
                 

 
                                       

ANKARA’DAN SİİRT’E KÜLTÜR KERVANI
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 

35.Yılında 



Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları : 
Seyahat Kitapları                            :

TYB YÖNETİM KURULU

İbrahim Ulvi YAVUZ (Genel Başkan), Ahmet FİDAN (Genel Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Hicabi KIRLAN-
GIÇ (Genel Başkan Yardımcısı), Erbay KÜCET (Genel Mali Sekreter), Atilla MÜLAYİM (Genel Sekreter), 
Murat EROL (Genel Sekreter Yardımcısı), Öner BUÇUKCU (Genel Sekreter Yardımcısı), Ercan YILDIRIM 
(Üye), Osman ÖZBAHÇE (Üye), Ahmet Fatih GÖKDAĞ (Üye), Ferhat KOÇ (Üye)

ISBN: 978-975-7382-72-0

Bu kitapta yer alan yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. Türkiye Yazarlar Birliği’ne mal edilemez.



Türkiye Yazarlar Birliği

ANKARA’DAN SİİRT’E KÜLTÜR KERVANI
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 35.Yılında 

Yayınlayan
Türkiye Yazarlar Birliği

İbrahim Ulvi Yavuz

Yayına Hazırlayan
A. Fatih Gökdağ

Redaksiyon
Muhsin Mete

Sümer 1.Sokak 11/5 Kızılay-Ankara PK.294 Yenişehir-Ankara 
Telefon: 0 312 2320571-72   www.tyb.org.tr,  e-posta : tyb@tyb.org.tr



Ankara-…/…

Yapım: Ozan Taylan SARIASLAN
Baskı: Özel Matbaası



5

SUNUŞ

35. YILIN YOL HİKÂYESİ

TÜRKİYE Yazarlar Birliği bu yıl 35.yaşında. Türkiye şartlarında bir sivil toplum kurulu-
şu için bu son derece önemli bir ömürdür. 

Kuruluşumuzun otuz beş yıldan beri ülke genelinde ortaya çıkan dalgalanmalara 
rağmen doğru bildiği yolda ilerlemiş ve ilerlemeye de devam etmektedir.

Kültürel faaliyetlerin Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere münhasır kal-
maması için çok sayıda program düzenledik. 30.Yılda, Mayıs/2008’de “Edirne’den Arda-
han’a Kültür Kervanı” ve 35.Yılda yaptığımız Mayıs /2013’de “Ankara’dan Siirt’e Kültür 
Kervanı“ bunların en güzel örnekleridir.

35. Yıl etkinliklerimizi şöyle özetleyebiliriz.
Yaşayan Yazarlara Vefa Toplantıları, Temel Metin Okumaları, Vefat eden TYB men-

suplarını yad, Safahat Okumaları, Felsefe Okumaları, Türkoloji Söyleşileri, TYB’ye hiz-
met edenlerle ilgili özel programlar, Millî Mücadele’nin Milletvekili şehidi Ali Şükrü Bey, 
yılın yazarları belge dağıtım töreni, 40 Yıl Sonra Kemal Tahir, 30. Yıl Sonra Osman Yüksel Serdengeçti, 10.Türkçe’ nin 
Uluslararası Şiir Şöleni (Bişkek) 35.Yılın Şiiri (Osman Özbahçe),  2. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih 
Sempozyumu (İstanbul), 5. Edebiyat Günleri (İstanbul), 2. Ahlâk Şurası-Siyaset ve Ahlâk (Konya).

Ve Ankara’da Siirt’e Kültür Kervanı: Mayıs/2013.
Aksaray: Uzaktaki yakın; Kaşgar (D.Mehmet Doğan) ve Şiir Şöleni.             

Hatay: 35.Yıl fotoğraf sergisi, Okur-yazar buluşması, Endülüs: 8 Asırlık Yurt. (D. Mehmet Doğan, Dr. Mehmet Sılay), 
Cemil Meriç’i Anma: M. Atilla Maraş.

Gaziantep: TYB’nin 35. Yılı fotoğraf sergisi, heyetteki şairler ve mahallen katılanlarla şiir şöleni, Uzaktaki Yakın 
Kaşgar (D. Mehmet Doğan).

Ş.Urfa: Okur, yazar buluşması, 35 Yıl Sonra Kemal Edip Kürkçüoğlu, Şiir Şöleni, Sıra gecesi.
Mardin: Okur Yazar buluşması, imza günü, TYB’nin 35.Yıl fotoğrafları, Şarkın En Sevgili Sultanı, Selahattin: Dr. 

Mehmet Sılay, TRT İstanbul Radyosu Tasavvuf Musikisi Topluluğunun Konseri,

Foto: V. Güneş

İbrahim Ulvi Yavuz  
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SUNUŞ

Siirt: Baykan ilçesini ziyaret ve Veysel Karani’yi Anma Günü etkinlikleri,
Diyarbakır: TYB’ nin 35.Yıl fotoğraf sergisi, Heyetteki şairler ve mahallen katılanlarla şiir şöleni, Sezai Kara-

koç’la 80 Yıl Paneli, TRT İstanbul Radyosu Tasavvuf Musikisi Topluluğu konseri, Yeni Mecralar ve Edebiyat, Sinema, 
Televizyon, İnternet Uyarlama ve diziler Paneli, 10 Yıl Sonra Şevket Beysanoğlu Sohbeti.

Adıyaman: Okur-yazar buluşması ve imza günü, Heyetteki şairler ve mahallen katılanlarla şiir şöleni, Konfe-
rans: Endülüs: 8 Asırlık Yurt (D. Mehmet Doğan-Dr. Mehmet Sılay), TYB’nin 35. Yıl fotoğraf sergisi.

K.Maraş: Okur-yazar buluşması, heyetteki şairler ve mahallen katılan şairlerle şiir şöleni, TYB 35.Yıl fotoğraf 
sergisi,  Dr. İbrahim Erşahin “Şevket Bulut ve Kayıp İnsanların Sahici Hikâyeleri”,  Serdar Yakar, “Taşrada Küskün Bir 
Yazar: Kadir Tanır”, Ramazan Avcı, “Suyu Isıtan-Alevi Üşüten Şair: Abdurrrahim Karakoç konuşmaları.

Bütün bunlar seyahate katılan şair, yazar, gazeteci dostlarımızın kalemi ile hatıralaştı ve kitap haline geldi. Bu 
bir başlangıç sayılır. Bundan böyle kültür kervanları sadece hayallerde değil satırlara dökülerek Türkiye Yazarlar 
Birliğinin ve irfanımızın kütüphanesinde yerini alacaktır.

“Ankara’dan Siirt’e Kültür Kervanı” projemizi değerli İçişleri Bakanımız Muammer Güler’i ziyaretimizde açtığı-
mızda çok ilgi gösterdi. Onun bu ilgisi bize şevk verdi. Sayın Bakanımıza bilhassa teşekkür etmek istiyorum.   

Emeği geçen yazar dostlara selâm ve muhabbetlerimle.
                                                                                             
      
    

      KERVAN YOLA ÇIKARKEN                                           Foto: M. Adıbeş’den                                              
SOLDAN SAĞA, AYAKTAKİLER: Salih Lütfi Şengül, Erbay Gücet, Fatih Gökdağ, A. Vahap Akbaş, D. Mehmet Doğan, İbrahim Ulvi Yavuz, 
Dr. Mehmet Sılay,  Şükrü Can, Ferhat Koç, Fatih Uğurlu. OTURANLAR: Vedat Güneş, Atilla Mülayim, Mahir Adıbeş, İbrahim Eryiğit, 
Mehmet Atilla Maraş.    
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35.YILDA  ANKARA’DAN SİİRT’E KÜLTÜR KERVANI YAZILARI
D. Mehmet Doğan

D. Mehmet Doğan Uzaktaki Yakın Kaşgar’ı anlatıyor. Fonda Urumçi İslâm Enstitüsü Mescidi                 Foto: A. Dur   
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TÜRKİYE YENİDEN YAPILANIRKEN KÜLTÜR HAYATI NE ÂLEMDE?

TÜRKİYE 21. Yüzyılda yeniden yapılanı-
yor. Değişim ekonomiden sosyal hayata, 
eğitimden yönetime her alanda kendini 
hissettiriyor. Şehirler yeni bir çehreye bü-
rünürken, günümüze devreden mimari mi-
rasın korunması –geç de olsa- daha ciddi 
olarak ele alınıyor. Manevî hayatın zemi-
ni engellerden temizleniyor. Çok sayıda 
cami, imam hatip, ilahiyat açılıyor. Bu dini, 
manevî hayatı kontrol eden modernleşme-
den vazgeçildiği anlamına geliyor. Bütün 
bunlar geleceğin Türkiyesinin nasıl şekil-
leneceği konusunda ipuçları veriyor… Baharın kendi-
ni iyiden iyiye hissettirdiği bir zamanda Aksaray’dan 
Antakya’ya doğru yol alıyoruz… 

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 35. Yılı. Bu münase-
betle “Ankara’dan Siirt’e kültür kervanı” başlıklı bir 
faaliyet düzenlendi. On gün boyunca güzergâhta bu-
lunan şehirlerde faaliyet yapılacak. Ankara’dan yola 
çıkan otobüste 25 şair, yazar, ilim ve fikir adamı var. 
Bu isimlerden bazıları milletvekilliği yapmış veya dev-
let kademelerinde önemli görevler üstlenmiş. Seya-
hat boyunca kafileye yeni isimler katılacak. 

Aksaray bu faaliyetin ilk durağı idi. Aksaray Üni-
versitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar’ı iki sene önce, 
rektör seçildikten sonra ziyaret etmiştik. O günden 
bugüne, üniversitenin fizikî değişikliği kolaylıkla fark 

ediliyor. Yeni binalar yapılmış, sürünceme-
de kalan cami inşaatı tamamlanmış. Mus-
tafa Acar, üniversitenin gelişimi hakkında 
bilgi veriyor. O sırada yanımızdan öğretim 
üyeleri, üniversite personeli de geçiyor. 
Rektör, yalnız öğrencilerin değil, persone-
lin ve akademik kadronun da kıyafet ser-
bestisinden yararlandığını söylüyor . 

Mustafa Acar’la 30 yıllık tanışıklığımız 
var. ODTÜ öğrenciliği yıllarında Yazar-
lar Birliği’nin müdavimlerindendi. Sonra 
ABD’de lisans üstü tahsilini tamamladı. Bir 
ayağı ülkesinde, diğeri dünyayı dolaşan, 

geniş ufuklu, cevval bir üniversite yöneticisi… Aksa-
ray Üniversitesinde şair arkadaşlar şiirlerini okuyor. 
A. Vahap Akbaş, İbrahim Eryiğit ve Vedat güneşon 
sonra Mehmet Atilla Maraş, Necip Fazıl, Cahit Sıtkı 
ve Asaf Halat Çelebi’den şiirler okumayı tercih ediyor. 
Biz yaştakilerin kulaklarının âşina olduğu bu şiirler sa-
lonu dolduran gençlerin de ilgisini çekiyor. 

Üniversite’de yapılan toplantıda Aksaray valisi 
Selâmi Altınok ve Belediye başkanı Nevzat Palta da 
bulundular. Son yıllara kadar vali, belediye başkanı ve 
rektörü bir arada görmek nerede ise imkânsızdı. Her-
kes kendi yoluna gider, otorite çatışması bürokratik 
ağırlığı koyulturdu. Akşama Antakya’da olacağız, va-
kit darlığından vali beyi makamında ziyaret edip yola 
koyuluyoruz. 

Foto: V. Güneş
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35. YILDA  ANKARA’DAN SİİRT’E KÜLTÜR KERVANI YAZILARI D.Mehmet Doğan

TYB’nin 15. yılını hatırlayan arkadaşlarımız, açı-
lış toplantısını, yani “Tarık Buğra ile 75 yıl” faaliyetini 
unutmuyorlar. 1993’te, sol ortaklı bir hükümet var ve 
Kültür Bakanı Fikri Sağlar. Fikri Sağlar, 15. yılı dolayı-
sıyla TYB’nin kültür hayatımızdaki yerini bütün kap-
samı ile ifade eden bir mesaj yayınlıyor.

30. yılda (2008) tek partinin kültürel mirasını iç-
selleştirmiş bir kültür bakanı var, TYB camiasının böy-
le birinden beklentisi yok. Her şey değişirken, resmi 
kültür tek partili muhtevasını koruyarak devam ediyor.

Şimdi 35. yıldayız. TYB çok sayıda faaliyet yapı-
yor, zengin bir geçmişi var. Kültürel alanda gelenek 
oluşturmuş bir yazar kuruluşu 35. yaşını idrak ediyor. 
Kültür bakanı değiştikten sonra sanılıyor ki, yeni ba-
kan tek parti yapısını devam ettiren bakanlığa yeni 

bir hamle yaptıracak. Böylece Türkiye’nin değişimi-
ne paralel bir yapılanma için adımlar atılacak. Türki-
ye Yazarlar Birliği’nin ise böyle bir beklentisi yok. En 
azından aradan 6 ay geçtikten sonra bunu rahatlıkla 
söyleyebiliyoruz. Çünkü henüz kültür bakanı ortalıkta 
görünmüyor. Sağda solda konuşan, daha çok da yurt 
dışından sesini duyuran bir bakan var ve bu bakan 
olsa olsa Turizm Bakanı!

Beklentimiz şu: Kültür ve turizm eskiden 
olduğu gibi ayrılır ve yeni, kültürümüzün dö-
nüşümüne hazır bir kültür bakanı tayin edilir! 
Elbette iyimser olmak zorundayız!

           Yeni Akit, 08.05.2013

Aksaray Üniversitesi Rektörü Mustafa Acar Kültür Kervanı’nın ilk toplantısını açıyor.     Foto: V. Güneş
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ANTAKYA’DA ENDÜLÜS’Ü KONUŞMAK

“Ankara’dan Siirt’e kültür kervanı”nın ikinci du-
rağı Antakya. Geç vakit Antakya’ya ulaşıyoruz. Prog-
ram, sabah Mustafa Kemal Üniversitesi’nde.Program 
için seçilen salonun ismi manidar: Mehmet Âkif Ersoy 
salonu…Salonun girişinde Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
35. Yılı fotoğraf sergisi var. 35 yıldan seçilmiş fotoğ-
raflarda görülen bazı simalar artık aramızda değil. 
Erdem Bayazıt, Akif İnan, İsmail Dayı ilk hatıra ge-
lenlerden. 

Rahmetli “Muhsin Başkan”ın Taceddin Dergâ-
hın’da 15 yıl önce bir İstiklâl Marşı’nın kabul yıldö-
nümü töreninde konuşurken çekilmiş resmi bilhassa 
dikkati çekiyor.“Okur yazar buluşması” kapsamında 
seyahate katılan yazarlarla Antakyalı şair ve yazarlar 
çeşitli masalarda konuşuyor, okuyucularla sohbet 
ediyor veya kitap imzalıyor..Antakya programında şiir 
şöleninden sonra “Endülüs 8 asırlık yurt” başlıklı kon-
ferans var.Mehmet Akif, ölümcül hastalığa yakalan-
dıktan sonra, İstanbul’dan önce Antakya’ya geliyor. 
Bu sırada Antakya Fransa’nın kontrolündedir.

Bu hava değişimi yolculuğu 1935 haziranı son-
larında Lübnan’dan başlıyor. Mehmet Âkif’in Lüb-
nan’da bulunduğunu öğrenen Antakya eşrafından 
Bereketzâde Cemil Bey, Âkif’in eski talebelerinden 
Ali İlmî Bey’i Beyrut’a göndererek şairimizi Antak-
ya’ya davet ediyor. Mehmet Akif 9 Ağustos 1935’te 
Antakya’ya geliyor, üç hafta kalıyor. Burada Cemil 
Bereket’in misafiridir.

Onun bir ikindi vakti Asi nehri kenarında dolaşır-
ken söylediği kıt’a ruh halini bütün açıklığı ile yansıt-
maktadır:    

      
Vîrânelerin yasçısı baykuşlara döndüm
Gördüm de hazânında bu cennet gibi yurdu.

Gül devrini bilseydim onun, bülbül olurdum,
Yâ Rab, beni evvel getireydin, ne olurdu?

Mehmet Âkif, bu haldeyken bile İslamın iki büyük 
medeniyet merkezini dolaşarak bazı eserler yazmak 
peşindedir. Bilhassa Hindistan ve İspanya’yı merak 
etmektedir. Bir mektubunda bu emelini şöyle ifade 
eder:

“…- Nasip olursa nisan ayı içinde İspanya’ya 
giderek Endülüs İslam medeniyetinin bakıyesi olan 
El-Hamra harabesini görmek istiyorum. Zannederim 
çok iyi bir şey olacak. Meşhudatımı (şahid oldukla-
rımı) yazar, bir manzume vücuda getiririm. Bir Müs-
lüman şairi için o havaliyi, o asarı ziyaret etmemek 
doğru değil. Mamafih bu niyetimden kimseyi haber-
dar etme, anlıyor musun?

“...Hayırlısıyla bu seyahat tahakkuk eder, sonra 
ihtisasatımı (duygularımı) nazma da muvaffak olur-
sam çok sevineceğim. Ümid ne tatlı şey ! …Baharda 
Elhamra’yı temaşa edip, yazın tasvirine çalışacağım. 
Gelecek kışa Himalaya dağlarına çıkarak, Ganj nehri 
vadilerinde dolaşarak, öbür bahara Hind şiirleri yaza-
cağım!”

Mehmet Âkif, ne Endülüs’e, ne de Hindistan’a 
gidebildi. Sevgili İstanbul’una döndü ve orada vefat 
etti. 

D. Mehmet Doğan  ve Mehmet Sılay / Aksaray’da    Foto: V. Güneş
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35. YILDA  ANKARA’DAN SİİRT’E KÜLTÜR KERVANI YAZILARI D.Mehmet Doğan

Antakya’da Mehmet Akif’in adını taşıyan salonda 
Endülüs’ü konuşmak bir tevafuk...Hatay Üniversitesi 
rektörü Prof. Dr.Hüsnü Salih Güder açılışta Endülüs 
medeniyetinin Avrupa ve dünya ilim tarihi açısından 
ihmal edilemez önemini fevkalade güçlü ifadelerle 
ortaya koyuyor. Değerli hoca, 9 ay İspanya’da bulun-
muş. Bu  güçlü anlatımın arkaplanında gözlemlerinin 
de önemli payı var.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Avrupa’da 
denkliği kabul gören Türkiye’nin 15 üniversitesinden 
biri.  Bunun bir tesadüf olmadığını rektör Hüsnü Salih 
Güler’i dinlerken bir daha anlıyoruz. 

          Yeni Akit,  09.05.2013

BAHARA DOĞRU YOLCULUK: TİLLO
 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin “Ankara’dan Siirt’e 

Kültür Kervanı” Aksaray, Antakya, Gaziantep, Şanlı-
urfa ve Mardin menzillerini geçtikten, uğradığı belde-
lerden renkler, kokular, sevinçler ve heyecanlar dev-
şirdikten sonra Siirt’e ulaştı. Siirt Türkiye’nin bugüne 
kadar göremediğimiz nadir şehirlerinden…

Mardin’deki programın sarkması, Siirt’e ulaş-
mamızı da geciktiriyor. Siirt’te Tillo’da geceleyece-
ğiz. Anlayacağınız, İsmail Fakirullah’ın ve Erzurumlu 
İbrahim Hakkı’nın misafiriyiz. Tevafuken mübarek üç 
ayların ilkine Tillo’da giriyoruz. 

Gece geç vakit, saat bir sularında ve zaman za-
man şiddetlenen yağmur altında Tillo’ya ulaştığımız 
için çevreyi tanımamız mümkün olmuyor. Sabah er-
kenden ilk işimiz, geniş mezarlığın içindeki türbeleri 
ziyaret etmek. 

Ölümün mekânı olan mezarlık, baharın, tabia-
tın her yılki mevsimlik dirilişinin bütün güzelliklerini 

toplamış âdeta. Yer yer dizlerimize ulaşan yeşillikler 
arasından geçerek ilk türbeye ulaşıyoruz. Şeyh Mü-
cahid’in türbesi kapalı, pencerelerinden bakılabiliyor. 

