine bizim kesimin pek sevmediği bir ibare olan “dev-

rimci”liği savunan ama sözde devrimcilerle arasında Müslüman olmak ve İslam’ı savunmak 

gibi fersah fersah fark olan bu adamı sözde emekçiler, servet ve siyaset düşmanları da seve-

memişti. Ona bu sorular sorulduğunda “onların elinden kelimelerini ve söylemlerini aldım 

onlar ondan kızıyorlar bana” demişti. Belki de ondandır gerçekten. Kelimeleri ve söylemleri 

ellerinden giden bu kesime kala kala pusulasız eylemler kalmıştı. 

“Kalem benim kalemdir” diyen bir adam namluya sürdüğü eserleri ile kendisini dahası 

inandığı değerlerini kuşatan, ona savaş açan karşı tarafı bu kelimelerle topa tutmuş bir 

adamdı. Teslim olmayan adamdı.  

Anlaşıldı mı? 

Hayır… 

Ne sağ, ne de sol onu tam anlamıyla anlamadı. Zira bu konuda İtalyan Türkolog Prof. Dr. 

Anna Masala “insanlar Pakdil’i iki bin yılından sonra anlayacaktır” demiş. Gerçi biz bir çeyrek 

yaşadığımız iki binli yıllarda en azından adından bahsedebiliyoruz, inşallah anlarız da. Ama 

onu anlamak için Üzeyir İlbak bir formül bulmuş. İlbak diyor ki; 

“Pakdil’i anlamak için yalnız yürürken bile aynı inancı paylaştıklarınızla yürüdüğünüze 

inanmanız gerek. Kaleme, kelimeye, cümle ve Kutsal Kitab’a yaslanan ‘yerli düşünce’ eksenli 

fikrin konu, söylem, yaklaşım, anlama ve anlatabilme istikametinin şuuruna ermeniz gerek.” 

Kısaca “E=mc2” gibi bir şey… Ama öyle değil. İlbak şunları da ekliyor son olarak sözlerine: 

“Tamamen yerli, kendi coğrafyasının, tarih ve kültürünün inşa ettiği hakikatin şuuruna 

varıldığında Nuri Pakdil’i anlamanın zor olmadığı anlaşılacaktır.” 

Demek ki; 

Müstemleke aydınları ve onların devşirmeleri onu anlayamaz. 

Koministler onu anlayamaz. 

Kemalistler onu anlayamaz. 

Faşistler ve ırkçılar onu anlayamaz. 

Sosyalistler onu anlayamaz. 

Kapitalistler onu anlayamaz. 

Muhafazakârlıkları bulundukları konumları ve makamları korumaktan öteye geçemeyen 

muhafazakârlar onu anlayamaz.  

Kapitalizm ile flört eden sahte İslamcılar onu anlayamaz. 

Sığ sağcılar onu anlayamaz. 

Pusulasını yitirmiş solcular onu anlayamazlar. 

Sanki birisinin “yeter kardeşim memlekette adam bırakmadın” dediğini duyar gibi oldum. 

Sen anladın mı diyor sanki birisi. Ben bir çırak olarak anlamak zorundayım en azında 

diyorum. Yazımı bitirirken onun meşhur selamı ile son veriyorum satırlarıma… 

"Sevgili arkadaşlar; hepinizi antiemperyalist, antikapitalist, antisosyalist, antinazizst, en 

önemlisi de Türkiye özeline ait olmak üzere antifiravunist bilinçle selamlıyorum. Ne mutlu, 

ezeli ebedi ulu önderimiz Hz. Muhammed'in şefaatçisi olanlara. Şimdi bir slogan atacağım. 

Çok yoğun bir alkış bekliyorum. 

Sloganım şudur: Ne mutlu Müslümanım diyene!" 

*** 

Rahmet ile… 
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NURİ PAKDİL AĞABEY ANISINA   

YUSUF TAK 

 

Nuri Pakdil Ağabey Anısına 

 
 

Bir insan der âlemlerin efendisi peygamberimiz, bir yerde zülüm varsa üç şekilde engelle-
melidir. Ya elinizle ya dilinizle ya da kalbinizle… 

Kalemiyle zulmün karşısında kılıç sallayan, kalemiyle hüznün tarifini yapan, kalemiyle 
kalplere cesaret veren bir yiğitti Nuri ağabey… Konuştuğunda zulme dur diyen, konuşunca 
hüzünlü kalpleri birleştiren, konuştukça ümit veren bir hatipti Nuri ağabey… Kalbiyle zalime 
öfke duyan, kalbiyle mazluma kol kant geren, kalbiyle kalplerle konuşan nice unutanlara 
inat, o hep zulmün karşısında o hep mazlumun yanında idi… 

Kudüs ise herkes için bir mana, bir düşünce, bir amaç içerir... Ama sadece gerçek manaya 
erişebilen hissedebilir ve kavuşabilir ona... Bazen yıkım, bazen isyan, bazen yangın, bazen 
terk ediliş görmüştür. O ise sadece gerçek abdullah’ı görmek istemiştir.  

Bir ömür’e bin ömür sığdıran İslam’ın mahzun çocuğu Kudüs’ün gür sesi idi o… gülmesi 
Kudüs, ağlamsı Kudüs, hayatı Kudüs olmuş bir şahenşah idi o… Bir duruşu olmalı insanın 
maziden istikbale giderken engin adımlarla değişen her şeye inat sıratı müstakim üzerine 
gitmeli Nuri ağabey gibi… 

 Hüznün bedene bürünmüş hali, insana karşı insanı savunan, sabır üssünden kalkmış 
dur demeden, yüreğiyle, bedeniyle, ruhuyla İslam coğrafyasını dolaşmış yedi güzel adama yol 
göstermiş, sonunda yek davası olan İslam’ın sinesinde konmuş bir hüdhüdü Süleyman idi 
Nuri ağabey…   

Bugün, Nuri ağabeyi artık beden kafesinden kurtulup ruhun özgürlüğüyle Kudüs’e uç-
muştur şüphesiz artık Kudüs’ten bedenen ayrı kalmanın özlemi bitmiştir bugün… Ne zaman 
ki Kudüs her anlamda özgü olur, ne zaman ki Müslümanlar Kudüs’ü Nuri ağabey gibi sahip-
lenir işte o gün zalimin zulmünün son bulduğu ve mazlumun acılarının dindiği bir gün olur.  

Hayat dediğimiz sükûttan ibaret bazen, nereye giderseniz gidin kimden kaçarsanız kaçın 
sonunda gideceğiniz her yer ister günahkâr olun ister mümin Allah’a çıkar.  

Nuri ağabeyin bize bıraktığı kutsal bilinçle Kudüs’e sahip çıkan müminler olmamız dile-
ğiyle Allah, Nuri ağabeyden ve bu davayı taşıyacak bilinçten razı olsun… 
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NURİ PAKDİL  

RECEP POLAT 

 

Nuri Pakdil 

 
 

Maraş Lisesinde öğrenci iken Hamle Dergisi ile atılmıştı edebiyata Nuri Pakdil. Maraş Li-

sesi’nde tanıştığı ve sonradan “Yedi Güzel Adam” olarak anılacak arkadaş grubuyla daha 

sonra ki yıllarda çok daha fazla edebi hareketlilik geçirmişti. Yedi Güzel Adam diye bilinen bu 

grupta, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Akif İnan, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Ali 

Kutluay ve Nuri Pakdil isimleri vardı. Birbirlerine bir kardeşten daha fazla bağlıydı bu grup.  

Kendilerine Nuri Pakdil’i hem abi hem de yol gösterici olarak kabul etmişlerdir. Ki aralarında 

bir toplayıcı rolü üstlenen hep Nuri abi olmuştu. Ve toplayıcılık vasfı ile saygı görmüş, kabul 

edilmiştir. Hakikaten de Nuri ağabey kendisine verilen bu vasfa layık idi, gerek edebi duruşu 

gerekse de özündeki insani duruşu buna en güzel örnektir.  