Yüz- yüz elli metre ileride türbeden çok külliye 
denilebilecek bütünleşik bir yapı var. O da İsmail Fa-
kirullah ve İbrahim Hakkı’nın türbesi. İbrahim Hakkı 
çok sevdiği şeyhine tazimini, hürmetini astronomi 
merakının bir nişanesi ile göstermek istemiş. Gece 
gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 mart ve 23 eylülün ilk 
güneş ışıklarını kurduğu bir sistemle şeyhinin meza-
rına ulaştırmış. 

İsmail Fakirullah’la İbrahim Hakkı’nın bağlılıkları 
bugünün zihniyle, anlayışıyla ne ölçüde kavranabi-
lir? Doğrusu bunu cevaplayacak durumda değilim. 
Tillolu âlim ve şeyh İsmail’e İbrahim Hakkı’nın önce 
babası tâbi oluyor. Oğul İbrahim Hakkı da babası gibi 
Erzurum’dan, Hasankale’den çıkıp Tillo’ya geliyor ve 
hayatının sonuna kadar burada kalıyor. Erzurumlu İb-
rahim Hakkı âlim, şair ve ârif…Çok sayıda eseri var, 
en bilineni ve yaygın olanı Marifetname. Bu ansiklo-
pedik eserde İbrahim Hakkı’nın meşguliyetlerini ve 
bu meşguliyetlerde ulaştığı merhaleleri görmek müm-
kün. Kendini şeyhine hasretmiş İbrahim Hakkı’nın bu 
nizam içinde araştırmaktan, yazmaktan uzak durma-
ması da ilgi çekici. Bu mütebahhir şahsiyet, eserle-
riyle ve yaptıklarıyla İsmail Fakirullah’ın günümüzde 
tanınan- bilinen bir şahsiyet olmasını sağlamakla kal-
mıyor, Tillo’yu da dikkat çekici bir yer haline getiriyor. 

İbrahim Hakkı’nın kurduğu sistem, nevruz ayarlı. 
Yeni yılın ilk güneş ışınları, hocasının, mürşidinin ba-
şucunu aydınlatacak. (Tillo isminin değiştirilmesi sı-
rasında “Aydınlar” isminin seçilmesinin mazmunu bu 
olabilir mi acaba?)

Şeyhinin türbesini de o inşa etmiş. Böylece onun 
eşiğinde gömülmeyi de hak etmiş! Türbenin bitişiğine 
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on metre yüksekliğinde bir de kule yapmış. Türbeye 
yaklaşık 3 kilometre mesafede yine kendi eliyle Ka-
la’tül üstad, yani “üstadın kalesi” denilen harçsız bir 
duvar örmüş. Bu duvarda, küçük bir pencere açmış. 
21 Mart ve 23 Eylül sabahları, bu pencereden geçen 
güneş ışıkları kulede  kırılarak türbenin penceresin-
den içeri giriyor ve birkaç dakika İsmail Fakirullah’ın 
başucunu aydınlatıyor. 

Bizim için İsmail Fakirullah’ın büyüklüğünün şa-
hidi, müridi İbrahim Hakkı. Onun büyüklüğü ise, en 
azından eserinden çıkarılabilir. Erzurumlu İbrahim 
Hakkı, yapıp ettikleriyle sadece sağlığında şeyhine 
hizmet etmemiş, vefatından sonra da onun adını ya-
şatacak işler yapmış.  

Her restorasyon ihya değildir! İşte elli yıl önce Til-
lo’da yapılan tamirat da bunun şahidi. İbrahim Hak-
kı’nın güneşle kurduğu ilişki bu restorasyonla efsane-
ye dönüşmüşken, iki yıl önce çok sayıda ilim adamı-
nın gayretiyle yeniden görünür hale gelmiş.

İbrahim Hakkı Efendi’nin eserlerini herkes oku-
yamaz ama, onun devrinde tek olan buluşu kolaylıkla 
görülebilir. 18. Asırda astronomi, geometri, mimarî, 
matematik gibi müsbet ilimlerle ciddi şekilde uğraş-
mış bir mutasavvıf İbrahim Hakkı. Diyebiliriz ki, bu 
nitelikleriyle devrinde tek. Şimdi onun, bu vasfıyla İs-
mail Fakirullah’ı, yani bir maneviyat önderini mi, yok-
sa müsbet ilmi mi mürşid seçtiğini kabul etmeliyiz? 
Her neyse! Bir zamanların vecizesi ile güreş tutmaya 
gerek yok!

Tillo’an sonraki durağımız Veysel Karani. Eski 
adıyla “Ziyaret”. Oradan Diyarbakır’a geçiyoruz. Di-
yarbakır programımızda akşam TRT İstanbul Radyo-
su Tasavvuf Mûsıkîsi Topluluğu’nun konseri var.Teva-
fuken ilk eser İbrahim Hakkı’nın Tefvizname”si:

Hak şerleri hayreyler
Ârif anı seyreyler
…
Sen hakka tevekkül kıl
Sabreyle ve razı ol
Tefviz et ve rahat bul
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Açıklama hattı: Tefviz,  “bir işi bir kimseye ihâle 
ve sipariş etme, tasarrufunu havale etme” demektir. 
İbrahim Hakkı da Hakk’a tefviz ediyor. Tabii, olanca 
gayreti sarfetmekten, bu kadar eseri yazmaktan vaz-
geçmeyerek…

Yeni Akit, 14.05.2013 

SİİRT İLİNDE VEYSEL KARANİ!
 
Yunus’a veya Âşık Yunus’a mal edilen o ilahiyi 

kim bilmez? Hangimiz içe işleyen nağmelerini duydu-
ğunda ruhunun deruni ürpertilerini hissetmez?

Urum’da Acem’de âşık olduğum
Yemen ellerinde Veysel Karani…

Bu basit, fakat lirizmi kalbimizin derinliklerini yokla-
yan mısralar, Peygamber sevgisini merkez alan bir 
insan inşasının ipuçlarını verir. 

Evet, Kitap, dinin ilmihal tarafı, bilgi ve uygulama 
için yeter.
Bu şiir ise, bilgiden hikmete götüren ve bunu da ilikle-
rimize kadar işleten acayip bir ruh estirir.

Yunus ilk mısrada bir coğrafya çizer: Rum ve 
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Acem. Yani Anadolu ve onun doğusu yani İran, Ho-
rasan ve hatta Türkistan…Belki de Arapların dışında 
bütün Müslümanları kasteder.

Kıt’ayı bütün olarak okuyalım:
Urumda Acemde âşık olduğum
Yemen illerinde Veysel Karanî
Hak Peygamber sevdi ve dostum dedi
Yemen ellerinde Veysel Karanî

“Hak Peygamber”in, Resulullah’ın sevdiği, “dos-
tum” dediği bir şahsiyet. Yemenli. Adı Veysel, Uveys, 
memleketi Karen. Türkçede ses uyumu ile Karenî, 
Karanî oluyor…

Peygamber olmak mümkün değil, o mazhariyet 
son olarak Hz. Muhammed’in. Ama, Peygamber’in 
sevdiği bir şahsiyet olmak, dostları arasına girmek 
mümkün.Veysel Karanî böyle biri.

Neden?  Şiir bunu anlatıyor:
Sabah namazını kılıp işine giden, gizlice Rabbine 

niyaz eden bir mümin. Peki işi ne? En basit iş, Arabis-
tan için en sade ve olağan iş: Deve çobanlığı.

Anın işi gücü deve güderdi

Nasıl bir deve çobanlığı bu?

Bin deveyi bir akçeye güderdi
Anında nısfını zekât ederdi
Develer bilesince tevhid ederdi

Cüz’i bir ücret; bin deveyi bir akçeye güdüyor. Onun 
da yarısını zekât olarak dağıtıyor. Develer sayısınca 
Allah’ı birliyor, zikrediyor…

Şiir onun yaşadığı basit hayatı da tasvir ediyor. 
Elindeki asa hurma dalındandır, sırtındaki hırka ise 

deve yününden. Tabiatın en kolay elde edilen ve en 
basit eşyaları. Makam, mevki, zenginlik göstergesi 
mahiyetinde bir şeyi yok. Sonraki mısra böyle bir sa-
deliğin sonucunu açıklar gibidir:

Asla hata gelmez onun dilinden

Rahat, konfor onun hayatında olmayan şeyler. Yastığı 
taş, döşeği de postu. Böyle bir insanın ne gibi ama-
cı olabilir? Rahat yaşamak, refaha ermek, güç veya 
para kazanmak…Bunları hiçbirisi söz konusu değil. 
Peki kastı ne?

Cennetlik eylemek ümmeti kastı
Hakkın sevgilisi Habib’in dostu

İşte bunlar, Allahın sevgili kulu olmak ve Peygam-
ber’in sevdiği insan olmanın ölçüleri. Başka bir ver-
siyonda şu mısralar meramı daha açık ifade ediyor:

Söylemez yalanı, yemez haramı
Yemen ellerinde Veysel Karanî…

Bu sade Müslüman, güzel insan, bütün bunlarla 
birlikte bir vasfıyla daha örnek: Annesine olan bağlı-
ğı ve hürmeti. Yaşlı annesi ona muhtaç, Pegamberi 
ziyaret etmesi için izin veriyor, fakat beklemesi için 
vakit yok. Geliyor, Hz. Peygamber’i evde bulamıyor. 
Memleketine dönüyor. Onun bağlılığı, muhabbeti, 
sevgisi görmekle ilgili değil. Görmeden bağlanan ve 
sevenlerden. Resulullah eve gelince kapıda onun nu-
runu görüyor ve eşi Aişeye soruyor, kim geldi diye…

Peygamber’in ona muhabbeti de görmekle ilgili 
değil. O da onu görmeden seviyor. Görmeden sev-
mek, iman etmek… Yemen Ellerinde Veysel Kara-
ni’nin mazmunu bu. 
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Peygamberimizi ziyaret eden ve fakat onu göre-
meyen, fakat onun iltifatına nail olan, hırkası ile şeref-
lendirilen Veysel Karani’yi geçen hafta ziyaret ettik. 
Ta Yemen’e kadar gitmedik. Siirtt’te. “Yemenli Veysel 
Karani’nin Siirt’te ne işi var?” denilebilir. Yemen nire, 
Siirt nire…

 
Yeni Akit, 15.05.2013 

TÜRKİYE’DEKİ “ZİYARET”
 
Dünkü yazımızda, Siirt’teki Veysel Karani türbe-

sinden söz etmiş ve “Yemen nire, Siirt nire!” demiştik. 
Menkıbenin sınır tanımazlığını, zaman tanımazlı-

ğını aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Görmeden 
sevmek, iman etmek, bağlanmak…O’nun yolunu de-
vam ettirmek…Velsel Karani çok sevdiği, bağlandığı 
bir şahsı, Hz. Peygamberi görmeye çok yaklaşmış-
ken, annesine olan hörmet, muhabbet ve bağlılığı 
yüzünden göremeden dönüyor…Bu vasfıyla örnek 
oluyor.

Hz. Muhammed’le aynı dönemde yaşamış, onu 
görmüş, sohbetinde bulunmuş sahabinin sayısı 120 
bin olarak tahmin ediliyor. 

Devrinde yaşayıp da onu göremeyen ama Müs-
lüman olanlar da vardır elbette. Veysel Karani görme-
ye yaklaşan fakat göremeyenlerden. Aslında o, Asr-ı 
Saadet’den sonra dünyaya gelenlerin, kıyamete ka-
dar bütün Müslümanların modeli. 

Peygamberimizi bu alemde göremeyeceğiz el-
bette, fakat bu inancımızda bir zaafa yol açmayacak. 
Hz. Muhammed, bir peygamber ve aynı zamanda her 
hususta örnek alınması gereken bir insan. Dini ya-
şamak, hayatı kavramak anlamında bu model esas. 
Fakat insanlar şunu düşünebilir: Nihayetinde o bir 
peygamber…İstesek de onun mükemmelliğine erişe-
meyiz. 

O zaman, bu timsalin sürdürücüsü yakınları, sa-
habisi örneğimiz olacaktır. Onları görenler, tabiin, te-
beüttabiin…zincir böyle kuruluyor. Veysel Karani bu 
zincirin neresinde? Görmeyen ve fakat örneklik vasfı 
olan bir şahsiyet.  Veysel Karani’ye olan rağbeti bun-
da aramak lâzım. 

Veysel Karani, 657’de vefat etmiş. Cesedini al-
mak isteyen üç kabilenin de tabutunda görünerek ke-
ramet göstermiş. Yemen’de, Şam’da ve Siirt’te kabri/
makamı var. Bu kabirlerin hepsi için söyleyeceğimiz 
şu: Yemen’deki veya Şam’daki ne kadar gerçekse, 
Siirt’teki de o kadar gerçektir!

Yemen’e gidenler Veysel Karani’nin bu ülkede 
çok fazla bilinmediğini, tanınmadığını söylüyorlar. 

Yemenlilerin, Arapların zihin kodları Veysel Ka-
rani’ye fazla ihtiyaç hissetmemiş olabilir. Fakat, Yu-
nus’un şiirinde çizdiği Urum ve Acem kavramı önem-
li. Peygamberimiz’in ona hediye ettiği  hırkası İstan-
bul’da.

O güçlü bir hatırlatma görevi yapıyor. Yemen’de 
onun hatırlatmasına ihtiyaç hissedilmiyor olabilir. 
Araplar kendilerini Peygamberi görenlerin torunu ola-
rak, varisi olarak görüyorlar ve Veysel Karani figürüne 
ihtiyaç hissetmiyor olabilirler. Ya Arap olmayanlar?

Yunus Emre’nin şiirinde belirtildiği gibi Urum’da 
ve Acem’de yaşayanlar? Veysel Karani örneği onlar 
için çok mühim. Uveysilik bu coğrafyalarda vücut 
buldu. Yüzyıllarca önce vefat etmiş bir şahsiyetin, üs-
tadın, şeyhin yolunu canlandıranlara, sürdürenlere bu 
yüzden “Üveysi” deniliyor. 

Siirt’in. Veysel Karani’nin türbesi bulunan “Ziya-
ret” beldesi artık onun adıyla anılıyor. Onun hatırlatıcı 
rolü bu beldede tecessüm ediyor. 

Yeni Akit, 16.05.2013 
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ADI “ YAMAN”, KENDİ “YAHŞİ”!
 
Akşam vakti, Diyarbakır’dan Adıyaman’a doğru 

yola çıkıyoruz. Mehmet Sılay uzun süren yolculuğu 
kısaltmanın çaresini biliyor: 

Uy aman aman aman burası Adıyaman
Âlem düşman kesilir seni sevdiğim zaman 

Türkü gerçekten güzel, iptila derecesinde bir aşkın 
türküsü:

Düz dara yâr düz dara yar zülüfün düz dara 
Doksan dokuz yarem var sen açtırdın yüz yara…

Ucuca eklenen türküler bitmeden Adıyaman’a ula-
şıyoruz. “Yaman” bugünkü dilimizde iyi, olumlu mâ-
nada kullanılıyor. Bir konuyla, olayla ilgili kullanılırsa, 
“şiddetli, keskin, üstün, şaşırtıcı, dehşetli, korkunç” 
mânaları veriyor. İşte bir türkümüz:

Ne yaman gün imiş yârden ayrılmak! Elbette yar-
den ayrılmak “dehşet verici, korkunç” bir hâldir.

Şahısla ilgili ise “kendinden emin, güçlü, bece-
rikli” demektir. 
Ne buyurmuş, bütün göçebe coğrafyasının vazgeçil-
mez şairi Karacaoğlan?

Yiğidin iyisin nerden bileyim
Yüzü güleç, kendi yaman olmalı.

Tıpkı “Yavuz” gibi, bu kelimenin de olumsuz mânada 
kullanıldığı oluyor.

Yoksa yaşlanmaya görsün, adamın hâli 
yaman 

Mehmed Âkif’in bu mısraı, “yaman”ın “kötü, fena” 
anlamında kullanılabileceğini gösteriyor. Batı türkçe-
sinde hâl böyle iken, Türkiye’nin doğusunda, Azer-
baycan’dan başlayarak, “yaman”ın olumlu anlamda 
kullanıldığı görülmüyor.

Bir Azeri, Türkmen, Kazak, Kırgız veya Özbek 
haritada “Adıyaman” ismini okumuşsa, bu şehirle il-
gili hiç de iyi şeyler düşünmez…

Düpedüz “bednam” demektir bu. Yani, kötü 
isimli, adı kötüye çıkmış…Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
“Ankara’dan Siirt’e kültür kervanı”nın duraklarından 
biri de Adıyaman’dı. Tabii, Antep, Urfa, Mardin, Di-
yarbakır, Maraş gibi köklü geçmişi olan bir vilayet de-
ğil Adıyaman. Bu yüzden çok fazla uğrak verdiğimiz 
yerlerden olmadı bugüne kadar. Saydığımız şehirlerin 
her birinde geçmiş yıllarda bir hayli faaliyetimiz oldu. 
Adıyaman’da ise ilk. 

Diğer illerde üniversiteler, İl idareleri ile işbirliği ya-
pıyoruz. Adıyaman’da ise belediye faaliyet ortağımız. 
Güleç yüzlü, dinamik belediye başkanımız M. Necip 
Büyükaslan bizi kapıda karşılıyor. Görür görmez kırk 
yıllık dostumuz olduğunu anlıyoruz. Çay, kahve, Adı-
yaman’a has peynir tatlısı ve bol muhabbet…

Adıyaman’ın yeni valisi Mahmut Demirtaş’ı ziya-
retten sonra başkan bizi bir şehir turuna çıkarıyor. Eski 
çarşılar her hangi bir Anadolu şehrinden farksız. Baş-
kan birebir tanıyor esnafı. Demirciler çarşısında asırlık 
bir kıraathanede (adı Hısn-ı Mansur, Adıyaman’ın eski 
ismi) çay faslı. Tavşan kanı demli çaylar peş peşe ge-
liyor.Bu arada başkan, Adıyaman’da çarşı tellallarının 
gazel okuma geleneğinden ve ünlü gazelhanlardan 
bahsediyor. Bugün de böyle gazelhanlar varmış. Ni-
tekim, bir tanesi elini kulağına atıp başlıyor gazele. 

Adıyaman’da belediye, az sayıda tarihi yapısını 
korumaya çalışırken yeşil alanı artırmak için de gayret 
sarfediyor. Örnek bir Adıyaman evi olarak Keleşoğ-
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lu konağı onarılıyor. Surlarından eser kalmamış Ka-
le’den şehri seyrediyoruz. 

Adıyaman nedense Nemrud’u çağrıştırıyor. “Adı-
yaman” adı geçince “Nemrut” hatıra geliyor. Nemrut 
dağında gurub veya şafak seyretmek yaygın bir turis-
tik alışkanlık haline gelmiş. Bizim buna ne vaktimiz, 
ne de hevesimiz var. Şehre yakın bir yerde kabri olan 
bir sahabiyi ziyareti tercih ediyoruz. Safvan b. Muat-

tal Anadolu’nun fethi için buralara gelen sahabeden. 
Söylendiğine göre, Anadolu’da kabir yeri kesin olarak 
bilinen iki sahabeden biri imiş. Diğerinin Eba Eyyüb 
el Ensari olduğunu söylersek, Adıyaman’daki kabrin 
önemi daha iyi anlaşılır. 

Burası Adıyaman; adı yaman, fakat kendisi       
      yahşi! 

    Yeni Akit , 22.05.2013

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Taceddin Dergâhı'ndaki anma toplantılarının birinde konuşuyor. -Fotograf sergisinden  Foto: TYB ARŞİVİ
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Kültür Kervanı Hazırlığı 

AKSARAY Valisi saygıdeğer Orhan Âli-
moğlu Bey, Hakkâri Valiliğine atanmış-
tı. Telefonla arayarak yeni görevini tebrik 
ettim. Kendisine: “Sayın Valim Hakkâri’yi 
şimdiye kadar ziyaret imkânımız olmamış-
tı. Ama şimdi Hakkâri’yi ziyaret farz oldu.” 
demiştim.  Sayın Vali, cevaben: “Ahmet 
Bey, henüz havalar müsait değil. Havalar 
güzelleşince sizi Hakkâri’ye davet ede-
ceğim.” demişti.  Sayın Valinin kastettiği 
havalar müsait oldu. Doğu ve Güneydoğu’ya bahar 
geldi terör bulutları dağıldı ve TYB’nin “Ankara’dan 
Siirt’e Kültür Kervanı” yola koyuldu.

2013 yılı aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birli-
ği’nin kuruluşunun otuz beşinci yıldönümü. Yıldönü-
mü dolayısı ile bir dizi faaliyet programlandı ve ha-
yata geçirildi. Yıl boyu sürecek programlar ulusal ve 
uluslararası düzeyde Ülke içinde planlanan en önemli 
proje “Ankara’dan Siirt’e Kültür Kervanı”  olarak dü-
şünüldü. Kültür Kervanı’nın güzergâhı  Ankara, Aksa-
ray, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyar-
bakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş idi.

Bu tür kapsamlı çok yönlü projelerin hayata ge-
çirilmesi için öncelikli olarak uygulanabilir olması ve 
malî yönden desteklenmesi gerekir.  Üçüncü bir hu-

sus ise Allah’ın lütfû ile kolaylıklar ihsan 
etmesidir. Niyet halis olunca üçüncü şık 
kendiliğinden vuku bulmaktadır.

Bir hususu hatırlamakta yarar var. 
TYB, kurulduğu günden beri hem öteki 
sivil kuruluşlara ve hem de kamu kurum 
ve kuruluşlarına gerçekleştirdiği faaliyet-
lerle örnek olmaktadır. TYB’nin beş yıl 
önce kuruluşunun otuzuncu yılı dolayısı 
ile “Edirne’den Ardahan’a Kültür Kervanı” 
adıyla   bir program planlamış ve on yedi 
gün süren faaliyet başarıyla ve arkasında 

iz bırakarak Çorum’da son bulmuştu. O başarılı pro-
jenin deneyimi ile bu kez “Ankara’dan Siirt’e Kültür 
Kervanı” kaldırıldı. 

O programın gerçekleşmesi için zamanın Kültür 
Bakanı Ertuğrul Günay’a bir proje sunulmuştu. Pro-
je Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatına tamamen 
uygun hazırlanmıştı.  Bay Günay, proje için otuz beş 
bin liralık bir meblağ öngörülmesine karşılık dört bin 
TL tahsis etme lütfûnda(!) bulunmuştu. TYB de bu 
parayı kendilerine iade etmişti. Kervan yoluna devam 
etmişti.

Günay’a rağmen söz konusu Kültür Kervanı ar-
kasında iz bırakarak son derece başarılı programlar 
gerçekleştirerek Ankara’ya dönmüştü. 

TYB, hazırladığı projeyi güzergâhta bulunan il-

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DAN BİR GÖNÜL KERVANI GEÇTİ
  Ahmet Fidan

Foto: M. Adıbeş
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lerimizdeki başta şubelerimiz olmak üzere,  valilikler, 
üniversiteler, belediyeler, kardeş kuruluşların yetkilile-
rine iletti ve kendilerine konuyla ilgili müzaheret, yar-
dım ve işbirliği teklifinde bulundu.

Kabul etmek gerekiyor ki teklifimiz büyük bir 
hüsnükabul gördü. “Kültür’ün Anadolu Turnesi” yola 
koyulmuş oldu.

Kervan Nedir?

Aslı Farsça “kâr-bân” olan kervan, “işi idare 
eden” anlamına gelmektedir. Uzak yerler arasında 
ticaret eşyası, yolcu taşıyan yük hayvanı katarı. Ker-
vanlar tarihte yerine göre sadece deve, eşek veya ka-
tır yerine göre bunların karışımından oluşabilmektey-
di. Develer daha çok düzlük ve çöllerde, katır, eşek ve 
nadiren atlar ise dağlık arazilerde yük taşımaktaydı. 
Dünyanın bazı bölgelerinde farklı hayvanlar kullanıl-
mıştır. 

Kervan, daha çok deveyi çağrıştırmaktadır. Deve 
kervanları ağır ve hafif olmak üzere ikiye ayrılmak-
tadır. Kervancılığın geçerli olduğu dönemlerde 1000 
develi kervanlar orta, bunun altındakiler ise küçük 
kabul edilirdi. Büyük Sahra’da 20.000 deveden olu-
şan kervanların düzenlendiği bilinmektedir. Hac Ker-
vanlarında insan ve hayvan sayısının 5000-6000’den 
60.000-70.000’e kadar ulaştığı kayıtlarda yazılıdır. 

Kervanlar tabiat şartlarına ve eşkıya saldırılarına 
karşı tedbir almak zorundaydılar. Kervanların edebi-
yatımızda ve türkülerimizde ayrı bir yeri vardır. Yunus 
Emre’nin meşhur ilahisi bu gerçeği çok güzel ifade 
etmektedir:

Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın?
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Çağrışır tellallar inanmaz mısın?
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Emir-i hac göçeli hayli zamandır
Muhammed cümleye dindir imandır
Delilsiz gidilmez yollar yamandır
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Yunus sen bu dünyaya niye geldin
Gece gündüz Hakkı zikretsin dilin
Enbiyaya uğramaz ise yolun
Göçtü kervan kaldık dağlar ba şında

Yunus’un diliyle “Kervan’ı kaçırmak” yaratılış 
amacını unutmaktır. Şiirden de anlaşılacağı üzere Hac 
yolunda mola veren kervan yolcusu uyanık ve dikkatli 
olmak zorundadır. Gaflete düşüp kervanı kaçıran artık 
haccı kaçırmıştır. İnsanın yaratılış amacı Hakk’a vus-
lattır. Vuslat yolunda uyuklayan Hakk’a varamaz. Bu 
şiirin en güzel şerhi Niyazî Mısrî’ye aittir. 

TYB Kültür Kervanı da gönül dünyasına sefer için 
düzenlenmiş ve yola koyulmuştur. 

Kervana, zaman zaman rakam değişse de yak-
laşık yirmi beş yazar, şair, düşünce adamı ve yönetici 
katıldı. Kervana katılanlar büyük bir özveri ile düşün-
celerini ve eserlerini seyahat süresince sergilediler.

Kültür Kervanı Yola Koyuldu 

Kültür Kervanı yola çıkmadan önce kendilerine 
danışılan yöre insanları ve kanaat önderleri mevsimin 
her yönden müsait olduğunu söylüyor ve cesaret ve-
riyorlardı.  Kervan’ın uğradığı illerimizde bunu bizzat 
gördük ve yaşadık. 

Kervanın yola koyulmasında TYB yönetiminin 
fedakârca gayret ve çalışmaları her türlü takdirin üze-
rindedir. Özellikle D. Mehmed Doğan,  İbrahim Ulvi 
Yavuz iletişim kurmakta maharet sahibiydiler.

Kervanın mutfağında neler bulunuyordu?  Ker-
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vanda yer alan şairlerle  “Şiir Şöleni” yapıldı. Bilahare 
kervanda yer alan şairlerin isimleri zikredilince şiir şö-
lenlerinin nasıl bir tat ve çeşnide geçtiği tahmin edi-
lebilir.

Yazarlar kitaplarını imzaladı ve okuyucularıyla 
buluştular.  

06 Mayıs 2013 Salı günü Ankara Kızılay Sümer 1 
Sokağında  bulunan TYB Genel Merkezi’nden kervan 
yola koyuldu. İlk durak  Aksaray. TYB açısından Ak-

saray’ın farklı bir konumu bulunmaktadır.
Hemen ilk akla gelen Aksaray’ın Ankara’ya ya-

kınlığı değil, bu genç vilayetin yönetim kadrosu farklı 
bir anlam ifade etmektedir. 

Aksaray

Ankara’dan hareket ettikten üç saat sonra Aksa-
ray Üniversitesi’ne varıyoruz. Genç Üniversitenin 

ÖN SIRA: İbrahim Ulvi Yavuz, Aksaray Valisi Selâmi Altınok, D. Mehmet Doğan, Vedat Güneş, Dr. Mehmet Sılay, A. Vahap Akbaş. 
ARKA SIRA: Fatih Uğurlu, Muhsin Mete, Mahir Adıbeş, Salih L. Şengül, Erbay Kücet, Şükrü Can, M. Atilla Maraş, Ferhat Koç, Ahmet 
İlhan, Atilla Mülayim, Ahmet Fidan, İbrahim Eryiğit, Fatih Gökdağ.                        Foto: M. Adıbeş
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Genç Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar karşılıyor ve 
heyeti kucaklıyor. Kısa bir tanışma faslından sonra 
salona geçiliyor. Önce Rektör Prof. Dr. Mustafa Acar 
konuşuyor. TYB ile öğrencilik yıllarında nasıl tanıştığı-
nı anlatıyor. Gençlerin doldurduğu salonda önce şiir 
faslı, arkasından D. Mehmet Doğan, “Uzaktaki Yakın: 
Kaşgar” Konferansını sunuyor. Âdet olduğu üzere 
TYB ve Kültür Kervanı hakkında kısa cümleler ve ker-
vanda yer alan şuara ve yazarları tanıştırmak görevini 
yerine getirmek bu satırların yazarına düşüyor.

Hemen ifade etmekte yarar var. Aksaray Valisi 
sevgili Selami Altınok ile karşılaşmak ayrı bir duy-
gu. Sayın Selami Altınok benim çok değer verdiğim 
öğrencilerimden. Son derece saygı ile karşılıyor ve 
kucaklaşıyoruz. Sevgili Selami Bey kısa süre önce 
Aksaray Valiliği görevine başladıktan sonra tebrik için 
birkaç kez niyet etmiştim. Kafilede yer alan TRT Erzu-
rum Müdürü Salih Lütfi Şengül ile birkaç kez birlikte 
gidelim diye programladık. Ama olmadı. Nasip Kültür 
Kervanı esnasında gerçekleşti. Sevgili Selami, kültü-
rü ve irfanı ile koltuğunu doldurmuş. Oldukça sıcak 
geçen bir sohbetimiz oldu.

Aksaray’dan Hatay’a doğru hareket ediyoruz. 

Hatay, farklı bir kent. Kur’an-ı Kerim’in Yasin Suresi-
nin ikinci sayfasında bahsedilen Habibü’n-Neccar’ın 
kenti.  Gece yarısı varıyoruz. M. Kemal Üniversitesi 
misafir ediyor kafilemizi. Adres bulmakta yabancılık 
çekmiyoruz.  Kervanın renkli ve çok yönlü insanı eski 
Hatay  milletvekili  Dr. Mehmet Sılay rehberlik ediyor 
bize.  

Dr. Sılay, TYB’nin düzenlediği seyahatlerde ara-
nan kişidir. Fıkra hazinesi kadar müzik repertuvarı da 
oldukça zengindir. Fıkra ve müzik bir araya gelince 
zamanın nasıl geçtiği anlaşılmıyor. Özellikle yörelere 
ait nükteleri, Mısır-Türkiye sanal futbol müsabakası 
seyir halinde kafileye neşeli dakikalar geçiriyor.

Hatay 

İskenderun, Hatay’ın en büyük kazalarından.  Dr. 
Sılay’ın, siyasete atılmadan önce uzun zaman Başhe-
kim olarak çalıştığı diri, canlı bir ilçe. Birkaç yıl önce 
rahmetli Yücel Çakmaklı ile İskenderun’u ziyaret 
etmiştik. İskenderun ve Hatay hakkında bilgileri Dr. 
Sılay’dan dinliyoruz. Dr. Sılay, sadece kuru bilgiler 
vermiyor aynı zamanda sözlerini şarkı, türkü, fıkra ve 
hatıralarla tezyin ediyor. 

Sabah kahvaltısından sonra Üniversiteye geçi-
yoruz.  35. Yıl Fotoğraf ve Kitap Sergisi hazırlanıyor. 
Üniversite yetkilileri son derece candan yardım edi-
yorlar. Kervanda bulunan her yazara bir asistan öğ-
renci görevlendirmişler. Konferansın verileceği salon 
oldukça büyük. Öğretim üyesi ve öğrenciler salonu 
doldurmuşlar.

Dr. Sılay’ın “Endülüs: 8 Asırlık Yurt” konulu kon-
feransından önce Hatay M. Kemal Üniversitesi Rek-
törü Sayın Prof.Dr. Hüsnü Salih Güder açış konuşma-
sı yapıyor. Konuşmasını Endülüs Emevî devletine ait 
bilgileriyle süslüyor.

Sayın Rektörün konuşmasından sonra şairler şi

Aksaray Üniversite Camii     Foto: F. Gökdağ
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irlerini okuyorlar. Bu kez Hatay’dan da şairler katılıyor 
şölene. Ve Sayın Sılay ,  D. Mehmet Doğanla beraber 
“Endülüs: 8 Asırlık Yurt” konferansını sunuyor. Görsel 
görüntülerle desteklenen konferans heyecanla izleni-
yor.

Hatay’da bir başka faaliyet, M. Atilla Maraş tara-
fından yerine getirildi. Lise öğrencilerine hemşerileri 
Cemil Meriç’i anlattı.

Hatay’da artan zamanda şehir içi gezi ve ziya-
rette bulunuldu. Başta Habibun-Neccar olmak üzere 
pek çok türbe tarihî eser ziyaret edildi.  

Aslında Hatay gezisi böylesine çerçevesi dar çi-

zilmiş bir yazı içine sığdırılamaz. Başlı başına zengin 
bir geçmişe sahip şehir. Kırıkhan’da bulunan Baya-
zıd-i Bestamî’nin makamını ziyaret ediyoruz. Ve Gazi-
antep’e doğru kervan yol alıyor.

Gaziantep

Güneydoğu Anadolu’nun en zengin ve görkem-
li şehirlerinden Gaziantep’deyiz. Gelişen sanayisinin 
sağladığı istihdam nedeniyle hem kendi kırsalından 
hem de diğer illerden göç alan bir şehir konumunda. 
2011 yılında İl merkezini oluşturan Şahinbey, Şehit-

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Okur Yazar Buluşması. ÖNDE: Ferhat Koç ve A. Vahap Akbaş. Vedat Güneş fotoğraflıyor.
            Foto: A. Dur
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kâmil ve Oğuzeli ilçelerinin toplam nüfusu 1.398.289 
iken 2012’de % 2,87 artarak 1.438.373 olmuştur.  
Merkez nüfus artış hızı 2,82’dir.2010 ile 2012 yılı nü-
fusları karşılaştırıldığında tüm ilçelerin kır nüfusunda 
azalma yönünde küçük değişiklikler olurken buna 
mukabil ilçe merkezlerinde ve özellikle Gaziantep il 
merkezinde % 4,26’lik bir artış görülmektedir. Terör 
dolayısıyla  göç veren değil, göç alan bir şehir. O se-
beple nüfusu hızla artıyor.

Gaziantep Üniversitesi misafirhanesinde konak-
lıyoruz. Misafirhane orman içinde ve hemen hayvanat 
bahçesinin bitişiğinde. Sabah erkenden şiir şöleni ve 
konferansın verileceği Üniversite Kültür merkezine 
geçildi. Kitap sergisi tanzim edildi. İlgi yoğundu. Ziya-
retlerin arkasından Şanlıurfa’ya hareket edildi.

Şanlıurfa

Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya yol alırken kervan yü-
rümüyor âdeta uçuyor. Bu kez farklı bir konumdayız. 

Çünkü kervanda üç Şanlıurfalı yazar ve şair bulun-
maktadır. Önce Dr. Sılay o güzel ve yanık sesiyle Şan-
lıurfa türküleri seslendiriyor. Arkasından fıkraları dök-
türüyor. Şanlıurfa’nın Fransız işgalinden kurtuluşunda  
isotun önemini özellikle hatırlatıyor. Tepki beklerken 
Şanlıurfalı şairlerde ses yok. Ne M. Atilla Maraş ne 
Mehmet Adil Oymak ne de Mehmet Kurtoğlu ses çı-
karmıyorlar. Demek ki her nüktede bir miktar gerçek(!) 
payı var.

Gün batımında vardığımız Şanlıurfa’da ilk dura-
ğımız İbrahim Aleyhisselamın makamı oluyor. Göldeki 
balıklara yem atıp, kaleye çıkıyoruz. Şanlıurfa Şube 
Başkanı Cuma Ağaç,  bizi “Çift Gözlü Mağara”ya gö-
türüyor. Gün batımında Şanlıurfa’yı kuşbakışı seyre-
diyoruz. 

Çiğ köfte ve sıra gecesi faslı başlıyor. Misafirler 
arasında kim yok ki. Eski Erzurum Valisi, Şanlıurfa 
Valisi Celalettin Güvenç Bey ve GAP Daire Başkanı 
hemşerim Sadrettin Karahocagil ve Üniversiteden 
hocalar. Müzik, çiğ köfte ve muhabbet. Bir Şanlıurfa 
sıra gecesi. Arada şiir fasılları. Bu arada Sayın Valimle 
Erzurum Valiliği dönemi üzerine sohbet etme imkânı 
buluyorum, uzun uzadıya. Kabul etmek gerekir ki Sa-
yın Güvenç’in gayretleri 2011 Üniversite Kış Oyunları-
nı Erzurum’a kazandırmıştır. Ama bir kesim O’nun bu 
güzel ve kalıcı hizmetini gölgelemek için fesat tezgâhı 
kurmuşlardır. 

Ertesi gün, şehre on beş km uzaklıktaki Harran 
Üniversitesi’ne geçiyoruz. Hazır lıklar yapıldıktan 
sonra programa başlıyoruz. Mutad tanıtımdan sonra 
şiir faslı ve panel yapılıyor.

Türk irfanının en önemli isimlerinden ve bir Urfalı 
aydın olan Kemal Edip Kürkçüoğlu tanıtılıyor ve hayır-
la yâd ediliyor. Kemal Edip Kürkçüoğlu ile Erzurum’da 
İmam-Hatip Lisesi öğrencisi iken bir kış günü karşı-

Mehmet Sılay, D. Mehmet Doğan, Rektör Hüsnü Salih Güder 
ve İbrahim Ulvi Yavuz - HATAY                             Foto: A. Dur
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laşmış ve tanışmıştım. Peygamber âşığı bir insan. Al-
lah rahmet eylesin.

Şanlıurfa’da ev sahibimiz GAP Başkanı Sadret-
tin Karahocagil. Hem şehri gezdirdi hem ikramların 
en güzelini yaptı. Unutulmaz bir ev sahipliği örneği 
sergiledi. Kervana Şanlıurfa’da ilgi büyük oldu. Şan-
lıurfa’da ziyaret ettiğimiz Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü’nün  yayınladıkları kitaplardan hediye etme ve 
konukseverliğinden söz etmek bu yazı çerçevesinde 
ne yazık ki mümkün değil. Urfalılarla bütünleştikten 
sonra kervan yola koyuluyoruz.

Tarihin Ortasından Bir Şehir: Mardin

Türkiye’de ziyaret imkânı bulamadığım birkaç 
şehirden birisi Mardin idi. Mardin’i hep merak etmi-
şimdir. Benim için, gerek tarihi dokusu gerekse nüfus 
yapısı itibariyle hep dikkat çekici olmuştur. O sebep-
le, Mardin’e giderken hayalimdeki Mardin ile gördü-
ğüm Mardin’i mukayese etme imkânım oldu.

İki Mardin var. Birisi tarihi doku içindeki Mardin, 
öteki de betonlardan inşa edilmiş Mardin. Yani yeni 
Mardin.

Tarihî Mardin sokaklarında dolaşırken kendinizi 

Hatay Üniversitesinde D. Mehmet Doğan kitaplanını imzalıyor.            Foto: A. Dur
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tarihin ara sokaklarında hissediyorsunuz. Taşın can 
verdiği tarihî eserler. Dar sokaklar. Sahabe efendile-
rimizin kabirleri, camiler ve medreseler. Ayrı ayrı dö-
nemlere ait ama korunmuş, başka bir deyimle kendi-
lerini korumuş medeniyetin tapu belgeleri, kilometre 
taşları eserler.