Nuri ağabey gerçek bir devrimciydi, o antiemperyalist antikomünist bir devrimciydi. Yü-

reğinde Kur'an, bir elinde Resûlullah, bir elinde Kudüs vardı. Gerçek bir İslamcı duruşu vardı 

onda, her şeyiyle davasını yaşayıp yaşatıyordu Nuri ağabey. Onun davasında Kudüs bir ana 

gibi yer tutardı, Kudüs’ten uzak olduğu her an kendisini yetim hissederdi. Kudüs şefkat dolu 

bir ana idi. O ana Müslümanların onu kucaklamasını dört gözle bekliyordu. İşte Nuri ağabey 

bu yalnız anayı gördü, ona kucak açtı, kelamları ona çıkıyor, gözyaşları ona akıyordu.  

Nuri ağabey Kudüs'ün kendisi için niye bu kadar büyük bir sevda olduğunu şu anısında 

belirmiştir; “Bir gün annem radyo dinlerken Müslümanların Kudüs'e alınmadığını ve zulüm 

gördüklerini işitir. Buna pek üzülen annem abdest alıp iki rekât namaz kılmak için kalkar. 

Tekbir alıp namaza durduktan sonra bir ses duyar ' Kudüs anadır, Kudüs anadır' tabi bunu 

duyunca hayret eder. Ve hemen Mehmet Efendi’ye gider olan biteni anlatır. Mehmet Efendi 
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ise, evet kızım duydukların doğrudur Kudüs Müslümanların anası gibidir, onların sığındığı 

bir sine bir kaledir. Bu ta Süleyman peygamberden beri böyledir. Nuri ağabey böyle Mukaddes 

bir davanın gönülden talibiydi ve girdiği bu yoldan bir zerre dahi de olsa geri dönmedi. Tüm 

zorluklara göğüs gerip gözünü kırpmadan tüm coşkunluğuyla yürümeye devam etti.  

Nuri Pakdil yahut Nuri ağabey ismi gibi parlak, pak gönüllü biri idi. Onun gönlünde İslam 

davası vardı yaşıyordu, Kudüs’ün emaneti vardı taşıyordu. Kalemi vardı yazıyordu sevdasını 

dört bir yana. 

İşte böyle muhteşem bir davada kendisine yer edinmişti Nuri ağabey, o akarsuyuna katıl-

mıştı. Sırtında ki İslam davası ile hem Müslümanlara hem de Türk insanına kendisini sevdir-

miş bir İslam devrimcisi idi. Nuri ağabey ardında böyle müthiş bir dava için yazdıklarını ve 

yaptıklarını bırakmış, bir yol gösterici olmuştur kendisi.  

Nuri ağabey de güzel atlara binip giden güzel insanlara katıldı ve ebedi istirahat gâh yur-

duna göç eyledi... 

Allah'ın rahmeti üzerine olsun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 | S a y f a  

NURİ PAKDİL VE KUDÜS  

TÜLAY BİLGİN 

 

Nuri Pakdil ve Kudüs  

   

 
 

Yeni jenerasyon olarak şu soruyu sordum kendime. Nuri Pakdil Mehmet Akif ve Akif inan 

için neden Kudüs bu kadar önemliydi. Nuri Pakdil’in fikirlerinden öğrendiğimi sizlerle paylaş-

mak istedim. 

Nuri Pakdil’in annesi radyo programı dinlerken Müslümanların Kudüs’e alınmadığını du-

yunca kalkıp abdest alıp iki rekât namaz kılarken secdede bir hal gelmiş. Hemen bu durumu 

anlatmak için Mehmet Efendi Hz. gitmiş ve olayı anlatmış. Mehmet Efendi evet Kudüs anadır 

demiş. Göklerin övüncüdür. Erkekten üstün bir makamdır. İnsan Kudüs’ün varlığıyla can 

bulur. Miraç hediyemiz orda verilmiştir. Peygamberimiz ve Cebrail As. Erişemediği sırlara orda 

erişmiştir.  

Pakdil’in annesi sadece Kudüs’e anne demesine izin verirmiş. Validesi biraz kıskançmış. 

Kudüs aşkı annesinden geçmiş olmalı. Bize değerlerimizi sevdiren annelerimize şükran borç-

luyuz.   

Allahuteala kutsal topraklarını korumak için çocuklarını kurban veren analara emanet 

etmiş. Kudüs dünyanın annesiyse bizde Nuri Pakdil’ in emanetini aynı hassasiyetle yürekle-

rimizde taşımalıyız. 
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KARDEŞ 

 

Kutsal şehir Kudüs 

İki Peygamber çocukları 

Kayboldu kardeşliği  

Kanlı ve bıçaklı 

Yıktılar kutsallığı 

Döktüler Müslüman kanı 

Anaların gözyaşları  

Tartılacak mizanda 

Şehitlerin kanı 

 

 

 

 

Mehmet Akif İnan da ne güzel özetlemişti İslam tarihini. 

 

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde 

Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu 

Varıp eşiğine alnımı koydum 

Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu 

 

Gözlerim yollarda bekler dururum 

Nerde kardeşlerim diyordu bir ses 

İlk Kıblesi benim ulu Nebi’nin 

Unuttu mu bunu acaba herkes 

 

Burak dolanırdı yörelerimde 

Mi’raca yol veren hız üssü idim 

Bellidir kutsallığım şehir ismimden 

Her yana nur saçan bir kürsü idim 

 

Hani o günler ki binlerce mü’min 

Tek yürek halinde bana koşardı 

Hemşehrim nebi’ler yüzü hürmetine 

Cevaba erişen dualar vardı 

 

Şimdi kimsecikler varmaz yanıma 

Mü’minde yoksunum tek ve tenhayım 

Rüzgârlar silemez gözyaşlarımı 

Çöllerde kayıp bir yetim vahayım 

 

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde 

Götür Müslümana selam diyordu 

Dayanamıyorum bu ayrılığa 

Kucaklasın beni İslâm diyordu

İlk kıblemiz ve kutsalımız tüm İslam âleminin ortak noktası Kudüs. Öksüz bir çocuk gibi 

ağlıyor bir tenhada yıllar geçmesine rağmen hala öyle. Mehmet Akif inanın ve Nuri Pakdil’in 

uğraşları belki de bunun içindi ufkumuzu açmak bütün bir milleti uyandırmaktı hedefleri. 

Bende düşündüm şuur bilincini gençlerimize aşılıya biliriz. Bir sonraki nesillere aktaralım ki 

onlarda bir sonraki nesillere aktarsınlar kutsalımız unutulmasın. Bu hassasiyet o kadar 

önemli ki biz insanlar çabuk unutuyor kültürel anlamda çok hızlı dejenere oluyoruz. Çocuk-

larımıza anlatalım onlar çocuklarına anlatsın. Mirasımıza sahip çıkalım. Ve daha neler yapı-

lanabilir ona bakalım.  Birçok fikir çıkabilir diye düşünüyorum. Küçük küçükte olsa katkı 

sağlayalım. Karıncanın safının belli olması kıssasında olduğu gibi. Filistin’den küçük küçük 

satın aldıkları topraklarımız değil dini değerlerimizdir aslında. Büyük hedeflerin küçük kur-

banları olmamak için bu denizde boğulmamak için kulaçlar atarsak illaki kıyıya yaklaşırız. 

Benim temennim bu yönde.  