Eski Mardin’de Muhsin Mete ile bir Sahabe Tür-
besini ziyarete giderken yaşlı bir teyze ile karşılaştık. 
Bize türbeyi bulmakta yardımcı oldu. Cuma saatine 
yakındı. Dört çocuklu kanser hastası bir gelini varmış. 
Kendisi Arap. Türbeden içeri girerken benim kitabeyi 
okuduğumu görünce Arapça bilip bilmediğimi sordu. 
“Evet” cevabı karşısında heyecanla Arapça konuş-
maya başladı. Muhsin Mete ile hayır duasını aldık. 
Ayrıldık.

Cuma namazını kıldığımız camide imam Cuma 
öncesi kürsüde vaaz veriyordu. Vaazda bir hadisi şe-
rif okudu. Sonra hadisi şerifi yorumlarken “Yatırımınızı 
yerin altına yapın. Ağaoğlunun sözüne kanıp yerin üs-
tüne yatırım yapmayın.” dedi.

Şafii mezhebi gereği Müslümanlar iki rekât Cuma 
namazının farzından sonra dört rekât öğle namazının 

farzını, öteki adıyla “zührü ahir” namazını da cemaat-
le kılıyorlar.  

Artuklu Üniversitesi’nin bazı fakülte ve bölümle-
ri eski Mardin’de, rektörlük ve kültür sitesi ise yeni 
Mardin’de. Öğleden sonra Artuklu Üniversitesi Kül-
tür Merkezinde okuryazar buluşması, imza, otuz be-
şinci yıl sergisi düzenlendi. Arkasından şiir şöleni ve 
konferans verildi. Akşam aynı salonda TRT İstanbul 
Radyosu Tasavvuf Musikisi Topluluğu nefis bir kon-
ser verdi. Şef Aydın Varol yönetiminde güzel eserler 
seslendirildi. 

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Erzurum Vani 
efendi Mahallesinden komşumuz terzi Kemal Armutlu 
beyin oğlu  koro elemanı Erol Armutlu ile karşılaşmak 
tam bir sürpriz oldu benim için. Çünkü ben sevgili 
Erol’u çok küçük iken görmüştüm. Çok mutlu oldum. 
Kendisini zevkle dinledim.

Artuklu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı 
başta olmak üzere, Mardin Gençlik ve Spor Müdürü 
Sayın Mustafa Kuzu kervanımıza yakın ilgi gösterdiler. 
Kendilerinin Mardin Bölümünde gösterdikleri yakınlık 
ve gayretleri sıcak bir hatıra olarak saklanacaktır.

Bu seyahatin en güzel hediyesini Artuklu Üni-
versitesi Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Beyden 
aldım. Bu hediye Mehmed Akif’in Safahatı’nda yer 
alan Sait Paşa İmamı  şiirinde anılan Sait Paşa İmamı 
Hasan Rıza Efendi hakkında Dr. Türkan Alvan Hanı-
mefendi tarafından kaleme alınan kitap oldu. Sözünü 
etiğim kitap benim için bir hazine değerinde. Hemen 
okumağa başladım. Kitap hakkında ayrıca bir değer-
lendirme yapacağım.

Mardin konserinin ardından gece geç saatlerde 
Siirt’e doğru yola çıktık. Kervan Siirt Yolunda ilerler-
ken bir haber ulaştı bize.

KERVAN HAREKET HALİNDE: Salih L. Şengül, D. Mehmet Doğan, 
İbrahim Ulvi Yavuz, Fatih Uğurlu                                Foto: A. Dur
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Siirt ve Tillo

Siirt, özellikle Tillo’nun Erzurumluların gönlünde 
ayrı bir yerinin olduğu herkesçe bilinir. Kültür Kerva-
nının programı yapılırken özellikle Tillo’nun programa 
alınmasında özel ısrarıma, programı hazırlarken dost-
lar itiraz etmediler. Tillo-Siirt arası mesafeyi bilmiyor-

dum. İlk kez İbrahim Hakkı Hazretlerini ziyaret etme 
imkânı bulacaktım. Ama Allah’ın yüce lütfuna bakar 
mısınız? Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Siirt’te 
geceleyince, önceden bize ayrılan  Siirt Öğretmenevi, 
kendilerine tahsis edilmiş ve bizimki iptal edilmiş. Ka-
der bizi Tillo’ya yönlendirdi. Tillo için bir şiirinde şöyle 
der Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri:

Gaziantep Üniversitesi bahçesinde çay molası              Foto: A. Dur
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Çün Bitlis ehl-i dünyâ cennetidür
Bu Tillo ehl-i ma’nâ cennetidür
Gönül keşf olsa Mevlâ cennetidür
Bu dünyâ cennetidür şehr-i Bitlis 

Siirt temsilcimiz de bizleri Tillo’da İbrahim Hakkı 
Vakfı Misafirhanesi’nde ağırladı. Büyük insan, ceddi-
miz İbrahim Hakkı Hazretlerinin yanı başında gecele-
mek. Taş üstünde yatılsa değer.

Kahvaltıdan sonra İbrahim Hakkı Hazretlerinin 
türbesine koştuk. Yasin okuduk. Rahmet diledik. 

Kendisinden ve Şeyhi İsmail Fakirullah Hazretlerin-
den şefaat niyaz ettik. İbrahim Hakkı Hazretlerini zi-
yaret sonrası Tevfiznameyi okuduk.

Hakk şerleri hayreyler
Zannetme ki gayreyler
Arif anı seyreyler
Mevla görelim neyler
Neylerse Güzel eyler.

Fuzulî’nin  Su Kasidesi   kadar şöhret bulmasa 
da İbrahim Hakkı Hazretlerinin ‘in de bir  Su Kasidesi  
bulunmaktadır. Onu da bu seyahat dolayısı ile hatır-
ladık.

Su vadi-yi hayrette her seng ile cenk eyler 
Deryasına vuslatta aheng-i peleng eyler 
(Su, hayret vadisinde her taş ile cenk eder.
Deryasına kavuşmada kaplan gibi hareket eder.)

Su alçağa meyl eyler, hoş vast ile hoş söyler 
Reftarına bak neyler, san şive-i leng eyler 

( Su alçağa meyl eder. Güzel sesle söyler.
Yürüyüşüne bak, sanırsın ağır aksak biri gibi ha-

reket ediyor.)

Su havza kudum eyler, şevk ile hücum eyler 
Hem nağme-i Rum eyler, hem raks-i Freng eyler 

(Su havuza ayak basar, çoşarak hücum eyler
Hem Rum (Anadolu) türküsü söyler, hem Frenk-

çe dans eyler)

Su ayn-i necat olmuş, eşyaya hayat olmuş 
Bel azb-i Furat olmuş, ol zevk-i neheng eyler 

M. Atilla Maraş, “Ben kürsü arkasını sevmem şair meydanlarda 
olmalı” - HATAY       Foto: V. Güneş
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Su teşnesi her haste, olmuş ana dil beste 
Uşşakınapeyveste, hoş naz ü direng eyler 

Su teşnesini bulsa, hoş berd ü selam olsa 
Yangın yüreğe dolsa, ol nara ne reng eyler 

Hakkı, su gibi gitsin, derya-yi dile yetsin 
Koy bahr ile fahr etsin, barandan o ne reng eyler.

Kısa ama çok anlamlı ziyaretten sonra Tillo’dan 
Veysel Karanî’ye doğru koşar adımlarla yol alıyoruz.

Yemen İllerinden Siirt’e Veysel Karanî

Sahabe, Hz. Peygamber (s) zamanında yaşamış, 
büluğ çağında ve Hz. Peygamber (s) in sohbetinde 
bulunanlara verilen bir unvandır. Hz. Peygamber dö-
neminde yaşadığı halde Hz. Peygamberi göremeyen 
Müslümanlara “Muhadramûn” denilmektedir. Biyog-
rafileri bilinen 1400 kadar Muhadramun olduğu bilin-
mektedir. Muhdaramunların en meşhuru Uveys-el- 
Karanî/ Türkçe deyimi ile Veysel karanî’dir.

İslâm coğrafyasından ziyade Türkiye’de, özellik-
le Türk Dünyasında Yemen’in Karan köyünden Mu-
hadramun Veysel Karanî’yi şöhrete kavuşturan Yunus 
Emre’nin o meşhur şiiridir.

Urumda Acemde âşık olduğum,
Yemen illerinde Veysel Karanî
Hak Peygamber sevdi ve dostum dedi
Yemen illerinde Veysel Karanî

Sabah namazını kılıp giderdi
Gizlice Rabbine niyaz ederdi
Anın işi güçü deve güderdi
Yemen illerinde Veysel Karanî

Bin deveyi bir akceye güderdi
Onun da nısfını zekât ederdi
Develer bileşince tevhid ederdi
Yemen illerinde Veysel Karanî

Anasından destur aldı durmadı,
Kâbe yollarını geçti boyladı
Geldi o Resulu evde bulmadı
Yemen illerinde Veysel Karanî

Yunus eydür gelin biz de varalım
Ayağın tozuna yüzler sürelim
Hak nasip eylesin komşu olalım
Yemen illerinde Veysel Karanî.

Veysel Karanî için üç yerde kabir bulunmaktadır. 
Bunların en bilineni Siirt’in Veysel Karanî beldesin-
dedir. Siirt gezimizi organize eden dostlar, programı 

Metin Zirek, TYB Gaziantep Şubesi Başkanı        Foto: A. Dur
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Veysel Karanî için düzenlenen anma faaliyetleri çer-
çevesine almışlardı.

İbrahim Hakkı Hazretlerine veda ettikten sonra 
Veysel Karanî’ye vardık. Bizim için ayrılan standa ki-
taplarımızı yerleştirdik. Sergi düzenlendi.  Hemen tür-
beye koştuk. Yasin suresini bitirmiştim ki Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’la karşılaştık ve Kültür kerva-
nı hakkında kısa bilgi verdim. Son derece yağmurlu 
bir havada Veysel Karanî bizi karşıladı. Törenin yapı-
lacağı salona geçtik.

Siirt Valisi’nin gayretleriyle düzenlenen yarı resmî 
yarı dinî toplantının arkasından toparlandık ve Veysel 
Karanî Hz.lerine veda ettik. Ve programda olmayan 
ani bir kararla Bitlis’e yöneldi kervanımız.

Beş Minareli Şehir Bitlis

Erzurumluların bir deyimi vardır. “Yol bir masla-
hat iki.” Kısaca maslahat için bir yol bulursanız iki ih-
tiyacınızı birden karşılayın. Kervanımız hareket edin-
ce Kervancı başımız bir öneride bulundu. Programda 
yok ama Bitlis’e de gidelim. 

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin üç şehir 
hakkında methiyesi vardır. Hasankale, Tillo ve Bitlis. 
Bitlis için yazdığı şiirden bir dörtlük:

Hudâ’nın minnetidir şehr-i Bitlis
Cihânın zînetidir şehr-i Bitlis
Gönüller münbitidir şehr-i Bitlis
Ki dünyâ cennetidir şehr-i Bitlis

Bitlis Belediye başkanının yerinde olsam Bitlis’in 
girişine bu dörtlüğü bir tabela olarak astırırdım.

Bitlis’e yağmurlu bir havada girdik. Şehri üç aşa-
ğı beş yukarı kolaçan ettik. Ama en önemlisi Bitlis’in 
meşhur “Büryan” kebabını tattık. Kafileye İzmir’den 
katılan dostumuz veteriner, aynı zamanda romancı, 
Hikâyeci Mahir Adıbeş, büryan kebabı hakkında ay-
rıntıya varan bilgiler verdi. Veterinerlik yönüyle edebi-
yatı bir arada yaşattı.

Bitlis’te halkın arasına katıldık. Çarşının yuka-
rı taraflarında bal satan bir dükkâna girdim. Satışa 
sunduğu balları ve fiyatlarını sordum. Dükkân sahibi 
baba-oğul, nereden geldiğimi sordular. “Ankara’dan” 
deyince,  çay içmem konusunda ısrar ettiler. Ben de 
kendilerine malum “süreci” sordum. Bir dokun bin 
ah işit. Genç olanı anlatmaya başladı. Kısa konuştu. 
Ama meramını anlattı:

-“Bu şehir başkentlik yapmış bir medeniyet mer-
kezidir. Daha on yıl öncesine kadar 85 bin insan ya-

Erdem Koleji öğrencisi Saffet Kaya Necip Fazıl’dan şiir okurken 
GAZİANTEP            Foto: A. Dur
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şıyordu. Giriş levhasında 46 bin yazdığına bakmayın. 
Şu anda 16 bin nüfusu bulunmaktadır. Terör bizi öl-
dürdü. Ama ilk kez ben devletimin olduğunu bu yıl 
idrak ettim. Çünkü devletim bana geldi. “Arılarını biz 
taşıyacağız. Koruyacağız.” dedi. Güven verdi. Sözle-
rine devam edemedi. Ağladı. Ben de ağladım. Küçük 
bir alış verişten sonra sanki kırk yıllık dostlar gibi ve-
dalaştık. Birilerinin aramıza ayrılık tohumu saçması-
nın ıstırabını duyan saf ve masum insan numunesi 
insanlar. 

Beş minaresi ile meşhur Bitlis’imize yağmurlu bir 

havada girdik ve yağmurlu bir havada veda ederek, 
Diyarbakır’a doğru yola koyulduk.

Ve Tarihî Surları ile Ayakta Bir Şehir: Diyar-
bakır

 
Diyarbakır’ın, otuz yıldan beri tarihi, kültürü ve 

samimiyet dokusu yerine ismi terörle anılır olmuştur. 
Diyarbakır’a kötülük yapılmıştır. Bir bakıma Diyarba-
kır ismi teröristler tarafından kirletilmiştir. Diyarbakır 
adı terörle mi anılmalıydı? Soruya cevap aramadan 

GAZIANTAP ÜNIVERSITESI KAPANIŞ: Ahmet Dur, Metin Zirek, ..., Ahmet İlhan, Salih L. Şengül, Fatih Gökdağ, Ferhat Koç, Fatih Uğurlu, 
Muhsin Mete, Ahmet Fidan, Mahir Adıbeş, D. Mehmet Doğan, Rektör Yrd. Ali Gür, Mehtap Yılmaz, İbrahim Ulvi Yavuz, Erbay Kücet, 
A. Vahap Akbaş, Vedat Güneş, Mehmet Sılay.                       Foto: A. Dur'dan
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önce Diyarbakır’ı görmeli. Anlatılan Diyarbakır ve Di-
yarbakırlı ile gördüklerimiz çok farklı. Söz konusu fark 
ancak Diyarbakır görülünce anlaşılıyor.  

Yağmurlu bir bahar akşamı Diyarbakır’a varıyor 
ve otele yerleşiyoruz. TYB Diyarbakır Temsilcisi M. 
Ali Abakay ve arkadaşları samimi ve ilgi gösteriyor-
lar. Öteki şehirlerden farklı olarak Diyarbakır’a iki gün 
ayrılmıştı. 

İlk gün Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi fuaye-
sinde sergi açıldı. Yazar ve Şairler kitaplarını imzaladı-
lar. Diyarbakır Erganili olan Sezai Karakoç için düzen-
lenen “Sezai Karakoç’la 80 Yıl” paneli yapıldı. Panele 

katılanlar gerçekten harika hazırlanmışlardı. 
Aynı gün akşam aynı salonda TRT İstanbul Rad-

yosu Tasavvuf Musikisi Korosu’nun konseri gerçek-
leştirildi. Ne yazık ki Diyarbakırlı dostlarımız bu güze-
lim konsere fazla rağbet etmediler.

Diyarbakır’ı Surları gezerek tanımaya başladık. 
Kafilemiz Diyarbakır’ı gezerken yağmur da bizi takip 
ediyordu. Hz. Süleyman Camiine girdiğimizde âdeta 
bir yağmur tufanına tutulmuştuk. 

Hz. Süleyman Cami-i Şerifinden birkaç cümle ile 
söz etmekte yarar var. İçinde on dört sahabe efendi-
mizin medfun bulunduğu caminin farklı bir atmosferi 

Gaziantep Ünicersitesi Rektörü Mehmet Yavuz Coşkun’un makamında                          Foto: A. Dur



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN  35. YILINDA  ‘ANKARA’DAN SİİRT’E KÜLTÜR KERVANI 

33

var. Manevi atmosferin tarifi imkânsız. Ama en belir-
gin özelliği siyah kesme taştan bir bütün olarak inşa 
edilmesi.  Mimarî tarzı son derece farklı ve dikkat çe-
kici.  

Diyarbakır gezisinin ikinci gününde halkla iç içe 
olundu. İnsanlarla konuşuldu. Terör ve başlatılan ba-
rış süreci hakkında gelinen nokta sevinçle karşılanı-
yor ve başarılı olması bekleniyor.

Özellikle bir kısım aydın Kültür Kervanını geç 
kaldığı şeklinde değerlendirirken, bir kısım insanlar 
Kültür Kervanının bir yıl sonra sadece Diyarbakır için 
düzenlenmesi gerektiğini söylediler.

 
 Dicle Üniversitesinde

Muhsin Mete’nin yönetiminde “Yeni Mecralar ve 
Edebiyat, Sinema, Televizyon, İnternet,  Uyarlama 
ve Diziler” Paneli bilimsel bir toplantıdan çok aile içi 
sohbet havasında geçti. Katılımcılar, konularını çok iyi 
ifade etti ve değerlendirdiler. TRT’den Ömer Erdem, 
Dicle Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Bülent Sönmez, 
Yusuf Kaplan ve İsmail Güneş düşüncelerini canlı ör-
neklerle süslediler. Aslında sözünü ettiğim panel bile 
başlı başına bir yazı konusu.

Diyarbakır’ın yetiştirdiği önemli isimlerden Şev-
ket Beysanoğlu’nun ölümünün 10. Yıldönümünde 
Mehmet Ali Abakay hayatını ve eserlerini anlattı. 
Abakay’ın kısa ve öz anlatımı ile bile, Merhum Şev-
ket Beysanoğlu’nun  Diyarbakır için ne kadar önemli 
hizmetleri arkasında bırakarak ebedi âleme göçmüş 
olduğu anlaşılıyor.

Diyarbakır, terör belasına uğramış talihsiz bir 
kent. Hâlâ terör esaretinde gibi. Sokakları kirli. Dikka-
te değer bir belediye hizmeti görünmüyor. Fazla söze 
ne hacet.

Bir akşam üzeri ertesi gün yeniden görünmek 
üzere veda eden güneşle beraber Diyarbakır’a veda 
ediyoruz. Kervanımız Adıyaman’a doğru hızla yol alı-
yor. 

Adıyaman Kervanımızı Kucaklıyor

Güneydoğu Anadolu sadece şehirleri, kent mer-
kezleri ile değil, yol güzergâhı, kaza ve köyleri ile bile 
tarihin sayfalarını andırıyor. Adıyaman’a giderken Su-
ruç’tan geçiyoruz. Küçük bir namaz molası. Şimdiler-
de bir ilce olan Suruç, büyük bir tarihi koynunda ba-
rındırıyor. Nice âlimleri ve devlet adamlarını yetiştir-
miş bir yerleşim merkezi. Adıyaman, otuz yıldan beri 
süren terör belasının ortasında âdeta bir sulh adası.

Teröre karşı kendini korumuş bu güzel kentin 
kendini bu kadar korumasının sırrını ertesi gün maka-
mında ziyaret ettiğimiz Belediye Başkanını dinleyince 
çözüyoruz.

Adıyaman programı sabahın erken saatlerinde 
başlıyor.  Vali Mahmut Demirtaş, kervana katılan şair, 
yazar ve TYB yönetimini sıcak bir ilgi ile makamında 
karşılıyor. Adıyaman hakkında öz, ama çarpıcı bilgiler 
veriyor.