Bizi aydınlatmak için yaktıkları meşale için sonsuz teşekkürlerimi sunuyor Nuri Pakdil 

Hocamıza Allahtan rahmet diliyorum. 
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ÇAĞIRMA 

BÜŞRA DAŞDİBEK 

 

Çağırma 

 

Pencerelerinden kuşlar görünen 

Bir ev içindesin 

Yüksekte alçakta uçar uçar  

Birden gönlüne düşer kuşlar  

 

Rüzgâr sürüsünü sürmekte  

Besler büyütür yine bize içirir sütünü  

Senin gözlerin kalır mavi düzlükte  

Öyle bakma gözlerini göğe açıp  

Korkarım akarsa bu deli çağlayanları  

Gözlerinden yol bulup  

Sen inci tanesi içine  

Bu göğü sığdıramazsın  

Ya gitmezlerse şimşekler gözlerinde oturup 

Korkarım yıldırımlar düşer içime  

 

Öyle bakma göğe çağırır gibi   

Gelir kurulur da tüm eski düzeni yutup  

Korkarım,  

Unutursun tüm dünya öğretilerini  

Bu davet, bu buyur etmek... 

Her şeyin belini büker buna şevki icabet  

İster gök ister ola ki bulunmaz devlet  

 

Sen bana kal  

Aza talim et  

Alçak gönüllü ol biraz  

Gök yüksekte kalsın  

Esintileri, akıntıları, kurallarıyla. 

Kuş yuvası gönlün 

Bırak servi dalında kalsın...  
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SAF DEĞİŞTİREN EDEP SORUNSALI 

NURAY ALPER 

 

Saf Değiştiren Edep Sorunsalı 

 

 
 

Türk solunun Edebiyatını, sağın muhafazakâr ve çoğunlukla içe dönük anlatım tarzının 

üzerinde gören dostlara senelerdir söylediğim bir hakikatti; “Solun edep gibi bir problemi yok!” 

Onlar, ifade noktasında bizden daha ayrıcalıklı, daha geniş bir alana sahipler. Kendilerini 

konumlandırdıkları bu alan onlara, daha yüksek tonlarda, daha fazla kelimeyle seslenme 

imkânı sunuyor. Edebiyatımızın Türk-İslâm çizgisinde olan kalemler kanadında(Birkaç şair 

ve yazar istisna) ise durum çok farklı. Onlar meramlarını, değerlerinin müsaade ettiği ölçüde, 

daha seçici ifadelerle arz etmek mecburiyetindeler. Şüphesiz, sağın manevra alanını kısıtlayan 

bu gerçek, öfkeyi, nefreti, hazzı, hasreti, kavgayı, sevdayı belli ses çizgilerine sabitliyor ve as-

lında bu hâliyle Sağ, mensubu ve mecburu olduğu edep çerçevesi içerisinde ortaya koyabildiği 

devasa eserlerle görünen başarısının yanında, daha büyük alkışı hak ediyor.  

Merhum Abdurrahim Karakoç’un “Mihriban”ında tecelli eden ve şiiri sessiz ve çekimser 

bir mesaja araç eyleyen o ketum sevdada, Sezai Karakoç’un “Mona Roza”sına kodlayarak ne-

sillerin ruhuna nakşettiği uzun aşkta, Nuri Pakdil gibi büyük bir fikir adamı ve edebiyatçıyı 

yalnızlığın zindanına hapseden o ısrarlı sevgi direnişinde hep bu edebin izlerini buluruz… 

Onlar Edebiyatın latif ve aziz koridorlarında taşıdıkları “çile” tuğlalarıyla inşâ ettiler par-

çası olmakla gururlandığımız bu heybetli medeniyeti… Onların Edebiyat eserlerine yansıttık-

ları sessiz ve tertemiz feryat, şuurunu kaybetmiş nice hezeyandan daha derinlikli, daha nite-

likli durdu. 

Onlar fikir uğruna hürriyetlerini rehin verdikleri demir parmaklıklar ardında bile, sabırla 

dokudular kelimelerini… Onlar bize bir hüznün, bir dramın, bir savaşın, bir barışın, bir var-

lığın ve yokluğun dilini, hudutsuz bir miras zenginliği ile aktardılar. 
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Biz onların hikâyelerinde, öykülerinde, denemele-

rinde, yüzünü, türkülere dönen şiirlerinde bir şekil ve üs-

lup sentezinden daha fazlasını arayıp bulduk. 

Biz kelimelerinin nuruyla besledik ruhumuzu,  kanla 

sulanan topraklarımızda o fikir öncülerinin gözyaşları ile 

boy veren çiçeklerin varlığını bildik. 

Biz sevdik, çok sevdik, göremediklerimizi, başka bir 

âlem ve boyutta görebilecek olma ihtimalini bile…  Bu 

inançtan güç devşirdik. 

Son dönemde toplum olarak tutunduğumuz ve en 

uzağımızın bile illa ki gölgesinde soluklandığı bir küfür 

hareketi başladı. Sosyal medyanın, çağın ifade elçisi ol-

duğu, toplumun kalabalık yüzlerinin temsilcisi olduğu 

düşünüldüğünde ve kitap okuyan kesimi büyük bir hızla 

erittiği göz önünde bulundurulduğunda, ulaşabilirsek, 

beş sene sonrasına dokunacak olan söylem kirliliği öldürücü büyüklükte görünüyor.  

Bir milletin savaşla, topla-tüfekle, ekonomik sarsıntı ile düşebileceğini düşünenlerimiz 

hâlen büyük çoğunlukta… Şimdi, akışına kapıldığımız söylem şımarıklığının, tehditvâri gös-

terilerin, ezme potansiyellerinin büyüklüğü ile bizler “O Şiirler” den doğan medeniyetin evlat-

ları mıyız?   

Şımarıklığın, hoyratlığın, merhametsizliğin, saygısızlığın ve edepsizliğin zirve yaptığı bu 

zamanı el birliği ile inşâ ederken hiç mi dönüp kendimizle bir kaygı konuşması yapmıyoruz; 

yok zamanın getirisi değil bu, bizim ona getirdiğimiz. Bütün gücüyle bir milletin en büyük 

zenginlik kaynaklarından olan “Edebiyat”ımıza da sızan bu söz zehirlenmesinin bizi yutma-

ması için başta kendime yaptığım bir telkin sadedinde bu; 

“Söyle sevda içinde türkümüzü 

Aç bembeyaz bir yelken 

Neden herkes güzel olmaz 

Yaşamak bu kadar güzelken? 

İnsan, dallarla, bulutlarla bir 

Aynı maviliklerden geçmiştir. 

İnsan nasıl ölebilir, 

Yaşamak bu kadar güzelken?” 

                  

(Fazıl Hüsnü Dağlarca) 

Milat / 15.07.2018 

 

Başsağlığı 

Yedi güzel adamdan Nuri Pakdil üstadımızın ebedi yurduna irtihal haberini aldık. Hüzün-

lendik. Kederlendik. Güzel yaşadığına, güzel yaşlandığına bir kez daha şahitlik ettik. Hastaha-

nede gördükten sonra kendisini tekrar ziyaret nasip olmadı bana. Her ölüm ertelememeyi öğre-

tiyor insana. Bu sebeple üzüntüm daha ziyade... 

Başta Nuri Pakdil üstadımızın son nefesine kadar yanında ve hizmetinde olan, sevenlerini 

her anından haberdar eden Necip Evlice Beyefendi olmak üzere, tüm edebiyat dünyasının başı 

sağ olsun. 18 Ekim 2019 

Nuray ALPER 
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ADSIZ ŞİİR 

FATMA HAFIZOĞLU 

Adsız Şiir 

 

Ya yol göstereni yoktur 

Ya da azılı bir katildir dünya  

Her gün çocukları, açlık zindanında 

Boynu bükükler kulvarında, yetimleri 

 

Biz, bir ‘Hiç’iz! 

Soyunup varlık evlerimizden 

Yokluk düzlüğüne çıkamadı ruhlarımız 

 

Korktuk gün batımlarından 

Korktuk gecelerinden, uykusuzluğun 

 

Canımız acır diye  

Sığındık ‘susmalar’a 

Ve ödümüz patladı 

‘Dur’ diyemedik hiç bir kavgaya 

Geçit olamadık güzelliklere  

Kovaladık karanlığı, bakmadan arkamıza 

 

Nerede bir çiçek açsa 

Beton döktük soluğuna çiçeğin 

Karanlık darbelerle yok ettik neslini 

Taptaze, canlı gelinciğin 

 

Hezeyan! 

Latife uğruna vazgeçtik latiften 

Lütfu da kaybettik, letafeti de 

Edepten de vazgeçtik 

Ebediyetten de 

Edebiyat diye diye  

Öyle zannedip de  

Karıldık boş laflara  

 

Yoğrulduk, 

Koca bir anlamsızlıklar teknesi içinde 

Ne hamur olduk 

Ne şekil tuttuk 

Renksiz 

Tatsız 

Kıvamsız 

Tuzu kuru  

Bir israfta boğulduk!                
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ÖTEKİLEŞTİREMEDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ? 

AV. GÜLTEKİN GEPEK 

 

Ötekileştiremediklerimizden misiniz? 

 

Gelişen modern dünyaya ayak uydurmak bir yana, zamanın ruhuna aykırı yaşamaya 

devam ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bir yanımız bahar bahçe, diğer yanımız kan ve gözyaşı. 

Kendisine bile yabancı, aidiyet duygusundan yoksun bir toplum türetilirken, herkes suyun 

akışına kendini kaptırmış durumda. Bu vahametin sosyolojik boyutu var olmakla birlikte in-

sanlarda derin yaralar açan aidiyet yoksunluğunun sebepleri de gözen kaçmamalıdır. Baş-

lıkta da görüleceği üzere insanlar sürekli ayrı kutuplara savrulmakta ‘‘ya bizdensin ya da 

karşımızdasın’’ mottosu ile ötekileştirilmektedir. Siz kim? Biz kim? Asıl sorulması gereken en 

önemli mesele bu olsa gerek. 

Çağımızın hastalığı; “unutmak mıdır? Yoksa unutamamak mı?” bilinmez ama 2000‘li 

yıllarda büyüyen, kendisini birey olarak tanımlamaya başlayan herkes öteki olma yolunda 

hızla yol almak zorunda kalıyor. Bu hezeyanlarla birlikte 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde insan-

lardaki umursamazlık, bireyselcilik, mutsuzluk ve bütün bunların yanında beğenilme arzusu 



27 | S a y f a  

duygu durumlarının ne denli karışık olduğunun göstergesidir. Aidiyetten yoksunluk ve umur-

samazlık birbirini tamamlayan iki unsur olarak, mutsuzluk ile beğenilme arzusu da birbirini 

tamamlayan iki unsur olarak karşımızı çıkmaktadır. 

Aidiyetten yoksun, jenerasyonlar arasında kültür aktarımının olmadığı ve umursamaz 

gençliğe sahip bir toplumun bağlarının her geçen gün zayıflayacağı aşikârdır. Hep söylendiği 

gibi ‘‘nerede o eski bayramlar?’’ serzenişi dahi toplum olarak birtakım kazanımların kaybedil-

diğinin göstergesidir. Bu kazanımların kaybı da toplumun kenetlenmesine engel teşkil et-

mekle birlikte toplumun çözülmesini de hızlandırmaktadır. Ülkece topyekûn hareket edilen 

tek bir konu bile bulunmamakta ise sorunun üzerine uzun uzun düşünmek gerekir. 

Neden insanlar aidiyetten yoksun? İkinci tekil şahıs olan ‘‘sen’’ ile ikinci çoğul şahıs olan 

‘‘siz’’ sözcükleri insanları uzaklaştırmak için sık sık kullanılan, birinci tekil şahıs olan ‘‘ben’’ 

sözcüğü ise kibri dağların tepesine çıkaran bir zamirdir. Bütün bunların yanında ülkece kul-

lanmamız gereken ‘‘biz’’ birinci çoğul zamiri neden sumen altı edilmiştir? Birlikte olmaktan 

biz olmaktan neden bu kadar korkulmaktadır? Aşırı tarafgirliğin ve partizanlığın olduğu, ifrat 

ve tefritin inanılmaz boyutlara yükseldiği günümüzde ‘‘itidalli olmak veya ılımlı olmak’’ neden 

kaybedilmektedir? Rövanşist bakış açısı ile hareket eden güruhun kendi güç zehirlenmesinin 

sonuçları neden ülke insanının kaderi olmaktadır?  

Vatan sevgisi imandandır. Vatana, ülkeye aidiyet duygusu da imandandır denilebilir 

pekâlâ. Kendi vatandaşını aidiyetten yoksun bırakan ülkeler, kendi elleriyle canlı birer sorun 

yaratmakta olduğunu anlamadıkları takdirde gelişmelerinin önüne bariyer çekilecektir. Ülke-

nin öyküsü ne olursa olsun bütün vatandaşlarının millet şuuru ile birlikte yaşaması gerek-

mektedir. Toplumsal bilincin en üst seviyeye çıktığı, insanların ötekileştirilmediği, mezhep, 

dil, din, ırk gibi sonradan kazanılmayan mevcut durumlardan dolayı ayrıştırılmayan bir top-

lum olmak için daha ne kadar bedel ödemek gerekir.  

‘‘Taraf olmayan bertaraf olur’’ mantığı ile yol alan bir zihniyet toplumsal barış şuurunu 

idrak edemeyecektir. Bunun yerine ‘‘ya bir arada olacağı ya da onlar kazanacak’’ bakış açısı 

egemen olduğunda, üstünlerin hukuku değil de herkesin hukuku egemen olduğunda mem-

leket olarak refaha kavuşacağımız göz önünde iken insanları bu kadar kutuplaştırmanın ki-

min değirmenine su taşıdığı gözetilmelidir. 

Aidiyetten yoksunluk; bireye orta ve uzun vadede mutsuzluk getiren bir olgudur. Bu 

olgunun yetersizliği kişiyi malayani işlerin işgaline açık hale getirmekle birlikte melankolik 

ruh hali de tüm hücrelerine yayılır. Bu da zayi olmuş bir gençlik olarak topluma döner.  

Toplumun birlikte hareket ederek özellikle milenyum çocukları olarak zikredilen 2000 

yılından sonra doğan çocukların ülkelerine, vatanlarına ve bayraklarına karşı bir sorumluluk 

hissetmesi, kendilerini bu topluma ait hissetmeleri için bir harekât başlatılması gerekmekte-

dir. ‘‘Biz’’ olma şuuru kazandırılmayan bir gençlik natamam bir gençlik olarak yetişecek ve 5-

10 yıl kadar sonra bu gençlik toplumu oluşturacaktır. Daha büyük felaketlere yol açmamak 

adına gençlere kazandırılması gereken aidiyet duygusu, biz olma duygusu, farkındalık duy-

gusu aşılanmalı ve gençlik hızlı bir şekilde dönüştürülerek topluma kazandırılmalıdır. Bunun 

en temel yolu öncelikle gençlerin ne hissettiklerini, ne beklediklerini, geleceğe yönelik düşün-

celerini tespit etmek gerekmektedir. Bu çalışmalarının yapılmaması durumunda aksini dü-

şünmek bile korkutucu bir hal alacaktır. 

Yazımı Cemil Meriç’ in ‘‘Tefekkür vuzuhla, kurtuluş şuurla başlar.’’ sözleriyle bitirmek 

istiyorum. Kurtuluş için; şuurlu bir şekilde tefekkür edip, tefekkür ettiklerimizi açıklığa ka-

vuşturmak üzere, bir sonraki yazımıza kadar sağlıcakla kalın. 
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KÖROĞLU'YLA SOHBET 

RAMAZAN YANAR (KUSÛRÎ) 

Köroğlu'yla Sohbet 

 

Bir söz diyeceğim sana Köroğlu 

Bakalım duyan nasıl gören nasıl? 