Köklü bir geçmişe sahip olan Adıyaman’ın sahip 
olduğu kültür değerlerinin yanında manevi değerleri 
de bağrında barındırdığını belirten Vali Mahmut De-
mirtaş, “Türkiye’de yeri belli olan iki sahabeden biri 
olan  Safvan bin Muattal Hazretlerinin kabri Adıya-
man’da bulunmaktadır. Sahabe Safvan  bin Muat-
tal Hazretlerinin bulunduğu alanda devasa bir proje 
uygulayacağız. KİPTAŞ tarafından mimari tasarımı 
gerçekleştirilen bu projeye modern mimarinin bütün 
özellikleri yansıtılacaktır. Bu projenin temellerini de 
geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanımızın katılı-
mı ile atmış bulunuyoruz. Uygulayacağımız bu proje, 
Peygamber Efendimizin arkadaşı Sahabe Safvan bin 
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Muattal Hazretlerine yakışır bir proje olacaktır ”dedi.  
Soruları cevaplıyor, sorular soruyor. Bir aile ortamı 
içinde ziyaret tamamlanıyor.  

Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükas-
lan’ın makamına yürüyerek gidiyoruz.  Necip Büyü-
kaslan Kültür Kervanı heyetini belediyenin giriş kapı-
sında karşılıyor.

Makamına davet ediyor. Bir taraftan Adıyaman’a 
özgü ikramlar yapılırken, öte yandan Sevgili Belediye 
Başkanımız hem hayat hikâyesini hem hizmetlerini bir 
çırpıda anlatıveriyor. Esprileri ve sözleri ile Adıyaman’ı 
özetliyor.

Belediye Başkanı Necip Büyükaslan’ın maka-
mından mütebessim bir şekilde ayrılıp, Adıyaman 
cadde ve sokaklarını birlikte adımlıyoruz. Cadde ve 
sokaklar temizliği ile dikkati çekiyor. Bir çay ocağına 
giriyoruz. Adıyamanlı bir gazelhanı dinliyoruz. Halkta 
bütünleşmek bu olsa gerek. Öğleden sonra Belediye 
Kültür Sarayı’nda sergi açılışına katıldıktan sonra pa-
nele geçiyoruz.

Kültür Kervanı Adıyamanlıların yoğun ilgisine 
mazhar oluyor. Şiir şöleni ve panel oldukça ilgi gö-
rüyor. Adıyaman, tarihi ve kültürü ile dimdik ayakta. 
Adıyaman’dan ayrılıp Sahabi Saffan bin Muattal (R) 
Efendimizi ziyaret ediyoruz. Kur’an-ı Kerim okuyarak 
ayrılıyoruz.

Bir Gece Yarısı Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta program sabahın erken saa-
tinde başladı. Kervanın renkli siması Fatih Uğurlu ve 
TYB Kahramanmaraş Şube Başkanı İsmail Göktürk 
bizi doğrudan Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğ-
lu Konferans salonuna taşıdılar.

Ekibimiz seyahatin onuncu gününde epey tec-

rübe kazanmış olarak kitap ve fotoğraf sergisini ha-
zırladılar. Arkasından şiir şölenine geçildi. Oldukça 
kalabalık bir öğrenci ve akademisyen grubu ilgi ile 
izlediler.

Öğleden sonra yapılan D. Mehmet Doğan yöne-
timindeki panelde Kahramanmaraşlı üç yazar Şevket 
Bulut,  Kadir Tanır ve Abdurrahim Karakoç anlatıldı. 
Vefakâr dost Bahaettin Karakoç ağabeyle beraber ol-
mak güzeldi.

Kahramanmaraş, Kültür Kervanının son durağıy-
dı. On günlük gönül kervanımız böylece görevini bü-
yük bir gönül huzur ile tamamladı. Kahramanmaraş’ta 
şehir gezisi ve alış verişten sonra Ulucami önünden 
kervan Ankara’ya uğurlandı.

On gün süre ile on vilayeti dolaşan Kültür Ker-
vanının ardında kalıcı izler bıraktığına inanıyorum. En 
önemlisi uğradığımız şehirlerde belediye, üniversite 
ve sivil toplum kuruluşları ile yüz yüze konuşuldu, 
sohbet edildi. Kültür, sanat, tarih yanında sosyal me-
seleler hakkında insanlarla yüz yüze görüşüldü. Aynı 
tastan çorbaya kaşık sallandı.

Diyarbakırlı bir dostun söylediği gibi, bu kervan 
her yıl yenilenmeliydi.  Ülkemiz, şimdiye kadar ihmal 
edilen, ama şimdilerde hiçbir maddi karşılık bekle-
meden götürülen bu hizmetlere bağrını açmaktadır. 
Sevgi ile mukabele etmektedir.

Yapılan seyahati özetle ifade etmek gerekirse,  
yaklaşık üç bin beş yüz km yol kat edildi. On şehir zi-
yaret edildi. Panel, konferans, seminer, imza günleri, 
mahalli TV’ler ve gazetelerle halkımıza mesaj yüklü 
bir hizmet ifa edilmiştir.

Binlerle ölçülecek kalabalıklara ulaşıldı, ilgi gör-
dü. Asla yabancılık çekilmedi. Gönül dünyasının 
güçlenen temellerine bir tutam harç katılabildiyse ne 
mutlu bizlere. 
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Sonuç ve Değerlendirme

Atalarımızdan gelen bir rivayete göre insanı tanı-
manın yollarından birisi de birlikte seyahat etmek, bir 
sofrada bulunmak. Kültür kervanında yolculuk eden 
dostların bir kısmı ile yurt içi ve yurt dışına defalarca 
birlikte yolculuk yapmış insanlardır. Ayrıntıya kaçma-
dan birbirlerini tanımaktadırlar.

Kültür Kervanı dualarla yola çıkmıştır. Yolculuk 
esnasında sohbetler, fıkralar ve tarihî bilgiler verilmiş-
tir. 

Otobüsün seyyar mikrofonu elden ele dolaşmış-
tır. İşte bu mikrofon kervan yolcularının bir bakıma 
sözcüsü konumunda olmuştur.  Kervan yolcularının 
bir kısmı TRT’nin 80’ler dizisindeki “susmuş”u oyna-
dı. Seyahat süresince susmayı, konuşmamayı tercih 
ettiler.

Bir kısım dostlar, şiirleri, fıkraları ve şarkıları ile 
renk kattılar. Ama en önemlisi ekip içinde müthiş bir 

uyum vardı. Hizmetlerin sergilenmesinde uyumlu bir 
işbirliği kendini gösteriyordu.

Şehirlerarasındaki yolculuklardaki uyum faaliyet-
ler esnasında da kendini gösterdi. Zaman zaman sayı 
azaldı ama zaman zaman  arttı. Bazıları kervana son-
radan katıldığı gibi, programı gereği kervandan erken 
ayrılanlar  oldu. Çoğunluk kervanı sonuna kadar de-
vam ettirdi.

Seyahatin en önemli yönü sağlıkla ve başarıyla, 
gönül rahatlığı ile tamamlanmış ve Ankara’ya dönül-
müş olmasıdır.

Kültür Kervanı’na desteklerinden dolayı başta 
İçişleri Bakanımız Sayın Muammer Güler Bey’e, git-
tiğimiz her şeyinde bize kucak açan valilerimiz, yerel 
yöneticilerimiz, üniversite yöneticilerimiz, TYB temsil-
ci ve dostları, sivil toplum kuruluşlarının güzide sima 
ve temsilcilerine teşekkürü bir borç biliriz.

Kervan listesinde yer alan bazı isimleri yeri gel-
dikçe andık. Öteki isimleri de anmak yerinde olacak-

Ayn Zeliha Gölü önünde - ŞANLIURFA, SOLDAN SAĞA: Ahmet Dur, Ahmet İlhan, Sıtkı Aloğlu, Fatih Gökdağ, A. Vahap Akbaş, Yusuf 
Demirkol, M. Atilla Maraş, İbrahim Ulvi Yavuz, Cuma Ağaç, D. Mehmet Doğan, Salih Lütfi Şengül, Ahmet Fidan, Ferhat Koç. 
OTURANLAR: Mahir Adıbeş, İbrahim Eryiğit, Vedat Güneş, Ahmet Kaya.                    Foto: A. Dur'dan
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GÜNEYDOĞU ANADOLU’DAN BİR GÖNÜL KERVANI GEÇTİ Ahmet Fidan

tır. Kervan için bir şiir kaleme alan ve bu şiirini Kah-
ramanmaraş Şiir Şöleninde okuyan İbrahim Eryiğit, 
matematikçi olduğu kadar iyi bir şair olduğunu her 
yönüyle gösterdi. Metoroloji uzmanı şair Vedat Gü-
neş hava tahminlerinde bazen yanılsa, da şiirleri ve 
fıkraları ile geziye başka bir renk kattı. Otobüsün 
şoför koltuğunun arkasını mekân tutan Muhsin Mete 
yerinde müdahaleleriyle yolculuğumuzun farklı bir si-
masıydı. Özellikle panellerde konuşmacılara ikaz ve 
müdahaleleri ile dikkatleri çekti.  Mete’nin öne çıkan 
bir yönü ise namaz saatlerini hatırlatan ikazlarıydı. 

TYB Genel Sekreteri Atilla Mülayım soyadı ile 

müsemma hareket etti. Şanlıurfalı şair ama kendi 
deyimi ile Adil Mehmet Oymak zaman zaman şiirleri 
ve zaman zaman fıkraları ile kervanın unutulmazları 
arasındaydı. TYB Kayseri Şube Başkanı Ahmet İlhan, 
suskun rolünü gezinin sonuna kadar sürdürdü. TYB 
İzmir Şube Başkan Yardımcısı Mahir Adıbeş, kadim 
dost, hem zarafeti, hem veterinerlik bilgileriyle ge-
zinin başka bir renkli simasıydı. TYB Tekirdağ Tem-
silcisi A. Vahap Akbaş, zarafeti, şiiri ve nükteleriyle 
tam bir Osmanlı beyefendisiydi. Özellikle Şiir Şölen-
lerinde zihinlerde yer edecek şiirler okudu. Kervana 
Erzurum’dan katılan TRT Erzurum Müdürü Salih Lütfi 

Ahmet Fidan Gaziantep Üniversitesin’de sunum yaparken             Foto: A. Dur
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Şengül, nezaketi, ağırbaşlılığı ve esprileriyle gezinin 
renkli simasıydı. Özellikle Kur’an-ı Kerim tilaveti anıl-
mağa değer. TYB İstanbul Şubesi  Başkanı Mahmut 
Bıyıklı, programın yarısında ayrılmak zorunda kal-
mıştı.  Bıyıklı seyahatlerde uyumlu bir dost olduğunu 
gösterdi.  TYB Ankara Şube Başkanı sevgili Mehmet 
Kurtoğlu’nun Şanlıurfadaki misafirperverliğini söyle-
meden geçemeyeceğim. TYB Yönetim Kurulu üyeleri 
Ferhat Koç ve Fatih Gökdağ’dan söz etmeden yazı 
tamamlanmaz. Gerek Gökdağ ve gerekse Koç birer 
samimi dost ve yeri gelince konuşma hakkını kullan-
dılar. Ama sergilerin hazırlanması ve toplanmasında 
büyük gayretleri oldu. Gezinin en renkli siması Erbay 

Kücet, fazla  söze  yok hacet ! Hızlı hareket eden-
lerimizden ama en çok konuşma hakkını kullanandı. 
Gezimizin iki sessiz kahramanı, Kardelen Derneği 
Başkanı Şükrü Can ve TYB’nin fedakâr elemanı Sami 
Terzi. Sami Terzi için “Efendi” anlamında “Hazret” de-
mek yerinde olacak. Kervanın en centilmeni seçildi. 
Kahramanmaraş eşrafından, bürokrasinin tanıdığı-
mız duayenlerinden Fatih Uğurlu kervanın yadında 
olması gerekir. Kahramanmaraş programında sabah 
işkembe çorbası, öğle yemeği, ziyaret ve ikramları ile 
kervana renk katan dost. Bir bakıma kervanın gönül 
bağlarını güçlendiren insan.

Ayn Zeliha kıyısında çay molası - ŞANLIURFA             Foto: A. Dur
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 Ankaradan Çıktık Yola

ANKARA’DAN 6 Mayıs 2013 Pazartesi 
günü yola çıktığımızda saat onu geçiyor-
du. İlk menzil için geç hareket edebilmiş-
tik. Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan 
İbrahim Ulvi Yavuz, küçük bir sağlık prob-
lemi yaşamıştı.  Ahmet Fidan ve Erbay 
Kücet sürekli telefonla ulaşmaya çalışıyor, 
kesin bir bilgi veremiyorlardı. Herkesi bir 
telaş aldı. “Biz gidelim otobüsle gelsin,” 
diyenler bile vardı. Sonunda İbrahim Bey, 
Konya yolunda bize ulaştı. Herkes otobüsteki yerini 
aldı ve şoförümüz Tamer Bey otobüsü hareket ettirdi. 
Yardımcı şoförümüz Murat, çay ve kahve dağıtmaya 
başlayınca içeriye sakin bir hava yayıldı. Şimdiden bu 
yolculuğun iyi geçeceğini tahmin etmek zor değildi…

Bir hafta önce TYB Genel Başkanı İbrahim Ulvi 
Yavuz aramıştı. “Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşu-
nun 35. Yılı dolayısıyla ‘Ankara’dan Siirt’ Kültür ker-
vanı’ adı altında bir gezi yapacağız, uygunsan bera-
ber gidelim,” dedi. Bunun benim için de iyi bir fırsat 
olduğunu düşünüp kabul ettim. 

İzmir’de gece yarısı bindiğim otobüs sabah er-
kenden Ankara’ya geldiğinde, yorgun ve uykusuz-
dum. Sümer Sokaktaki TYB binasının önüne geldi-
ğimde iki genç kitapları bir arabaya yükleyip, GMK 

Bulvarına doğru gittiler. Etrafta pek kimse-
ler yoktu. Kapının önünde dikilen orta yaş-
lı bir adam, “Eğer seyahat için geldiysen 
otobüs caddede bekliyor, valizini elinde 
taşıma, araca bırakabilirsin,” dedi. Bavulu 
bırakmaya gittiğimde bazı eşyalar otobü-
se yerleştiriyorlardı. Valizimi otobüsün ba-
gajına bırakıp geriye geldim.

 Türkiye Yazarlar Birliği’nde tek kapı 
açıktı, içeriye daldım. Masanın yanında 
sessiz sedasız şair A. Vahap Akbaş otu-
ruyordu. Selamlaşıp bir müddet hal hatır 

sorduktan sonra bir çorba içmek için karşıdaki lokan-
taya geçmeye karar verdik. Lokantada yerleri temiz-
leyen genç bir kızdan başkası görünürlerde yoktu. 
Bol kepçe kellepaça çorbamızı getirdi. Orada çok 
oyalanmadık. Aynı bayan bizi uğurlarken, “Çorbayı 
beğendiniz mi?” diye sordu. A. Vahap Beyden ses 
çıkmadı. Ben,“Aşçıya söyle bize un çorbasını kelle-
paça diye yutturduğunu sanmasın!” dedim. Kız güle-
rek, “Söylerim efendim,” dedi. 

Otobüsün yanına geldiğimizde orada sekiz on 
kişi vardı. Selamlaşıp hoşbeş ettik. Bir yandan da eş-
yalar otobüsün bagajına yerleştirildi. Fotoğraf maki-
nesini çıkarıp otobüsün önünde birkaç fotoğraf çek-
tik. Ankara’nın sabah serinliğinde henüz herkes çok 
dinçti.

RUZNAME 
   Mahir Adıbeş
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Vedat Güneş’le yaklaşık on bir yıl sonra karşılaş-
tık. Daha önce Türkiye Yazarlar Birliği yönetiminde iki 
dönem beraber yer almıştık. Şair İbrahim Eryiğit’le 
tanışmıyorduk. Matematik öğretmeniymiş. Orta Asya 
Türklerine benzeyen bu adamda bir gariplik vardı! 
Sabah pantolonunu giymeyi unutmuş olmalı ki eşof-
manıyla çıkıp gelmiş. Sabah sabah üst üste sigara 
içiyordu. Fatih Gökdağ uykusunu alamamış gibi göz 
kapakları şiş, gözleri büzük bakıyordu. Yüz hatların-

dan mana çıkarmak mümkün değildi. Ben bu yüzü 
tanıyordum ama nereden?..

Otobüsümüz kısa zamanda Gölbaşı’nı geçip 
Mogan Gölünün kıyısından ilk menzil olan Aksaray’a 
doğru hızla kayıp gidiyordu. Gölün serin havası yer 
yer kenarına yapılan yapılarla kesilirken, yamaçlardan 
aşağı rüzgâr, yeşil ekinleri hafif hafif  ırgalayor, küçük 
tepeleri uzaktan bakışlarımız yalayıp geçiyordu. Yağ-
murların etkisi buralarda yeşilin canlı bakışlarıyla kar-

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç Çift Mağara’daki sıra gecesinde konuşuyor.          Foto: A. Dur
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şımıza çıktı. Açık bir hava ve Orta Anadolu’nun mev-
simine uygun bir sıcaklık kendini hissettiriyordu.

Yola koyulduğumuzda otobüsümüzde on sekiz 
kişi vardı. Yolda kervanımıza katılacaklarla bu sayı-
nın artacağını söylediler. Ankara’dan yola çıkarken 
kervanımızda; Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mütevelli 
HeyetBaşkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Baş-
kan’ı İbrahim Ulvi Yavuz, Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Fidan, Genel Mali Sekreter Erbay Kücet, Ge-
nel Sekreter Atilla Mülayim, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ferhat Koç, Fatih Gökdağ, Dr. Mehmet Sılay, Muhsin 
Mete, TYB İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mahir 
Adıbeş,  TRT Erzurum Müdürü Salih Lütfi Şengül, Şair 
Mehmet Atilla Maraş, Vedat Güneş, İbrahim Eryiğit, 
A. Vahap Akbaş, Sami Terzi, Fatih Uğurlu, Şükrü Can 
mevcuttu.  Bu kadrodan, A. Vahap Akbaş Çorlu’dan, 
Salih Lütfü Şengül Erzurum’dan ve ben İzmir’den, di-

ğerleri Ankara’dan katılıyordu.
Kervan henüz yolun başındaydı ve içeride olduk-

ça yüksek bir ses vardı. Herkes birbiriyle muhabbet 
ediyordu. Enerjileri yüksekti. Eminim günler geçtikçe 
yorgunluk çoğumuzu halsiz düşürecek, enerjiyi daha 
ekonomik kullanmaya başlayacaktık. D.Mehmet Do-
ğan bilgisayarından bir yerlere yazı göndermek için 
uğraşırken telefonuna da yetişmeye çalışıyor, Muhsin 
Mete hemen şoförün arkasında oturmuş her zaman-
ki gibi sessiz, İbrahim Ulvi Yavuz’un, sabahki rahat-
sızlığından dolayı tansiyonu düşmüş, biraz tedirgin 
görünüyordu. Doktor Mehmet Sılay tedbirli gelmiş, 
doğrusu hiç aklımıza gelmedi, zeytinyağlı sarmaları 
ikişer ikişer dağıttı. Her zamanki gibi güler yüzlü ve 
herkesle tek tek ilgileniyordu. Ahmet Fidan ile Erbay 
Kücet sağ ön koltukta yerlerini almışlardı. Salih Lüt-
fi Şengül’ün okuduğu Kur’an’dan sonra Ahmet fidan 
yolculuğumuzun hayırlı geçmesi için dua etti.

Altı yıl önce Anadolu’ya ailecek bir gezi yapmış-
tık. O zaman on iki şehri gezmiştik. Yolların iki ke-
narında telgraf direkleri yükselip alçalarak bizi takip 
ediyor ve göz görebildiği kadar uzaklıkta tek bir ye-
şil görünmüyordu. Telgraf direklerinin ortasına birer 
tane de ağaç dikmek şartı koşulsaydı bu yol kenarları 
yemyeşil olur ve gelip geçenler de gölgesinde dinle-
nirdi. “Bu Eller Bizim Eller” başlıklı yazımda yazmış-
tım. Şimdi gördüm ki bu dileğim gerçekleşmiş yol 
kenarlarında ağaçlar bir adam boyu büyümüş, bozkır 
bir başka güzelleşmişti.