Doğmuyor senin gibi bir er oğlu 

Bilmem ki bu düzeni kuran nasıl? 

 

Yaktın Bolu'yu sözünle pişirdin 

Sürdün kır atını düzden aşırdın 

Bolu dağının derdini taşırdın 

Yüreğinde sızlayan yaran nasıl? 

 

Gittiğin yerde de var mı bir Bolu 

Çıkar mı karşına Çamlıbel yolu 

Çifte nal vururdu Demircioğlu 

Bolu Bey, Ayvaz ile aran nasıl? 

 

Bende yoktur sende olan hissiyat 

Benim iş bir söz diz, bir kafiye at 

Devir değişti her şey mal, maddiyat 

Sormak ayıp da cepte paran nasıl? 

Yoktur söylediğin sözleri duyan 

Çoğaldı kendini Hoylu Bey sanan 

Yoldaş oluyor mu Cidalı Kenan 

Bizim çıldırmış Demir Kıran nasıl? 

 

Delikli demirle insanı kestik 

Kılıcı, kalkanı süsleyip astık 

Başkaldırmak yok, hepimiz sustuk 

Hele sor, bu haberi veren nasıl? 

 

Tek elle dizginlerini germişsin 

Dilinle düşmana korku vermişsin 

Çok âşığı meydanında yermişsin 

Âşıklık defterinde sıran nasıl? 

 

Koç Köroğlu'm kurban olam vârına 

Ne diyeyim ahvâlına sırrına 

Âdemoğlu düştü biri birine 

Yalan dolan devrânı süren nasıl? 

 

Çamlıbel'in çamları hep sarardı 

Kabresığmaz toprağını yarardı 

İsmi gibi güzel bir yârin vardı 

Hüsn-Balâ kaşı gözü karan nasıl? 

 

Sen göçünce dağların kaldı ıssız 

Her yanı eşkıya, her yanı hırsız 

Yiğitler geziyor atsız pusatsız 

Sırmalı cepkenini ören nasıl? 

 

Tutamadım sen gibi dağı mesken 

Yokluk belâsı ile bağrım yasken 

Baba oğla, oğul babaya küsken 

Bu acıyı ekmeğe düren nasıl? 

 

Âşık Kusûrî'yim diyecek söz çok 

Amma bende o kadar âşıklık yok 

Bizde yetmiş milyon aç, kırk kişi tok 

Sizde hırsıza karşı duran nasıl? 
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OYUNUN HAZIRLANMA SÜRECİ VE BİLEŞENLERİ 

DEVRİM AKTÜRK 

Oyunun Hazırlanma Süreci Ve Bileşenleri 

 

 
Oyun Nedir? 

Oyun, çocuğun tüm hayatında geniş yer tutan bir etkinliktir. Doğayı, kendini, diğer in-

sanları ve nesneleri oyun yoluyla tanır. Çocuk oyun oynarken öğrenmeyi öğrenir. Erken ço-

cukluk eğitimi veren kurumlarda, çocuklara eğitim vermenin en etkili yolu da oyundur. Ço-

cukla iletişim kurmada, ona ulaşmada, bilgi ve beceriler kazandırmada oyundan faydalanılır. 

Çocukların gelecekte motivasyonu yüksek, girişken, bağımsız düşünüp bağımsız hareket 

edebilen bireyler olabilmelerini, onlara uygun oyun ve oyun ortamı hazırlayarak sağlayabilir-

siniz. Planlayıp uygulayacağınız oyunlara sosyal, insanlara değer veren, doğayı önemseyen, 

algılama ve yorumlama gücü yüksek ve araştırmacı bireyler yetişmesinde rol alınması gere-

kir.1 

Oyun farklı şekillerde tanımlanmıştır. Yapılan tanımların farklı olması, oyuna farklı yön-

lerden bakılmasındandır. ‘‘Örneğin bir bilim adamı fiziksel özellikler açısından oyunu tanım-

larken, bir diğeri psikolojik açıdan, bir başkası da sosyolojik açıdan tanımlamıştır (Hazar, 

1997).’’ 

Tanımların farklı yapılmasının başka bir nedeni de, gelişim kavramının farklı tanımlan-

masındandır. ‘‘Oyunun insan gelişimi üzerinde etkisinin çok yönlü olması tanımların farklı 

olmasında diğer bir etkendir. Gelişim kavram olarak, canlı varlığın bütün yaşamı boyunca 

geçirdiği ileriye ve geriye yönelik bütün değişiklikleri kapsar (Binbaşıoğlu, 1990).’’ 

Yapılan tanımlardan biride şudur: 

Oyun, insanların beden ve kafa yeteneklerini geliştirme amacını güden; hesap, dikkat, 

rastlantı ve beceriye dayanan, çoğu kez oyalanmak için oynanan aynı zamanda da tat veren 

bir tür yarışmadır (Seyrek ve Sun, 1997). 

 

                                           
1 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara, 2014, s. 2. bkz. 
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Oyunun Tarihçesi 

Oyun, canlıların var olmasıyla başlamıştır. Hayvanlarda oyun oynar. Etrafımızdaki hay-

vanları izlediğimizde onların oynadıkları oyunları görebiliriz. İki köpeğin birbirini kovalaması, 

birinin diğerini yakalayınca yere yatırması ve bütün bunları yaparken de değişik sesler çıkar-

maları, yaptıkları eylemin oyun olduğunu ve bu işten zevk aldıklarını gösterir. 

İnsanoğlunun ataları, çevrelerinde gördüklerini taklit ederek, yaptıklarını hareketlerle bir-

birlerine anlatarak farkında olmadan oyunu yaratmıştır. Avını avlayan insan, avını nasıl av-

ladığını taklitlerle diğer insanlara anlatmıştır. Bu hareketler, zamanla bilinçli yapılan büyüsel, 

dinsel törenlere dönüşmüş ve oyun bu aşamada kültürel bir özellik kazanmıştır. 

Büyüklerin avlarını nasıl avladıklarını anlatırken onları izleyen çocuklar, büyüklerin yap-

tıklarını günlük yaşamlarında taklit etmişler ve büyüklerine özenerek benzer hareketleri yap-

maya başlamışlardır. Bu tür oyunlar, çocuklar tarafından nesilden nesile geliştirilerek akta-

rılmış ve bugünkü oyunları oluşturmuştur. Sopalarla ve taşlarla yere konan bir hedefi vur-

mak, çeliğe vurup uzağa götürmek, saklambaç oyunlarında saklanan oyuncunun hal ve ha-

reketleri ilkel insanların avcılık sırasında yaptığı hareketlerin benzeri gibidir.  

Çocuk oyunları içerisinde taşla ve aşıkla (koyun ve keçi gibi hayvanların arka ayak diz 

bölgesinden çıkan kemiklerle) oynanan oyunları genelde en eski oyunlar olarak kabul edil-

mektedir. 

Türklerdeki oyunlarla ilgili yazılı bilgileri Dede Korkut Hikâyeleri’nde bulmak mümkün-

dür. Diğer önemli bir kaynak ise Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eseridir.2 

Eğitimde Oyunun Yeri ve Önemi 

Hangi çağda ve hangi kültürde olursa olsun çocuğun olduğu her yerde oyun vardır. Bir 

çocuğun sevgiden sonra gelen en önemli ruhsal ihtiyacı oyundur. Oyun, çocuğun hayatı an-

lama yoludur. 

Oyun, çocuğu gerçek hayata hazırladığı gibi iç dünyasının dışa vurumunda da etkin bir 

araçtır. Yaşadıklarını, isteklerini, duygularını oyunla dışa vurur. Oyun sırasında üstlendiği 

rollerle dünyayı algılamaya çalışır. Özdeşim kurar ve böylece kişiliği oluşmaya ve gelişmeye 

başlar. Oynarken edindiği bilgiler daha kalıcı ve etkilidir. Oyun, çocuğun deney yolu ile dü-

şünmesidir ve çocuk deneyimlerini oyun yoluyla kazanır. Hayatı için gerekli bilgi, beceri ve 

deneyimleri oyun içinde kendiliğinden öğrenir. Bu nedenle çocukların eğitiminde en etkin yol 

oyundur. Oyunlar, çocuğun eğlenerek öğrenmesinde ilk basamağı oluşturur. Oyunlar, çocuk-

ları pasif durumdan aktif duruma geçirmeleri nedeniyle diğer öğrenme tekniklerine göre daha 

etkilidir. 

Günümüzde çocukların oyun ihtiyaçlarının en iyi karşılandığı yerler, erken çocukluk eği-

timi kurumlarıdır.  Kentleşmenin hızla artması, anne babaların yoğun iş temposu içinde ço-

cuklarıyla yeterince ilgilenecek ve oynayacak vakit bulamaması, bilgisayarın çocukları esir 

etmesi gibi pek çok sebepten ötürü çocuklar diledikleri gibi oynayabilecekleri ortam bulama-

maktadırlar. Çocuklar, evlerinde ve yakın çevrelerinde bulamadıkları oyun ortamını erken 

çocukluk eğitimi kurumlarında bulabilmektedir. Yine de unutulmamalıdır ki bir çocuk için 

her şey oyuncak, her yer oyun alanı olarak kullanılabilir. 

Oyunla eğitimde çocuk, yaparak ve yaşayarak öğrenir. Dokunur, görür, koklar, dinler, 

tadına bakar ve hisseder. Bütün duyularını kullanır. Böylece daha kalıcı ve doğal bir öğrenme 

gerçekleşir. Çocukların sürekli oynadığı ve oyun oynamayı ne kadar çok sevdikleri düşünü-

lürse oyunun eğitimde kullanılmasının ne kadar etkili ve kolay olacağı anlaşılabilir.3   

                                           
2 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara, 2014, s. 5-6. bkz. 
3 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara, 2014, s. 8. bkz. 



31 | S a y f a  

Eğitimde Oyunların Amaçlarına İlişkin 

Öğretim programları, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde ifade edi-

len ‘‘Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları’’ ile ‘‘Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri’’ esas alı-

narak hazırlanmıştır. 

Eğitim ve öğretim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar; okul öncesi, ilköğretim ve 

ortaöğretim seviyelerinde birbirini tamamlayıcı bir şekilde aşağıdaki amaçlara ulaşmaya yö-

neliktir: 

Okul öncesi eğitimi tamamlayan bireysel gelişim süreçleri göz önünde bulundurularak 

bedensel, zihinsel ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde gelişimini desteklemek. 

İlkokulu tamamlayan öğrencilerin gelişim düzeyine ve kendi bireyselliğine uygun olarak 

ahlaki bütünlük ve öz farkındalık çerçevesinde, öz güven ve öz disipline sahip, gündelik ha-

yatta ihtiyaç duyacağı temel düzeyde sözel, sayısal ve bilimsel akıl yürütme ile sosyal beceri-

leri ve estetik duyarlılığı kazanmış, bunları etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı hayat yöne-

limli bireyler olmalarını sağlamak. 

Ortaokulu tamamlayan öğrencileri, ilkokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek sure-

tiyle millî ve manevi değerleri benimsemiş, haklarını kullanan ve sorumluluklarını yerine ge-

tiren, ‘‘Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’’nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan 

temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış bireyler olmalarını sağlamak. 

Liseyi tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda ve ortaokulda kazandıkları yetkinlikleri geliş-

tirmek suretiyle, millî ve manevî değerleri benimseyip hayat tarzına dönüştürmüş, üretken ve 

aktif vatandaşlar olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bu-

lunan, ‘‘Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’’nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bu-

lan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe, 

yükseköğretime ve hayata hazır bireyler olmalarını sağlamak… 

Eğitim sistemimizin temel amacı değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve 

davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Bilgi, beceri ve davranışlar öğretim programlarıyla 

kazandırılmaya çalışılırken değerlerimiz ve yetkinlikler bu bilgi, beceri ve davranışların ara-

sındaki bütünlüğü kuran bağlantı ve ufuk işlevi görmektedir. Değerlerimiz toplumumuzun 

millî ve manevî kaynaklarından damıtılarak dünden bugüne ulaşmış ve yarınlarımıza aktara-

cağımız öz mirasımızdır. Kökleri geleneklerimiz ve dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu kök-

lerden beslenerek bugünümüze ve yarınlarımıza uzanmaktadır. Yetkinler ise bu mirasın ha-

yata ve insanlık ailesine katılmasını ve katkı vermesini sağlayan eylemsel bütünlüklerimizdir. 

Diğer bir deyimle, öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal, aka-

demik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazesi olan yetkinlikler Türkiye Yeter-

lilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir. TYÇ sekiz anahtar yetkinlik belirlemekte ve aşağı-

daki gibi tanımlamaktadır: 

 Anadilde İletişim 

 Yabancı Dillerde İletişim 

 Matematiksel Yetkinlik ve Bilim / Teknolojide Temel Yetkinlikler 

 Dijital Yetkinlik 

 Öğrenmeyi Öğrenme 

 Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yetkinlikler  

 İnsiyatif Alma ve Girişimcilik 

 Kültürel Farkındalık ve İfade 
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Bu yönüyle değerlerimiz ve yetkinlikler birbirinden ayrılmaz bir şekilde teori-pratik bü-

tünlüğündeki aslı parçamızı oluşturur.4 

Bu konuda en iyi oyun dersi programını hazırlayan dersler, Beden Eğitimi dersleridir. 

Beden Eğitimi ve Oyun dersinin amacı, öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları 

boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stra-

tejileri ile birlikle bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim 

düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır. 

 Beden Eğitimi ve Oyun dersini alarak ilkokuldan mezun olan öğrencilerin, ders amacı 

doğrultusunda aşağıdaki amaçlara ulaşmaları beklenmektedir: 

 Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde et-

kili ve öz güvenle kullanır. 

 Hareket becerileri ile ilgili kavramları kullanır.  

 Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerini kullanır.  

 Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle 

düzenli olarak katılır. 

 Beden Eğitimi ve Oyun dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki 

amaçlara ulaşılır: 

 Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır ve uygular. 

 Bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılır. 

Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman 

yönetimi becerilerini geliştirir. 

Oyun ve fiziki etkinliklerde iletişim becerileri, iş birliği, adil oyun (fairplay), sosyal sorum-

luluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özelliklerini geliştirir. 

Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen 

beceriler aşağıda sunulmuştur. 

 Dayanıklılık 

 Çabukluk 

 Esneklik 

 Hareketlilik 

 Koordinasyon 

 Kuvvet 

 Ritim5 

Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 1. Sınıf 2. Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 

 

1.Hareket Yetkinliği 

Hareket Becerileri 5 9 8 5 

Hareket Kavramları ve İlkeleri 4 3 1 3 

Hareket Stratejileri ve Taktikleri 2 1 2 2 

 

2.Aktif ve Sağlıklı 

Hayat 

Düzenli Fiziksel Etkinlik 2 2 2 2 

Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve 

İlgili Hayat Becerileri 

8 10 13 9 

Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz 3 3 3 4 

Toplam6  24 28 29 25 

                                           
4 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1,2,3 ve 4. 