Bu arada harcama işlerinden Erbay Kücet’in so-
rumlu olduğunu öğrenmiş olduk. Çünkü hemen gelir 
hesapları yapmaya başladı. “Her kim ki birbirini üzer 
ve ondan şikâyetçi olunursa on lira ödeyecektir.” Bu 
kurala kimse itiraz etmedi. Üstelik toplanan para da 
bir yardım kurumuna verilecekti. 

Otobüsümüz kıvrım kıvrım yollardan güneye TYB Şanlıurfa Şube Başkanı Cuma Ağaç        Foto: A. Dur
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doğru akıp gidiyordu.  Sağ yanımızda beyaza dönüş-
müş tuz gölü bizi izliyordu. Sol yanımızda arpa, buğ-
day, çavdar ekin tarlaları ton ton olmuş yeşiliyle ge-
rilerde kalıyordu. Güneşin en güzel zamanıydı, küçük 
yamaçlardan yel vurduk çaçiçekler baş sallıyorlardı…

İlk Durak: Aksaray

Şoförümüz Tamer Bey kaybettiğimiz zamanı ka-
zanmıştı. Vaktinde Aksaray’a geldik. Ekip sorumluları 
da böylece rahatlamışlardı. Doğruca Aksaray Üniver-
sitesine gittik. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube 
Başkanı Ahmet İlhan bizi orada bekliyordu, kervana 
katıldı. 

Aksaray yakın zamanda il olmuş bir yerleşim yeri. 
Dolayısıyla üniversitesi de daha çok genç.   Üniversi-

te düz bir arazide etrafına kurulmuştu. Yeni kuruluyor 
olmanın oturmamışlığı göze çarpıyordu.

Öğle yemeğini Aksaray Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Acar’la beraber yedik.  Erzurum’dan 
gelen Salih Lütfi Şengül ile yan yana oturup yemek 
esnasında sohbet ettik. Yemek sırasında aramıza 
Aksaray Belediye Başkanı Nevzat Palta da katıldı. 
Dolayısıyla çok keyifli bir ortam oluştu. Arkasından 
öğrenci ve öğretim elemanlarının bulunduğu halktan 
kimsenin pek olmadığı salona geldik. İçerisi oldukça 
kalabalıktı. 

Rektör Profesör Mustafa Acar önce Aksaray Üni-
versitesi hakkında uzun uzadıya bilgi verdi. Tanınma-
mış olmaktan yakındı; bu konu daha çok ilin proble-
miydi. Çünkü Aksaray yakın zamana kadar Niğde’ye 
bağlı bir ilçe, İstanbul’da bir semt, başka bir yerde 

Şanlıurfa’da Kemal Edip Kürkçüoğlu anılıyor.  SOLDAN SAĞA: Yusuf Turan Günaydın,  Hüseyin Akpınar, Mehmet Kurtoğlu   
                              Foto: V. Güneş
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bir mahalle ya da köy adı olarak karşımıza çıkıyordu. 
Rektör, yaptıklarını ve yapacaklarını heyecanlı bir şe-
kilde anlattı.

Sonra şiir okumaya geçildi. Salondaki sessizlik 
tam sağlanamadan şiirlerin okunması doğrusu beni 
şaşırttı. İbrahim Eryiğit, gayet sakin, 

Yürek ışığınla aydınlanır mağara duvarlarında res-
min kazılı

Çıkış kapısı kaybolmuş sular sızar tavanlarından 
soru asılı…Şiirini okudu, Vedat Güneş çok heyecan-
lıydı, 

Beni Musa Biladlı tek kelimelik mısralardan olu-
şan şiirini okudu, Düştüm / Kalktım / Koştum/Ayak 
izinde / Konuştun / Sustum / Düşündüm / Düşlerim-
de…

Mehmet Atilla Maraş ise hazırlıksız gibi görünü-
yordu. “Ben birçok şairin şiirini ezbere okurum ama  
hiçbir şiirimi ezbere bilmem. Bu nedendir onu da an-
layamadım,” diyerek N. Fazıl, C. Sıtkı Tarancı ve Asaf 
Halit Çelebi’den birer şiir ezbere okudu.  A. Vahap 
Akbaş, her zamanki ciddiyetiyle şiirini okudu. Yüz 
hatları yine durgun, yüzü hiç gülmüyordu. 

Yüreklere taşınan dava tohumları
Merhaba
Merhaba kapalı gözlerde açan
Yediveren gül
İnanca ayarlı nabızlar 
Kuş ve ezan sesleri 
Ve duaya karasevdalı diller 
Merhaba…

Salon düzeni şiir okumaya hiç müsait değildi. İki 
taraftaki kapılardan sürekli girip çıkanlar var, içerisi 
gürültülüydü. Şiiri kimse anlamadan, tadına varma-
dan bitiyordu. Burada o kadar dağıldım ki defterime 
not bile alamadım. Şiir okunması için sakin bir ortam 
olması gerektiğini düşünüyordum. Salonda gelişi gü-
zel hareketler oluyor, sevimsiz kahkahalar atılıyordu. 
Bu arada okunan şiirler de anlaşılmıyordu…

D. Mehmet Doğan’ın “Uzaktaki Yakın: Kaşgar” 
sunumu, fotoğrafların akışında verilen bilgiler öğren-
cilere ışık tutacak nitelikteydi. Ben de bu yeni bilgiler 
ışığında merakla dinledim. 

Üniversiteden ayrılıp Vali Beyi ziyarete gittik. Vi-
layet binası taştan eski bir yapıydı. Yenileme aslına 
uygun yapıldığından göze hoş görünüyordu. Aksaray 
Valisi Selami Altınok, bize baklava ve çay ikram etti. 
Şiirden, şairden, sanattan, yazarlardan sohbet açıldı. 
Çaylarımız tazelendi. Vali Bey bir an kendini farklı bir 
ortamda bulmuş olmalı. Söz edebiyat üzerine akıp gi-

Cihat Kürkçüoğlu - Şanlıurfa Foto: A. Dur
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diyordu. Vali Bey, hani sözü uzatmak için yeni ikram-
lara hazırlanıyordu. Bence asıl kültür sohbeti burada 
oldu. Vali Bey’in gönlü zengindi. Necip Fazıl, Serden-
geçti, Karakoç, Tarık Buğra üzerine konuşmalar sü-
rüp gitti. Biz bu geceyi Hatay’da geçirecektik yani yol 
uzun. İzin isteyip kalktık. Vali Bey bizimle bina çıkışına 
kadar geldi. Tarihi taş binanın merdivenlerinde bir ha-
tıra fotoğrafı çektirdik ve orada ayrıldık… 

Otobüsümüz hareket etmek üzereydi ki Vedat 
Bey arkadan bağırdı, “İbrahim yok!..” Ahmet Fidan 
aceleci, “Neredeymiş?” Vedat, “Merdivendeymiş!” 
Atilla Bey, “Hangi merdivende?” diye soruyor, bu se-
fer kızgın. Mehmet Sılay espriyi patlatıyor, “Dördüncü 

katın merdivenlerindeymiş.” Herkes bu konuşmalara 
gülüyor. 

Otobüsümüz yeni menzil Hatay’a doğru yola 
çıktı, ikindi ezanları okunurken Aksaray’dan ayrıldık. 
Uzaktan Hasan Dağı’nın karlı tepelerini seyrede-
rek yola düşüyoruz.  Hasan Dağı, Orta Anadolu’nun 
önemli dağlarından biridir. Başından hiç kar eksik 
olmaz. Yamaçlarında yaylalar kuruludur. Keçiler, ko-
yunlar yayılır yaz boyu. Kar suları soğuk akar, çiçekler 
açar rengârenk. Hasan Dağı, âşıkların türkü yaktığı, 
ermişlerin sığındığı, çobanların kaval çalıp sürülerini 
yaydığı yerdir. 

Şanlıurfa Harran Üniversitesi: Vedat Güneş şiir okuyor.            Foto: A. Dur
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Hasan Dağının gülleri
Ötüşüyor bülbülleri 
Gazel okuyan dilleri 
Görmedin mi Hasan Dağı…
Otobüsün camına dönünce Hasan Dağı’nın karlı 

tepelerine takıldı gözlerim. Üzerine çok şiirler yazıl-
mış, ama hikâyesi yazılmamış. Dili olsa da konuşsa, 
ne karlar dumanlar geçmiştir başından. “Bir gün seni 
de dinleyen çıkar Hasan Dağı…” diyorum içimden.

Şehir nasıl tanınsın?  İşte geldik gidiyoruz, hangi 
görülmeye değer yeri gösterdiler bize? Sanki Şeyh 
Hamid-i Velî (Somuncu Baba)o Türk atası, ermiş 
adam, alperen, o aksakallı eren burada medfun değil, 
bahsi bile geçmedi. Buraya gelenler üniversite bina-
larını görmeye mi gelecek acaba?.. Bu şehirde yazıl-
maya değer bir eser göremeden ayrılmış olduk.

Mehmet Sılay, mikrofonu eline alıp “Diyarbakırlı-
nın resmi ve sivil görüşü” diye bir fıkra anlattı: Gaze-
teci bir Diyarbakırlıya mikrofonu uzatıp sormuş,

- Burada geçiminiz, huzurunuz, nasıldır? 
Vatandaş mikrofona iyice yaklaşmış,
- Varlığımız eyidir, adalet vardır, hürriyet vardır, 

herkes memnundur, hizmet vardır…
Bir gün sonra yine aynı adamı görünce yine mik-

rofonu uzatmış aynı soruyu sormuş. Adam çok kızgın,
- Bize yardım edin, gelirimiz heç eyi değil, adalet 

yok, kimse buradan memnun değil, perişan halimiz 
aha ortada. Kimsenin bize baktığı yok…

Gazeteci şaşırmış,
-Dün böyle söylemedin ama demiş.
Vatandaş onun yüzüne bakmış,
- Dünkü benim resmi görüşümdü bu günkü ise 

sivil görüşümdür. Resmi görüşümü sorarsan her şey 
çok eyi, heç bi şeye ehtiyacımız yoktur. Şimdi sen be-
nim sivil görüşümü sordun ben de söyledim…

 
İkinci Durak: Hatay

Uzun bir yolculuktan sonra Hatay’a geldiğimizde 
vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Herkes yorgun, bir 
an önce istirahate çekilmek istiyordu. Yol boyu Meh-
met Sılay’ın fıkraları, sanat müziğinden parçalar icra 
etmesi ve Erbay Kücet’in ilahileri bir yere kadar idare 
etti, ama ondan sonra kırk beş dakikalık yol kaldı de-
nilip bir türlü yolun bitmemesi bizi yormuştu. Mustafa 

TYB Ankara Şube Başkanı Mehmet Kurtoğlu şiirini okuyor.  
Harran Üniversitesi          Foto: A. Dur
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Kemal Üniversitesi’nin sosyal tesislerine güvenlik gö-
revlisinin rehberliğinde girdik.

Sabaha kalkamayız derken sabah namazında 
ekibin yarısı ayakta, diğer yarısından ses seda yoktu. 
Eğer şoförü uyandırabilseydik Habib-i Neccar’a gide-
cektik ama kapıyı kırsan duyacak durumda değildi. 
Dün, Ankara’dan Hataya kadar gelinen yol onu yor-
muştu, kaldırmaktan vazgeçtik. 

Antakya’da dört yıl önce bir ay kalmıştım. Yazın 
çok sıcak oluyordu. Bu bahar sabahı hava serin ve 
sokaklar sessizdi. Yol soracak kimseler yoktu. Ezan 
sesini takiben sokak arasında bir camiye rastladık. 
İçeride bir saf cemaat vardı. Namazdan sonra misa-
firhaneye dönerek sabah serinliğinden faydalanarak 
bahçede biraz gezip sonra kahvaltıya geçtik. Peynir-
ler, tereyağı, bal, domates, salatalık ve birkaç çeşit 
zeytinden oluşan yiyeceklerle kahvaltımızı yaptık. 
Ben her zamanki gibi çay yerine sütü tercih ettim. 
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi üyesi ve ge-
zimizi bundan sonra fotoğraflayacak olan Ahmet Dur 
burada aramıza katıldı. Artık yolun sonuna kadar bi-
zimle olacaktı. Kahvaltıdan sonra otobüsümüzle üni-
versitenin şehir dışındaki yerleşim yerine geldik. Or-
tam güzel hazırlanmıştı. Buradaki hazırlıkları yürüten, 
Cemil Meriç Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. 
Eyüp Coşkun’un gayreti beğenilmeyecek gibi değildi. 
Ekipte olan herkesin ismi masalara yazılıp dizilmişti. 
Her misafire gönüllü bir öğrenci verildi ve imza işle-
riyle, sohbetlerle onlar ilgilendi. Bu düzenlemeye ilk 
defa rastladık, takdir etmemek elde değildi. Türkiye 
Yazarlar Birliği 35. yıl fotoğraf sergisi ve kitaplar yerle-
rini almışlardı. Bu konuyla ekibimizden Fatih Gökdağ 
ve Sami Terzi ilgileniyorlardı. Fatih’in o fotoğrafları 
özenle sehpalara yerleştirmesi dikkate değerdi. Ol-
madı yerlerini değiştiriyor, yine olmadı alttakini üste 
çıkarıyordu.

Tanışma, görüşme faslından sonra salona geçil-
di. Sunumu Sami Terzi yaptı. Usta bir sunucu gibi se-
sini kullanması ile herkesin takdirini kazandı. Bence 
sunucumuzu bulmuştuk. İlk konuşmayı Mustafa Ke-
mal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder 
yaptı. Konunun farkında ve hazırlıklıydı. Sunumunu 
ciddiye alıp kelimeleri özenle seçerek aktardı. Bizim 
de sunumlarımızdan biri olan Endülüs medeniyeti 
üzerinde yoğunlaştı. Endülüs medeniyetinin günümü-
ze kadar ulaşmasını çok önemsediğini ve bu medeni-
yetin Avrupa medeniyeti üzerinde çok önemli etkileri 
olduğunu anlattı. Avrupa’nın ortaçağ karanlığından 
çıkmasında bu medeniyetin asıl rol oynadığından 
bahsetti. Bu konuya o kadar hâkimdi ki merak edip 
sorular sorulunca, Rektörün bir müddet İspanya’da 

TYB’nin 35.yılı fotograf sergisi ziyaretçileri. 
Harran Üniversitesi          Foto: A. Dur
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kaldığını öğrendik. Endülüs medeniyetini yakından 
görmüş, tanımış…

Açılış konuşmalarından sonra Sami Terzi, şiir için 
şairleri çağırmaya başladı. Şiir bölümünde ilk olarak, 
İbrahim Eryiğit, Sezai Karakoç’un Balkon şiiri ile ken-
di yazdığı Hayalin Düşer şiirini okudu. Vedat Güneş  
Şehrin izlerinde Kervanlar şiirini okudu. A. Vahap Ak-
baş’ın Dağı Özleyen Adam şiiri dikkatimi çekti. M. 
Atilla Maraş, C. Sıtkı Tarancı ve N. Fazıl’dan okuduğu 

kısa şiirlerin ardından İstanbul ve Asel şiirini okudu. 
Hataylı şair Hasan Çağlayan, gençler için Gemiler Ay-
rılır, yetişkinler için ise Kalem Diliyle şiirlerini okudu. 

 A.Vahap Akbaş’ın Dağı Özleyen Adamın Şiiri’ 
nin bütününü buraya almak isterdim, uzun olduğun-
dan yalnız bir bölümünü alıyorum:

Açmışım gözlerimi dağ 
Yürümüşüm dağ
Sakın sorma bana neden sevdiğimi
Gökte oynaşan yıldızları ve her biçimini ayın
Pelit ağacını yağmuru karı
Gök gürültüsünü ve kuzu melemelerini
Ve fırtınayı bile
Yalnızlığı ve korkuyu bile
Neden sevdiğimi sorma anla
Açmışım gözlerimi dağ 
Yürümüşüm dağ…

M. Atilla Maraş şiirini okumak için çıktığında, 
“Ben kürsü arkasını sevmem, şair meydanlarda ol-
malı, açığa çıkmalı,” demişti. D.Mehmet Doğan kür-
süye çıkınca karşılık verdi, “Ben Atilla Maraş’ın sözü-
ne rağmen kürsünün arkasına geçiyorum. O da mil-
letvekiliyken kürsünün arkasındaydı. Vekil seçileme-
yince kürsünün önüne geçti,” sözü salonda gülücük 
rüzgârları estirdi. Mehmet Sılay ve D. Mehmet Doğan 
“Endülüs 8 asırlık yurt” adlı sunumu görüntüler eş-
liğinde yaptılar. Mehmet Sılay,  bir fotoğraf üzerine 
uzun süre konuşunca Doğan ona kibarca zamanı ha-
tırlattı, “fotoğrafların diğer karelerini unuttun.”  Sılay 
önce şaşırdı sonra güldü. “Tamam değiştiriyorum,” 
dedi. Fotoğrafın karesi değişti ama beş dakika daha 
konuşma sürdü.  Mehmet Doğanda kendisine anla-
tacak çok şey kalmadığını kabullendi. Oysa sunumu 
beraber yapacaktılar. Bu sunum bende Endülüs me-

“Kültür Kervanı”nın meşakkatli yolcusu: Şükrü Can  Foto: A. Dur
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deniyetinin yerinde görülmesi gerektiği kanaatini do-
ğurdu. Salonda halktan kimseler yoktu, yalnız öğren-
ciler vardı. Öğrenciler kılık kıyafet ve şiir dinlemeleri 
açısından derli topluydular. Kitap imzalama esnasın-
da öğrenciler tam bir ev sahipliği yaptı. Çok samimi 
bir ortam vardı. Bana sorarsanız orada yeni arkadaş-
larımız oluştu.

Öğlen yemeğinde Rektör Beyin misafiri olduk. 
Yemeğe öğretim görevlileri de katıldı.  Yöresel yemek-
lere yer verilmişti: Humus, kabak borani, abugarnuç 
(patlıcan, biber, domates, zeytinyağı) dikkat çekti. 

1979 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakülte-
sinde okurken asistanımız olan Prof. Fuat Odabaşoğ-
lu ile burada karşılaştık. Veteriner Fakültesinin kuru-
luş dekanından sonraki dönemde burada dekanlık 
yapmıştı. Yıllar sonra beni kucakladı ve sevindi. “Ho-
cam sen benden genç kalmışsın,” dedim, güldü. Fuat 
Hoca da şiir yazıyormuş.

Şehir gezisine çıktığımızda fazla zamanımız yok-
tu. Dar sokaklardan, kapalı çarşılardan geçtik. Ha-
bib-i Neccar’ı ziyaret ettik. Habib-i Neccar, MS 40 lı 
yıllarda Antakya’da yaşamış. Roma döneminde An-
takya halkı putperest olduğu için, Cenab-ı Hak Hz. 
İsa ‘ya Antakya halkı için iki havari göndermesini 
emreder. Hz. İsa Antakya halkı için iki havari, daha 
sonrada bir havari daha gönderir. Havarilere ilk ina-
nan Habib-i Neccar olur. Buna mukabil Antakyalılar 
havarileri taşlayarak öldürmeye karar verirler. Habib-i 
Neccar uzaklardan koşup gelerek, onların doğru söy-
lediklerini ve onlara inanmaları gerektiğini söyler. Bu-
rada bulunan putperestler Habib-i Neccar’ı “Bunlar 
seni kandırmışlar, ya eski dinine dönersin ya da ölür-
sün.” şeklinde tehdide başlarlar. Tehditlere aldırma-
yınca Habib-i Neccar’ı öldürürler. Habib-i Neccar’ın 
öldürülmesi ile ilgili birçok rivayet vardır. Bunların en 
yaygın olanı ve halkın anlattığı olay şöyledir: Habib-i 

Neccar’ın başı Silpiyus dağında ayrılır. Vücuttan ay-
rılan baş, yuvarlanarak bugün cami ve türbesi bulu-
nan yere gelir (bugün vücudu şehit edildiği mağarada 
başı ise caminin yanında bulunan türbededir).