Sınıflar), Ankara, 2018, s. 5-6. bkz. 
5 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara, 2014, s. 9. bkz. 
6 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara, 2014, s. 13. bkz. 
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 Oyunla İlgili Kuramlar 

Klasik Oyun Kuramları 

Klasik oyun kuramcıları çocuk oyunlarında gücün harcanmasına bakmışlar ve daha çok 

oyunun fiziksel ve içgüdüsel yönlerine odaklanmışlardır. Dört grupta incelenir: 

 Fazla Enerji Tüketimi Kuramı 

 Rahatlama ve Dinleme Kuramı 

 Öncü Deneme (Yetişkin Hayatında Hazırlık, Alıştırma) Kuramı 

 Tekrarlama (Rekapitülasyon) Kuramı 

 

Dinamik Oyun Kuramları 

Dinamik Kuramlar, klasik kuramlardan farklı olarak çocuğun oyunu niçin oynadığını de-

ğil, çocuğun oyununun içeriğini anlamaya çalışır. Dinamik oyun kuramcıları Sigmund Freud 

ve Jean Piaget’tir.7 

 Oyunun Türleri 

 Özerklik Dönemi İşlev Oyunları  

 Ben Oyunları 

 Düş Gücü Oyunları (Hayali ve Temsili Oyunlar) 

 Küme Oyunları 

 Açık Hava Oyunları 

 Salon-Sınıf Oyunları8 

Oyunun Etkinliğini Planlama 

Erken çocukluk eğitimi kurumlarında, oyun saatinde doğru zamanlama yapabilmek, ço-

cuklarını yaş, gelişim düzeyi ve ilgilerine göre en doğru oyun tipini, oyun grubunu, mekânı, 

oyunda kullanılabilecek en doğru araç gereci seçebilmek için oyun etkinliğinin planlanması 

                                           
7 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara, 2014, s. 12-13. bkz. 
8 https://yasamgucu.org.tr 
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çok önemlidir. Yukarıda belirtilen sebeplerin herhangi birinde oluşabilecek bir hata ya da 

eksikliğin olmaması için bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. 

 

Oyun Etkinliği Planlarken Dikkat Edilecek Noktalar 

Eğitici, sınıfında bulunan çocukların hepsini çok iyi tanımalı; onların bireysel özelliklerini, 

farklılıklarını bilmeli ve çocukları oyuna ona göre yönlendirmelidir. Kronik kalp yetmezliği ya 

da solunum rahatsızlığı olan çocukları hareketli oyunlara katılması için zorlamamalı, daha 

pasif roller vermelidir. 

Eğitici, sınıfında bulunan çocukların yaşlarına göre gelişim özelliklerini bilmeli ve buna 

göre oyun seçmelidir. Yaş ve gelişim seviyesinin üzerinde oyunlar oynatıldığında çocuk başa-

rısız olacaktır. Bu da oyuna ve gruba ilgisini azaltacaktır. Tırmanma, basamak inip çıkma, 

atma, tutma, tek ayak üzerinde durma hareketlerini gerektiren beceriler ancak bu hareketleri 

yapabilecek olgunluğa ve gelişim düzeyine erişen çocuklar tarafından yapılabilir. Örneğin 2-

3 yaşlarındaki çocuklara grup oyunları oynatmaya çalışmak yanlış olacaktır.9  

 

Gelişim Dönemlerine Göre Oyun 

1-3 yaş arası çocuklar; harekete, sese ve tekrara dayalı oyunlar severler. Nesneleri üst 

üste dizme, devirme, yuvarlama, toplayıp dağıtma; hoplama, zıplama, koşma, saklanma-ya-

kalama, kaçma, yuvarlanma; ses ve hareket taklitlerine dayalı oyunları çok severler. Oyna-

dıkları bir oyunu bir süre içinde tekrarlar dururlar. Bunun nedeni hareketi, sesi, durumu 

hafızaya iyice kaydetmektir. 

4 yaşından itibaren sosyalleşme yoğun olduğu için grup oyunlarını, yarışmaları çok se-

verler. Dikkate ve kurallara dayalı oyunlarda başarılı olurlar. 

5-6 yaşlarında cinsiyete göre oyun tercihleri başlar. Anne-baba ve/veya yakın çevresinden 

tanıdıkları kişileri izlerler. Oyunlarında onların tavır ve hareketlerine yakın roller alırlar. 

7-11 yaş arasında okulun etkisi çok belirgindir. Artık bir gruba ait olma, taraftar olma, 

rekabet, yaşıtlarını etkileme ve yaşıtlarından etkilenme gibi pek çok yeni özellikler görülür. 

Bu nedenle spor ve sanata dayalı gösteri, organizasyon ve yarışmaları çok severler (Azaklı, 

2010). 

11-15 yaş arası çocuklar (kızlarda bir-iki yıl erken) artık ergenlik çağındadırlar. Akran 

dayanışması, aidiyet duygusu, takım ruhu, rekabet, başkalarını etkileme ve etkilenme, karşı 

cinsi etkileme ve etkilenme gibi özellikler görülür. Rekabete dayalı münazara gibi etkinlikler 

ve yarışmaları; spor ve sanata dayalı gösteri ve organizasyonları çok severler.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
9 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara, 2014, s. 30. bkz. 
10 https://yasamgucu.org.tr 
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İSTANBUL GÜLÜŞLÜM 

AYŞE KARACA 

İstanbul Gülüşlüm  

 

Yâr, yârim… Sen İstanbul’sun.  İstanbul ise sen… 

Gün geliyor bir gülücüğe teslim oluyor insan. Saf temiz duru bir gülümsemeye… Hele de bu 

gülümseme İstanbul kokuyorsa, Yeditepeli bir şehir gibiyse… En onulmaz bir zamanda güllere 

bezenmişse hayatın en karanlık noktaları.  Tamamlıyorsa eksik yanını, bir gülücüğe teslim eder 

işte ruhunun tüm açık yaralarını. 

Hayatımın en çekilmez yerinde, ömrünün iklimleri beliriyor gözbebeklerimde. Ve o an geliyor 

aklıma.  Sen yoksun ya; İstanbul yarım, İstanbul darmadağın…  Yârim İstanbul diyor ve süzülüyor 

birkaç damla yaş. Olaydım ya senin sokağında ayağına değecek bir küçücük bir taş.  Sığınıyorum 

ıssız sokaklara yârin kokusu sinmiştir yârin elleri değmiştir avuntusu ile. 

Dönüp dolaşıp bakıyorum, izleri var mı, kalmış mı diye. Aranıyorum Arnavut kaldırımlı mistik 

sokakları… Ve yüreğimdeki çocuk hâlâ körpe, hâlâ çocuk ve kollarını açıp hâlâ sana koşacak 

kadar sevgi dolu.  Yarınlara taşıyorum, yarınların ne getireceğini bilmeden, bitmeyen umudumu. 

Artık gönüllü çekiyorum senden daha da çok sevdiğim yalnızlığı. İçimde ses oluyor hasretin, 

dile geliyor, yalvarıp yakarıyor ve beni eritip bitiriyor. Senin yerine hiç kimseyi koyamadığım gönül 

buhranlı saatlerin eşiğinde senden gelecek bir haber, bir ışık bekliyor. 

Bak, yine sensiz geçiyor gündoğumları/günbatımları; senin bana verdiğin söze inat… Yalnız; 

ama seninle dolu mazide kalan/kalmaya mahkûm olan İstanbul günleri… 

Sema ne yapsın; o da ağlıyor benim hâlime. Ne olur gel de karış ruhumun sonsuzluğuna.  Yağ 

gönlüme damla damla, şifa o ilahi dermanınla. 

Her gün dumanı üstünde tüten sıcak sevgimi sunuyorum her andığımda adını.  En fazla gök-

yüzüne anlatıyorum derdimi. O da fazla dayanmıyor; atıyor içinden benden alıp tıkıp tıkıştırdığı 

fazlalıklarını. 

İnan fırsatım olmadı seni unutmaya, sevmekten seni. Acaba çok görmek istediğim için mi her 

gördüğüm başka bir adamı sen zannedip ardından koşmalarım? Ondan mı dinginliğimin sıfır nok-

tasında anı yakalamışlıklarım? 

Ey gülüşünü İstanbul’a benzetip parça parça zerresine karıştığım! Her İstanbul ismini duy-

duğumda yanıp yakıldığım… Biliyorum, senin için gitmek çok zor değildi. Şimdi de dönmek zor 

olmasa gerek… Ey benim sevilenim, batmayan güneşim, zemheriden sonra gelen evvel-baharım, 

gel! Gülen yüzüm, sevda çölünde serap diye gördüğüm; ama seraptan öte yol aldığım… 

Uzandım yine gökyüzüne sere serpe; İstanbul’u, seni düşledim.  Yana yakıla ‘İstanbul! İstan-

bul!’ dedim.  Gülüşü İstanbul kokanım, kaç kez dedim, bilmiyorum.  Kaç kez adını sayıkladım 

gecenin en koyu yerinde… İndim sessiz, sensiz gönül kuyuma ağır ağır…   

Bir daha diyorum: İstanbul gülüşlüm ben seni çok özledim… 
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LEYENDA 

ÇAĞATAY KILIÇ 

 

Leyenda 

 
 

Kaybolmaktan kurtarandı beni gözlerin 

Sözümün bittiği yerde özüme döndüğümdü 

Heyecanımı defalarca kulağıma fısıldayandı 

Bitmek bilmeyen özleme dönüştürendi 

Sebepsiz yere mimiklerimi gülümseten 

O efsane şarkı gibi yükselen sesle birlikte 

Tüm cihan için Leyenda’dır adım... 
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SENİ 

HAYRİ KILIÇ   

 
Seni 

 

Yüreğime nakış nakış ördüm  

Mavilere bürünesin yar seni 

Okul kapısında çıktın karşıma 

Çiçek seni, güller seni, yâr seni. 

 

Gözlerinde berrak sular gördüğüm 

Gece gündüz hayalimde bulduğum 

Şerife diye huzuruna vardığım 

Sevgi seni, güller seni, nar seni. 

 

Sende rengi çiçeklerin güllerin 

Burcu burcu yayla kokan ellerin 

Türkü türkü mâni dillerin 

Demet seni, çiçek seni, gül seni. 

 

Saçlarında deste deste bükülmüş 

Gözlerine ince sırma çekilmiş 

Dal boyana çiçekler dikilmiş 

Badem seni, deste seni, gül seni. 

 

Yücelerde bulutlarda yaşarsın 

Verimlice yüreğime düşersin 

Sevgilerde kuru otlar yeşersin 

Çiçek seni, sevgi seni, yâr seni... 
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CAM KIRIKLARI 

FURKAN BÜLBÜL 

 

Cam Kırıkları 

 

 
 

Sonrasız mazilerin yokuşunda 

İçime burkulmuş pencereler doluşur 

Nice cam kırıkları batmıştır 

Ya da nicesi kesmiştir bedenimi 

Kan revan olan yüreğim 

Soldurur içinde biriktirdiklerini. 

Kentler ayaklarımın altından 

Durmadan durmadan kaçışır Neolitik'e 

Geriye kalır ıssız bungunluğum 

Geriye kalır içime dökülen çöl 

Burkulur sonra yeşeren umutlarım 

İmzasız noktalar konur yaşamıma. 

Hayat hiç açılmayan bir penceredir 

 

 

 

 



39 | S a y f a  

NASİHAT 

ÖMER CANANİ ÜNAL  

 

Nasihat 

 
 

Rotasını kaybetmiş her dünyeviye 

Vardır elbet bir nasip şu kaderde 

Sükûneti bellemişsen altın gibi kıymetli 

Dert etme! 

Kalmazsın yarı yolda, unutursun gamı, kederi. 

Ruhuna bir armağan takdimse niyetin 

Bırakma elden altından kıymetli hayâ ve edebi! 

Bin musibet vermiyorsa artık sana daha fazla fikir 

Seyretmeyi bırak! 

Baş tacı et binden daha değerli bir nasihati... 
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KIŞ 

EMRE ŞENOL 

Kış 
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HAZAN 

SERVET ÖZAKAN 

 

Hazan  

                Sevgili Dost’a 

 

 

Yine servilerle boy ölçüşüyor 

İnadına göğe kanatlanıyor 

Boynu bükülmüş ağaçların… 

Hasretin yaprak yaprak  

Dökülüyor, her adım ömür 

Mevsimlerin boynu bükük  

Dört mevsim sensiz giryân 

Sen yoksun diye her yer hazan 
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DÜŞÜNCELER… 

ŞENER BEYTER 

 

Düşünceler… 

 

 

 

Son yolcu da gittiğinde 

Yol ölür kendi içinde 

 

Kapı hep arkadan bakar 

Gidenlere bir de hiç gelmeyeceklere 

 

Ayna tüm sırlarımızı bilir 

Yine konuşmaz bizle 

 

Hiçbiri hayatta değil 

Fakat nasıl da gülüyorlar resimde 

En hüzünlüsü bu bence  
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ÖMER’İN NESLİ 

MUHAMMED MUHAMMEDOĞLU 

 

Ömer’in Nesli 

  

Ne olsun ki kast etmiş yurduma, üç beş serseri? 

Can verir, canlar veririz; dönmeyiz yoldan geri. 

 

Asım’ın torunu Ömer’in neslidir bu, anlat! 

Çiğnetmeyiz yurdu şehidim, gönlün olsun rahat. 

 

İnan, bir gecelik zaferdir temmuzun on beşi. 

Candan geçti kiminin eşi, kiminin kardeşi. 

 

Sokaktaydı, varsa ne kadar çocuk, genç, ihtiyar… 

Bilsin yedi düvel, türkün bitmez gücü daha var. 

 

Hangi ahmak ister ki; darbe yapmak millete? 

Ezelden aydın millet, hiç düşer miymiş zillete? 

 

Ey, ahmaklar ordusu, düşmez bu yurt artık uyan! 

İstersen kapıma, yedi düveli alıp dayan. 

 

Doğrulsa da üstüne silahların namlusu, 

Var mıydı bu silahsız milletin, zerre korkusu? 

 

Bir an dahi çiğnenirse ülkemde demokrasi, 

Sakin gözüken milletim, olur o zaman asi. 

  

Bizimdir köprüler; sokaklar bizim, meydan bizim. 

İstiklaline esir düşmüş cesur insan bizim. 

 

Meydandaydı millet, meclisine bomba yağarken 

Dünyanın açık kaldı ağzı, güneş doğarken. 

 

Kahramanlar çıktı ortaya, atılıp ok gibi. 

Şehitlik adlı mertebe, Türklerde çok gibi. 

 

Beşerden değil, alarak gökler üstünden emir 

Hamzalar gibi şehit oldu, Ömer Halisdemir. 

 

Şehitlere örtü olsun diye inecek ancak, 

Semalarda dalgalanan anlı şanlı al sancak! 
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ASRIN YİĞİTLERİNE! 

MEHMET YAŞAR GENÇ 

 

 

Asrın Yiğitlerine! 
 

‘Kafkas dağlarında özgürlük mücadelesini 

veren kardeşlerimize' 

 

Ölüm akar, acı dolar dereler  

Dağlar kucak açar koç yiğitlere! 

Şafak bekler, nur taşıyan erenler 

Saf bağlar melekler son şehitlere! 

 

Çiğnerken atanı demirden atlar 

Her eylem depreme dönüşsün gene 

Taşları eritir alevden toplar 

Ümmetin dua'sı aydınlık güne 

 

Diriliş var, hazırlık var yarına 

Kartallar yüksekten görülecekler 

Meramım salınsın aşk diyarına 

İblisin gözüne dolsun böcekler 

 

Kurşunlar namludan matem savurur 

Kızıl alev dökülürken öksüze 

Yazılan destanlar aşkı yoğurur 

Gün gelir geceler çıkar gündüze. 

 



 



 