Sonra bazı arkadaşlarla “Türk Katolik Kilisesi”ne 
uğradık. Orasını bize genç bir bayan anlattı. Burada 
kilise, havra ve cami birbirine çok yakın kurulmuştu. 
Bayan, Katoliklerin burada ibadetlerini Türkçe yap-
tıklarını ve kendilerinin Türk olduğunu söyledi. Daha 
doğrusu Katolikler hangi ülkedeyseler o milletin di-
lini ibadet dili olarak seçerlermiş.  Kilise bir konak-
tan çevrilmeydi. Sayıları  az olduğu için burası onlara 
yetiyormuş. Bir müddet daha şehrin caddelerinde, 
sokaklarında yürüdük. Görülmesi gereken birçok yeri 
göremeden ayrılmanın burukluğu kaldı içimizde.

Hatay, Türkiye’nin güneyinde en uç noktada yer 
almaktadır. Burada değişik dinlerden ve çok sayıda 

Mahir Adıbeş, Fuat Odabaşoğlu, Mehmet Tekin,...  
Hatay  Mustafa Kemal  Üniversitesi                 Foto :Adıbeş'den



48

RUZNAME      M. Adıbeş

mezhepten insanlar bulunmaktadır. Halkın bir kısmı 
iki dil konuşmaktadır. Bütün bu çokluklara rağmen, 
burada insanca anlayış, hoşgörü sayesinde huzurlu 
bir ortam sürmektedir. Burada uyuşma noktaları hal-
kın kendisinden kaynaklandığı için kimse bu dirliği 
bozamıyor. 

Şehirden ayrıldığımızda ikindi ezanı  okunmuş-
tu. Biz, “Hakikat aranmakla bulunmaz ama hakikati 
bulanlar arayanlardır,” diyen Beyazid-i Bestami haz-
retlerinin Kırıkhan’daki türbesine gitmek üzere yola 
koyulduk. Bayezid-i Bestami türbesi, Kırıkhan’da 
Darb-ı Sak Kalesi’nde (Trapezyuz Kalesi) bir mescit 
içindeydi. Girişte çobanlık yapan bir müridin meza-
rı vardı hemen ayakucunda da paşanın mezarı yer 
alıyordu.  Derb ya da Darb (EI-Darb) Arapça geçit, 
yol anlamındadır, Sak ise dağ eteği, vadiye bitişik kı-
sım, yamaç anlamına gelmektedir, Buna göre Darb-ı 
Sak, dağ eteğinden geçen ya da dağ eteğindeki, ya-
maçtaki yol anlamına gelmektedir. Kale, Bizans Dö-
neminde “Dağlılar” ya da “Çobanlar Şatosu” adıyla 
anılıyormuş. Kalenin adı bir kaynakta ise “Deyr Bes-
sak” olarak geçmektedir. Bu isim “yüksek ruhbanlar 
evi-kilise” anlamına gelmektedir.

Beyazid-i Bestami, günümüzde İran’ın Sem-
nan Eyaletinde bulunan Bistam şehrinde 804 yılında 
doğmuştur. Künyesi, Ebû Yezîd’dir. İsmi Tayfûr’dur. 
Dedesi İslamiyet’i sonradan kabul etmiş olan bir 
Zerdüşt. Münzevî bir hayatı olmasına rağmen evine 
sık sık sûfîlik üzerinde tartışmak maksadıyla ziyaret-
çileri kabul etmekteymiş. Allah ile baş başa kalmak 
amacıyla tüm dünyevî arzularını terk etmiş bir şekil-
de zühd hayatı sürdürmekteymiş. Neticede bu hayat 
tarzı Bayezid’in “Kendinde Yok Olma” hâli olarak ifa-
de edilebilecek olan bir ruh haline bürünmesiyle so-
nuçlanır. Bu durum sufilikte “Kişinin Allah’a en yakın 

olduğu ruh hâli” olan “Fenâ Fî’l Allah” yani (Allah’ta 
yok olma) mertebesi olarak tanımlanmaktadır. Allah’a 
karşı olan hislerini çok samimi ve açık yüreklilikle dile 
getirmesinden dolayı “Beyâzıd” tarihte ilk kez “Sar-
hoş Sûfî” lâkabı ile anılan kişi olmuş. Kendisi en ta-
nınmış mistiklerdendir. Allah’a olan aşırı sevgisinden 
dolayı da Allah aşkından başka tüm Dünya nimetlerini 
terk etmek suretiyle de “Bekâ Bî’Allah” yâni (Allah’la 
var olma/Allah’la bir olma) kavramlarını ortaya atan 
sufi olarak hatırlanmaktadır.

Bayezid-i Bestami türbesinden ayrıldığımızda 
ikindi gölgeleri uzamıştı. Her tarafa bir serinlik çök-
müştü. Biraz önce kısa yollardan yürüyerek çıktığımız 
kaleden aşağıya, taş döşeli yoldan yavaş yavaş ini-
yorduk. İbrahim Ulvi Yavuz, “Ben bu yokuşu tırmana-
mam,” diyerek bizi otobüsün yanında düzlükte bekle-
mişti. Akşamın karanlığı çöktüğü zaman otobüsümüz 
yorgun yollardan Gaziantep’e doğru hızla geçiyordu. 
Erbay, türkü söylemeye başlayınca, M. Atilla Maraş 
eşlik etti. Ağam olasın Ömer… diye Urfa türkülerini 
sıralarken Kazancı Bedih’i bir daha andık.

Nemrudun kızı yandırdı bizi
Çarptı sillesini felek misali 
Sil yazımızı kurtar bizi 
Çarptı sillesini felek misali 
Mevla’m gör bizi…

D. Mehmet Doğan, gece Hatay’dan Gaziantep’e 
giderken seyahat uzadıkça sinirlerin gerilebileceğini 
dile getirdi. Belli bu konuda tecrübeliydi.   Henüz işin 
başında olduğumuzu ve yolculuklarda ister istemez 
sıkıntılar karşımıza çıkacağını söyledi. Bunun için 
daha sabırlı ve sakin davranılmasını hatırlattı. 

Bu arada Mehmet Sılay fıkra için izin istedi. Al-
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kışlar başladı. Mehmet Beyin yüzü zaten hep güleçtir. 
“Konuşmacı salona girmiş, sağa sola bakmış, içeride 
bir dinleyici var. 

-Senin mesleğin ne?’ diye sormuş. Zavallı adam 
ıkına sıkıla cevap vermiş, 

-Ben seyisim efendim! Konuşmacı düşünmüş bir 
müddet.  

-Sence ben bu konuşmamı yapsam mı yapma-
sam mı? diye sormuş. Seyis utangaç cevap vermiş,  

-Vallaha sen bilirsin ama ben tavlada yirmi atta 
olsa yemlerim bir atta olsa yemlerim. Diğerleri yok 
diye o tek atı aç bırakmam,  demiş.

 Konuşmacı meseleyi anlamış. Konuşmaya baş-
lamış ama bu iş pek keyifli gitmiyor, diye içinden ge-
çirirken dalmış salonu unutmuş. Bu sefer süreyi çok 
aşmış. Sözü bitirince,  

-Sence nasıl oldu?’ diye sormuş. Seyis yerinden 
kalkmış, 

-Efendim ben bütün arpayı bir ata verip çatlat-
mazdım,’ demiş.”  

Yol üzerinde bir köyde mola verdiğimizde bahçe 
içerisinde güzel bir camide akşam namazını kıldık ve 
Gaziantep’e doğru otobüsümüz yeniden yola çıktı…

1. SIRA, Gül San, A. Vahap Akbaş, Vedat Güneş, Mahir Adıbeş, Erbay Kücet. 2. SIRA,  Salih Bencik, M. Atilla Maraş, D. Mehmet 
Doğan, Kaplan Üstüner, Hasan Akçay, M. A. Oymak. “. 3. SIRA, A. Rezzakelçi, Şükrü Can, Abdullah Ekinci, İbrahim Eryiğit, Cuma 
Ağaç,  Ferhat Koç, M. Kurtoğlu, Elini Kaldıran; Mehmet Sılay - Harran Üniversitesi       Foto : A. Dur
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Üçüncü Durak: Gaziantep

Gaziantep’e vardığımızda saat 22.00’ye yaklaşı-
yordu. Açık havada akşam yemeğini yedik. Ev yoğur-
du ve tasta sunulan bol köpüklü ayran en çok hoşa 
giden yiyecek ve içecekler oldu. O günlerde gençlik 
şölenleri varmış. Üniversitenin etrafı oldukça kalaba-
lık ve şenlikliydi. Bir yerde konser vardı, bir başka yer-
de gençler eğleniyordu. Biz otelimize gidip dinlenme-
yi tercih ettik. Ertesi gün gece kaldığımız Gaziantep 
Üniversitesi Uygulama Otelinden çıktığımızda saat 
8.40 ve tarih 8 Mayıs 2013 Çarşambaydı. Etkinliğin 
yapılacağı salona gidecektik ama Ferhat Koç ortalar-

da yoktu. Sabah 6.30 da kalkmış, neye yarar, şu an 
için kayıptı. O sakin tebessümü ve beyaz sakalıyla,  
köşeden göründü. Sakin bir gülümsemesi vardı, Fer-
hat Abi benim sabrı öğreneceğim bir örnek kişiydi…

O gece Fatih Gökdağ’la aynı odayı paylaşmıştık. 
Ben bu yüzü bir yerlerden hatırlıyorum, diye içimden 
geçiyordu. Evet! Ankara Zafer Çarşısının altında bir 
kitapçı vardı. Yıllar önce ben oradan Mustafa Miya-
soğlu’nun bir kitabını almıştım adını hatırlayamadım. 
Ona söyleyince kitabın ismini söyledi.  Bu olay 1996 
da olmuştu. Doğrusu beni çok şaşırttı. Şaşırmayacak 
gibi değildi. Bu kadar yıl sonra o kitabın ismini ha-
tırlamak… Ben o zaman Ömer Seyfettin Hikâye Ya-

Harran Üniversitesi’nde çay faslı.              Foto: A. Dur
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rışmasında ödül almış kitabımı bastırmak için ondan 
yardım istemiştim. Şu kadere bak yıllar sonra beraber 
bir geziye çıkıyor ve aynı odayı paylaşıyorduk. 

Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’ne 
geldiğimizde ne fotoğraf sergisi, ne de yazar okuyucu 
buluşması için bir hazırlık vardı. Bu manzara karşısın-
da kısa bir şok atlatmış olduk. Hemen binanın arka-
sındaki çay bahçesine geçip öğrencilerle çay içmeye 
karar verdik. Bu arada Ferhat Bey erken kalkmış ama 
nasılsa kahvaltı yapmayı unutmuş, bir simit istedi. 
Garson sordu, “Kaçak çay mı, yerli çay mı istersiniz?” 
İlk defa böyle bir laf duyduk. Ahmet Fidan, “Ben ka-
çak istemem,” diye sesleniyor. Ahmet Bey bir türü 

kaçak çayla barışamadı, yolculuk boyu yerli çay içti, 
yoktuysa içmedi. Fatih Uğurlu kolumu dürterek, “Bak 
işte bu sözü yazmalısın.” Gülümsedik. “Yani burada 
iki çay da demli bekliyor mu?” diye sordum. “Tabi 
adam hizmet sunuyor, hangisini istersen o gelir,” dedi 
Fatih Bey. Hepimiz önümüze gelecek çaya razıymışız 
gibi görünüyordu. Bu arada Ferhat Beyin simidi ve iki 
karton bardakta kaçak çayı geliyor. M. Atilla Maraş, 
“Neden sana çift çay bize yok?” diye Ferhat Beye laf 
atıyor. Ben, “Sakal meselesi,” diye söze giriyorum. 
Ahmet İlhan bana doğru bakarken, “Benim de saka-
lım var ama çay gelmedi, bu işte başka iş var,” der gi-
biydi. Bu arada kaçak çaylarımız karton bardaklarda 

ŞANLIURFA KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ, SOLDAN SAĞA: A. Kaya, M. Bıyıklı,  A. Mülayim, Y. Demirkol, Ş. Can, M. Sılay, S. Terzi, F. Uğurlu, A. 
Maraş, F. Koç, GAP İdaresi Bşk. S. Karahocagil, D. M. Doğan, T. Akçay, M. Kurtoğlu, S. Yıldız, E. Kücet, C. Ağaç, A. Fidan, İ. Eryiğit, 
M. Mete, A. V. Akbaş, S. Aloğlu, A. İlhan, G. San, V. Güneş, M. Adıbeş, F. Gökdağ, S. L. Şengül            Foto: A. Dur
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bir tepsi içinde dağıtılmaya başladı. M. Atilla Bey çayı 
almadı. “Çay ince belli, al benili cam bardakta içilir. 
Böyle onursuz bir karton içinde olmaz bu iş,” dedi. 
Bu tam bir şair kükremesiydi, çok beğendim çıkışı-
nı… Çay ince belli cam bardakta geldiğinde gerçek-
ten elimdeki kâğıt bardaktaki çayı içmekten vazgeç-
tim. Açık bir havada binanın serin gölgesinde çaylar 
içildikten sonra yavaş yavaş salona geçtik.

 Programa Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep 
Şube Başkanı Metin Zirek, Özel Erdem Koleji öğren-
cileriyle katıldı. Ahmet İlhan salona göz gezdirdikten 
sonra, “Şimdi bizim konuşmacı ve şairlerin marifetini 
göreceğiz. Çünkü dinleyiciler lise öğrencisi ve özel 
okul. Üstelik salon çok büyük,” dedi. Ön sırayı ya-
zarlar, şairler doldurdu. Arka çok gürültülüydü. Sami 
Terzi’nin sunumuyla Metin Zirek kısa bir hoş geldin 
konuşması yaptı. O günlerde Üniversitede yapılmak-
ta olan gençlik günleri faaliyetleri hakkında da bilgi 
verdi. Ahmet Fidan “Ankara’dan Siirt’e Kültür Kerva-
nı” gezisi hakkında bilgi verdi ve bu geziye katılanları 
tek tek tanıttı.Akşamdan bu yana bu şehirde olmamı-
za rağmen Şube Başkanı Metin Zirek’le  burada kar-
şılaşmamız hepimizi şaşırttı. 

İbrahim Eryiğit, Sakla Beni ve Zaman Döner, Ve-
dat Güneş, Hasret,  A.Vahap Akbaş, Sen Asıl Sus-
kunluklarımı Dinle ve Gençlere, M. Atilla Maraş, Ne-
cip Fazıl’ın Beklenen şiiri ile kendi yazdığı Sır Tanem 
şiirini,  Erdem koleji öğrencisi Saffet Kaya da Üstad 
Necip Fazıl’ın Zindan’dan Mehmet’e Mektup şiirini 
okudu. 

İbrahim Eryiğit’in, Sakla Beni adlı şiirinden:

Avuçlarından toprağa
Düşen bir damla olarak 
Gözyaşlarında sakla beni.
Sabahın seher vaktinden

Evlere yayılan bereket olarak
Odalarda sesle beni.

A.Vahap Akbaş’ın şiirinde aşkı çarpıp bölmesi 
gençlerin çok hoşuna gitti ve uzun uzun alkışladılar. 
Son mısrasında Hayattan aşkı çıkar elde ne kalır? so-
rusu derin düşünceydi.M. Atilla Bey burada kürsünün 
arkasında kaldı. D. Mehmet Doğan takıldı, “Kürsünün 
önüne çık,” dedi. M. Atilla Bey sağa sola baktı, “Yok 
kürsü güzelmiş,” diye itiraz etti.

D. Mehmet Doğan, fotoğraflar eşliğinde “Uzak-
taki Yakın: Kaşgar” adlı konuşmasını yaptı. Kaşgar, 
“İlk Müslüman Türk hükümdarı buradandı ve ilk Türk-
çe İslami eserler burada yazıldı. Karahanlı Hükümdarı 
Satuk Bugra Han, Kutadgu Bilig adlı eserini yazan 
Yusuf Has Hacip gibi önemli şahsiyetler Kaşgarlı’dır. 
Medeniyetimizin ilk yayıldığı, bütün dünyaya dağıldığı 
merkez burasıdır. Şimdi o merkez modern binalar-
la kuşatılmış,” diyerek, yeni Kaşgar’ın eski Kaşgar’ı 
kuşatmaya almış durumda olduğunu söyledi. Yüz yıl 
önce Kaşgarlı Mahmud’un tanınmadığını söyleyen 
Doğan, “Kaşgarlı Mahmud Malazgirt Zaferinden bir 
yıl sonra, 1072 yılında Abbasi Hilafetinin merkezi olan 
Bağdat’ta Divanı Lügatit Türk’ü yazmaya başladı ve 
iki yıl sonra bitirerek zamanın halifesine takdim etti. 
Bu kitabın sunuşunda deniliyor ki, ‘Türklerin saltanatı 
uzun sürecek o yüzden herkesin Türkçeyi öğrenmesi 
lazım. Ben de üzerime düşen vazifeyi ifa etmek için 
Araplara Türkçe öğretmek amacıyla Divanı Lügatit 
Türk adlı bu eseri yazdım.” Bu konuşmayla bizi özü-
müze, kültürümüze götürdü. O kardeşlerimizin halen 
Çin zulmü altında yaşadıklarına işaret etti. “İnşallah 
bir gün onlar da bağımsızlıklarına kavuşur ve bera-
ber kültürümüzü, zenginliklerimizi yaşarız,” diye sözü 
bitirdi. 

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Gür’ün plaket tak-
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dimi ile toplantı sona ermişti. Toplantımıza Rektör 
katılmadı ama çıkışta bir çay içimi için çağırmış. Üç 
arkadaş katılmama kararı aldık ama yalnız Erbay’la 
ben bir bahaneyle ayrılıp katılmadık. Doğrusu önemli 
bir espriyi de kaçırmış olduk. Yanımıza geldiklerinde 
herkes gülüyordu. Rektör sigara kullanan biriymiş 
ama misafirlerin yanında içmek istememiş. “Sigara 
içip sizleri zehirlemeyeyim,” demiş. Ahmet Fidan, 
“Dostun dumanı bize şifa olur,” deyince dillere düş-
tü. Yolculuk bu, bunlar olmayınca da zevkli geçmez. 
Bu arada unutmadan söyleyeyim Gaziantep şube 
başkanımız yanımızdan ne zaman ayrıldı hiç farkında 
değiliz. Allahaısmarladık, diyemeden şehirden ayrılı-
yoruz…

 Bundan sonraki zamanımızı şehir gezisine ayır-
dık. Aramızda şehri bilen kimse yoktu. Kaleye yakın 
bir yere otobüsümüz park etti ve iki saat sonra bura-
da buluşmak üzere ayrıldık. Önce Gaziantep Kalesi-
nin kenarından geçerek çarşıya doğru yürüdük. İbra-
him Ulvi Yavuz, çok kızgın görünüyordu. Tam o sırada 
resmini çekmeye kalkışınca bana da kızdı. “Ben kız-
gınken resmimi çekme,” dedi. “Senin bu halini gö-
rüntülemek istedim,” dedim. Bu sefer gülümsemeye 
çalıştı. Sanki beni kırmamak için yumuşamış bir hali 
vardı. İbrahim Beyi çok zamandır tanırım, idareciliği 
iyi bilen ve disiplinli bir ağabeyimizdi...

Yağmur çiselemeye başlayınca kapalı bir çar-
şıya sığındık. Bazı işyerlerinde Türk Bayrakları asılı, 
bayram yeri gibiydi. Çarşının bir tarafında baştanba-
şa kurutulmuş patlıcan, biber, bamya satılmaktaydı. 
Kış geçmiş olduğu halde hâlâ bunların burada olması 
beni şaşırttı. Artık sebzelerin tazesi çıkmıştı. Bir baş-
ka çarşıda şekerlemeler, kuru yemişler dükkânların 
önünde alıcı bekliyordu. Arkadaki kapalı çarşıda ise 
alet edevat, tenekeciler, demirciler yer almıştı…

Gezi sonrası güneşli bir havada Urfa’ya doğru 

yola koyulduk. Mehmet Sılay ile Erbay Kücet sanat 
müziği icrasına başladılar.

Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım…

Bu arada Muhsin Mete bir konuşma yaptı. “Ben 
türkü, şarkı bilmediğim gibi halk oyunları da oynama-
yı öğrenemedim. Böylelikle kültürümüzün önemli bir 
boyutundan mahrum kaldım.

Ahmet Turan Alkan diyor ki bizim oralarda türkü 
söyleyemeyen kızı ere vermezler, oğlan halk oyunla-
rını oynayamıyorsa kız vermezler,” Muhsin Beyin bu 
konuşması doğrusu çok yerinde ve çok şeyi anlatı-
yordu. Türküyle devam ediyoruz, 

 Sevdan ile düştüm yaban ellere, 
 Dalıp çıktım ateşlere küllere…
 
Dördüncü Durak: Şanlıurfa

8 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 18.00 de 
Şanlıurfa’ya geldik. İkindi namazını Balıklı Gölün ke-
narındaki camide kıldık. Şanlıurfa’da anlatılan efsa-
nelerin içinde en özel yere sahip olan, kuşkusuz ki 
Hz. İbrahim’in ateşe atılma hikâyesi. Tektanrılı üç din 
olan İslamiyet, Musevilik ve Hıristiyanlık dinlerinin  
kutsal kitaplarında adı geçen Hz. İbrahim’in Şanlıur-
fa’da doğduğu rivayet edilir. Hikâye bu doğumun ol-
duğu bölgenin Kralı Nemrut ile Hz. İbrahim arasında 
geçer. Anlatılan şu: Kral Nemrut, yıldızlarda, bir ada-
mın ona ve putperestliğine savaş açacağını haber ve-
ren bir işaret görür. Bu adam Hz. İbrahim’dir. Ancak 
sadece Nemrut’un putperestliğine başkaldırmamış, 
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aynı zamanda kızı Zeliha’ya da gönlünü kaptırmıştır. 
Kral Nemrut bu durum karşısında Hz. İbrahim’in ya-
kılması emrini verir. Bugün Balıklı Göl’ün bulunduğu 
yere, kentin her yerinden görülebilecek büyüklükte 
bir ateş yakılır. Ateşin karşısına denk düşen tepeye 
yaptırılan iki büyük sütun arasındaki mancınıkla İb-
rahim ateşe fırlatılır. Ancak ateş göle, odunlar ise ba-
lıklara dönüşür. O gün bugündür buradaki göl kutsal 
sayılır. Tıpkı göl gibi içindeki balıklar da kutsaldır; her 
kim bu balıklardan yerse onun kör olacağına inanı-
lır. O günden sonra gölün adı “Halil-ür Rahman” olur.   
Bugün göl hem Halil-ür Rahman, hem de Balıklı Göl 
olarak anılmaktadır. İbrahim için ağlayan Nemrut’un 

kızı Zeliha’nın gözyaşlarından ise Balıklı Göl’ün he-
men yanında küçük bir göl daha oluşur, bu gölün adı 
ise “Zeliha’nın gözü” anlamına gelen “Ayn-Zeliha”dır. 
Bugün her iki gölün karşısındaki tepenin üzerinde 
mancınık olarak kullanıldığına inanılan iki sütun hâlâ 
ayaktadır. İnanışa göre bu sütunların birinin altında 
“bitmeyen su”, diğerinin altında ise “bitmeyen altın” 
bulunuyor; biri yıkılırsa Urfa altına, diğeri yıkılırsa Urfa 
için altın kadar değerli olan suya gömülecek kent. 
Balıklı Göl’ün hemen yanı başında yer alan 1211 yılın-
da yaptırılan Halil-ür Rahman Camii ise, gölün doğal 
güzelliğine mimari estetik katıyor.

Gölün etrafında kısa bir gezinti yaptık. Balıkla-

Şanlıurfa’da kebap ziyafeti: ÖNDE: Mahmut Bıyıklı ve Atilla Mülayim.         Foto: A. Dur
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ra yem atanlar da vardı, sulara bakıp dua eden de. 
Çimlerin üzerinde uzanmış yatanlar da az değildi. 
Balıklar sanki bizi takip ediyorlardı. Biz hangi yana 
gitsek onlarda o tarafa yüzüyordu. Surların dibinde 
çay içilecek yerler vardı, o tarafa doğru yürüdük… 
Surların dibinde ince belli cam bardaklarla şark döşe-
meli sedirlere oturup çaylarımızı içtik. Şanlıurfa Şube 
başkanımız Cuma Ağaç uzun uzun her konuda bilgi 
veriyordu. Bu arada Erbay merakla dinliyor, onunla 
baş edemeyeceğe benziyordu. “Erbay Hoca onunla 
baş edemezse Cuma bizi esir alacak”, diye aklımdan 
geçirdim. Erbay Hoca, Cuma Ağaç’ı iyi tanıyor. Bu 
arada Cuma Beye laf atıyordu. On beş dakika sonra 
Cuma teslim oldu, bağırıyor, “Bir daha gelende Er-
bay Hocayı getirmeyin…” Cuma Urfa milletvekilinin 
televizyonda konuşma yaparken anlattığı en önemli 
projesini bize naklediyor. “Urfa’nın kurtuluşu için ‘üç 
e’ formilinin gerçekleştirilmesi gerekir. Bunlar; eğitim, 
ekonomi, ehlak…” diyor. Şimdi herkesin dilinde  bu 
söz fıkra olmuş dolaşıyor.

Akşam yaklaşıyor, yavaş yavaş kaleye doğru çı-
kıyoruz. Bir gün önce surlardan biri çökmüş. Bu du-
rum herkesi üzüyor. Surlar yıllara mağlup düşmüş… 
Akşam yemeğini kalenin yamacında Çifte Mağara’da 
hazırlamışlardı. Kimse yokken içerisini yalnız gezdim. 
Burası on metre derinliğinde altı yedi metre yüksek-
liğinde bir mağara. İçerisi sedirle ve alçak masalarla 
döşenmiş. Ankara Şube Başkanı Mehmet Kurtoğlu, 
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da bize katıl-
dı. Kısa bir an selamlaştık, Mahmut Bey aramıza yeni 
katılmıştı ona “hoş geldin” dedik tamam da Mehmet 
Kurdoğlu’na neden dedik onu anlayamadım. Meh-
met Bey Urfalıydı… İçeride yaklaşık atmış kişi var. 
D. Mehmet Doğan içeriye girince aşka geldi ve Sarı 
Gelin türküsünü söylemeye başladı. Mehmet Beyin 
ilk defa türkü söylediğini duydum. Atilla Bey, “bunu 

yaz,” diyor bana. Mehmet Bey bunu fark etti, kulağı-
ma eğilerek, “Sakın bunu yazma. Zaten kimse duy-
madı,” diyor. “Yok, biz duyduk,” deyip gülüşüyoruz. 
Bu gezide güzel olan her şeyi yazacağım… Bostana 
(Nar ekşisiyle yapılan salata), Leben (Nohutlu yoğurt) 
masaya konuluyor. Arkasından kebaplar geliyor.

Cuma Ağaç, hoş geldin konuşması yapıyor. Bu 
konuşma hoş geldin konuşmasından çok politikacı-
ların oy toplama nutku gibi oldu. “Sıra geceleri esnaf 
dayanışmasıyla ortaya çıkmıştır. Sıra geceleri, ‘Ente-
bin hamamları,’ diye göbek atma geceleri değildir... 
Çetle metle delikanlılar başka yerlerden kız alıyorlar 
bu olmaz. Bu mübarek yerlerde akşamları sıra gece-
si arayan ailelere rastlıyorum, bu olmaz. Sıra gecesi 
yapanların sertifika alması gerekir, Urfa’ya, Halil-ur 
Rahmana yakışır geceler olmalı,” diyor. Bu arada öyle 
dalmış ki ne kadar uzattığının farkında değil. Bıraksa-
lar sabaha kadar konuşacak. Neyse yandan uyardı-
lar… Müzik başlayınca herkes onun havasına kapıldı. 
Aklıma yeniden rahmetli Kazancı Bedih düştü, 

  Nemrudun kızı yandırdı bizi, 
  Çarptı sillesini felek misali…

Burada herkes birbirine yerini veriyor ve saygı 
gösteriyordu. İsteyen istediği yere oturabiliyordu. Bu 
arada Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç geldi. Mü-
zik devam etti. O sırada şairler şiirlerini okuyorlardı. 
M.Atilla Maraş’tan Aney şiiri istendi. O önce şiirini 
Erzurum’da karlı bir gecede kırk, kırk beş yıl önce, 
annesini özleyip nasıl yazdığını anlattı. “Bu şiir üzeri-
ne çok şey söylendiğinden bahsetti. Ama bu benim 
çocuk yaşta anam için yazdığım şiirdi, dedi. Anam 
şimdi bu mağaranın üst tarafındaki mezarlıkta yatıyor. 
Özür dilerim okuyamayacağım,” diyerek duygusal bir 
an yaşadı. Bize başka şiirini okudu.
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Bedirhan Kırmızı, yaşlanmış artık. Duruşundan 
dopdolu olduğunu anlarsınız. Türk müziğinde usta… 
değerli besteleri var, musikiye bir ömür vermiş ama 
kimseler tanımıyor. Bu topraklarda bunun gibi bilmem 
kaç isim var. “İnsan olmayan insan kıymeti bilmez,” 
demiş Ziya Paşa.   Kendi bestelediği Ziya Paşa’nın 
gazelini pek güzel okudu. 

Âsaf’ın mikdârını bilmez Süleymân olmayan
Bilmez insan kadrini âlemde insân olmayan
Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini
Anlamaz hâl-i perîşânı perîşân olmayan
Rızkına kaani’ olan gerdûne minnet eylemez
Âlemin sultânıdır muhtâc-ı sultân olmayan
Kim ki Hak’dan korkmaz ondan korkar erbâb-ı 

‘ukuul
Her ne isterse yapar Hak’dan hirâsân olmayan
İ’tirâz eylerse bir nâdan Ziyâ hâmûş olur
Çünkü bilmez kadr-ı güftârı sühandân olmayan

Bu gazeli Bedirhan Kırmızı okurken herkes dikkat 
kesildi. Bana göre gecenin en güzel sözünü söyledi. 
Vallahi on kere okusa yine dinlerdim… “Bu parçayı 
ilk defa 64 de okumuştum, şimdi bir daha yani elli yıl 
sonra okudum,” dedi. Bu yaşlı, zayıf, ince adam doğ-
rusu bir kültür hazinesi, elinden tutulması için bu ka-
dar yıl beklemiş. Ümidini kaybetmemiş. Burada Be-
dirhan Usta olarak anılıyor. Bedirhan Usta inan sana 
yardım etmek çok isterim, ama benim elimden bir şey 
gelmez. Keşke bir vicdanlı bu güzellikleri görse, diye 
içimden geçiyor…

Vali Bey, konuşmasında, “İyi ki geldiniz,” diye 
söze başladı. “Ankara’da birkaç defa Mesnevi ders-
lerine katıldım. Allah kuluna ilmi vahiy edermiş. İlham 
değil vahiy… Türkiye Yazarlar Birliği bir ilham irfan 
yuvası. Sizle bir arada olmak beni mutlu etti. Urfa’da 

buluştuk işte…”Müzik yeniden başladı, arkasından 
çiğköfte ve künefe geldi. Ben Urfalıların bu çiğköfte 
ve künefeleri yediğini sanmıyorum, zaten yemediler. 
Doğrusunu söylemek gerekirse bize sıra gecesi diye 
bu müziği ve çiğköfte diye bu karışımı yutturmaya 
çalıştılar. Çiğköftenin türküsünün söylendiği Urfa’da 
böyle olmamalıydı diye düşündüm. Urfalılar kusura 
bakmasınlar ama bize sıra gecesi ve çiğ köfte borç-
landılar. Artık kalkmak gerekiyordu. M. Atilla Maraş’la 
yan yana oturuyorduk. Onun da canı sıkılmıştı. Sıkıl-
maz mı, Atilla Bey Urfalı! Onun hatırına çiğ köfteleri 
ben yedim ama doğrusu mideme oturdu… Dışarıda 
güzel bir hava vardı. Yamaçtan aşağıya topluca indik. 
Balıklı gölün kenarında biraz yürüdük. Gece serin, 
sessiz ve huzurluydu…

9 Mayıs 2013 Perşembe günü otelden 8.30 da 
çıkıp Harran Üniversitesine gitmek üzere yola koyul-
duk. Urfa’daki katılımlarla otobüsümüz kalabalıktı. 
Gazeteci Müslüm Abacıoğlu, Salih Bencik de bizimle 
beraberdi. Üniversitede Türkiye Yazarlar Birliği 35. yıl 
fotoğraf sergisi ve yazar okuyucu buluşmaları için ha-
zırlık başlamıştı. Ben o gün için yazacağım yazının ön 
hazırlığını ve akşam eksik kalan yazımı bir masaya tek 
başıma oturmuş tamamlamaya çalışıyordum. Abdul-
kadir Karacabey ile burada tanıştık. Selam verip yanı-
ma geldi, heyecanlıydı. Hikâye yazıyormuş. Eşiyle bu 
konuda aralarında küçük bir problem yaşamış, kale-
me küskün. Eşi kalemi kıskanmış o kaleme küsmüş. 
Yapma be Abdulkadir bu tip olaylar yazarların başına 
gelir, ama küsmez bilenir. Nasıl desem? Bende ben-
zer bir olay yaşamıştım. Yazar yazmadan derdini na-
sıl anlatır bilmem… Yüzünde ümitle ümitsizlik arası 
çizgiler fark ettim. Çare arıyor belli. Yazarın dermanı 
kalemidir. “Al kalemi eline yaz,” dedim.

Abdulkadir’in hikâyeleri var, mizah eserleri var, 
düşünceleri, söylenecek, yazılacak sözleri var… Ya-
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zınca çok şey bize anlatacak. Aslında esprileri, şa-
kaları var, vallahi kimsenin aklına gelmeyecek. Açılım 
konusunda gülüp geçiyor. “Benim dedem yıllar önce 
açılımı yapmış zaten. Dört kızı varmış. Dört kişiye ver-
miş. Biri Türk, biri Zaza, biri Kürt, biri Arap. Ben Zaza 

kolundan geliyorum. Diğerleriyle de çok samimiyiz. 
Bu güne kadar ayrım nedir bilmedik. Hepimiz Türkçe 
konuşup yazıyoruz,” diye anlattı düşüncelerini. Ab-
dulkadir aydın biri. Kendisini çoktan aşmış, eminim 
geleceğin iyi bir yazarı olacak. Sıcak ve samimi bir 
dost bulduk. Daha çok şey konuşacağız. Bir rama-

Eyüpnebi’de M. Adil Oymakla. SOLDAN SAĞA: D. Mehmet Doğan, Muhsin Mete, Atilla Maraş, Fatih Uğurlu, Ferhat Koç, Bld. Bşk. Me-
hmet Yıldırım, Salih Lütfi Şengül, Sami Terzi, Ahmet Fidan, Mehmet Sılay, Ahmet İlhan, Erbay Kücet, M. Adil Oymak, İbrahim Ulvi 
Yavuz, A. Vahap Akbaş, Fatih Gökdağ, Mahir Adıbeş, Mahmut Bıyıklı, Atilla Mülayim. OTURANLAR: İbrahim Eryiğit, Vedat Güneş. 
                        Foto: A. Dur
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zan günü annesine gitmiş. “Akşama iftar için yemek 
hazırlayın ana! Akşam çok önemli misafirlerimiz ge-
lecek. Hepsi devletli zatlar. Vali, paşa, genel müdür, 
müdür, müsteşar…” demiş. Yemekler, baklavalar 
börekler hazırlanmış. Akşam iftar yaklaşınca bir sürü 
pejmürde adamla eve çıka gelmiş. Annesi şaşkın, 
“Hani vali, paşa, müdürler gelecekti?” demiş. Ab-
dulkadir gayet sakin, “Sor onlara ana!.. Ben sordum 
kimi kendini vali, kimi kaymakam, kimi paşa, kimi de 
müdür diye tanıttı. Aralarında doktoru, mühendisi bile 
var. İnanmazsan sor. Sadece bir, ikisi öğretmen...” O 
iftar Abdulkadir’in unutmadığı bir iftar olmuş. 

Abdulkadir bence hikâyeyi yazmadan yaşıyor. 
Ben kendisinden çok önemli eserler bekliyorum. Ka-
lemi al eline Abdulkadir,  ölümsüz eserler bırakacak 
kabiliyetin var. Ömür geçiyor bak, kalıcı eserler bırak-
mak, öldükten sonra yâd edilmek istiyorsan zaten se-
nin hayatın hikâye, yaşayarak yaz. Bir dostumuz bir 
kalemimiz Urfa’da olsun… Yazarın hikâyeleri; onun 
aşkları, çocukları, eserleri. Nasıl kopsun onlardan. 
Bunlar yok edilirse yazar elbet yitiğini arıyor, sevda-
sını arıyor… İşte Abdulkadir gözümün önünde an-
latırken heyecandan elleri titriyordu. Abdulkadir bu 
gezide tanıdığın simalardan biri olarak kalacak aklım-
da. Duygusal yapılı, kırılgan ve sevdiğine küskün… 
Kalemiyle arasına girmiş gönlünün sultanı, kapanmış 
içine… Eğer seni seviyorsa, kaleminle paylaşmayı 
öğrenecek, başka çaresi yok... 

Salonda herkes yerini almıştı, içeriye geçtik. 
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Büyük 
Anfi’de, D. Mehmet Doğan bir açılış konuşması yaptı. 
Son çeyrek asırda şehirlerin çok değiştiğinden bah-
setti. “Şehirleri yaşatmak nasıl olur? Siz Nabi’yi unu-
tursanız, Urfa diye bir şehir kalmaz. Şehirler geçmiş 
değerlerini korumakla yaşar. Bu sebeple geçmişleri 
şehirler için çok önemli bir yer tutar. Aksi halde renk-

siz, sıkıcı bir yer haline gelirler,” dedi. 
Panelde Doç. Dr. Hüseyin Akpınar  Kemal Edib 

Kürkçüoğlu’nun Hak Erenler başlıklı şiirini bestelemiş 
bestesini neyle icra etti, peşinden de sözlerini okudu. 
Bu ney icrası ve şiirin sözleri çok beğeni kazandı. 

Mehmet Kurtoğlu 35 Yıl Sonra Kemal Edip Kürk-
çüoğlu  başlıklı bir sunum yaptı. Şehrin ruh mimarları-
nı anlattı. “Şehirlerde kültürü bazı insanlar yönlendirir. 
Belli dönemlerde dergiler üzerinden de yönlendiril-
miştir. Bazı kültür faaliyetleri ise kişiler üzerinden de-
vam eder. Bu kişiler çoğu zaman hatırlanmaz…” diye 
sözlerine devam etti.

Harran Üniversitesinden şehre dönerken Meh-
met Adil Oymak bize bilgi verdi. Bu arada ovanın 
yavaş yavaş beton yığınlarına dönüştüğünü görüyor-
duk. Göbeklitepe’de Almanlar üs  kurmuş, yıllardır 
kazı yapıyorlarmış. Orası onlar için çok önemliymiş. 
Bizim ise bu konularla ilgilenmediğimizi hatırlattı… 
Öğlen yemeğini kaliteli bir lokantada yedik. Soğan 
salatası ( soğan, Urfa isotu, ev yapımı salça) konuyor 
masaya. Mustafa öğretmen bize “şıllık” yemeğinin 
hikâyesini anlattı. Şıllık burada sulu bir tatalı adıy-
mış. Önümüze tasla yayık ayranı konuldu hani derler 
ya, “İçmede yanında yat.” Biz iki tas içtik. Yemekten 
sonra Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Tür-
kiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Selami Yıldız, bizi “Kültür Bahçesinde” çaya 
davet etti. Burada yaptığı konuşmada:   “Kültür Bah-
çemizde zaman zaman kültür, sanat etkinlikleri ve şiir 
programları gerçekleştiriyoruz. Bugün de söyleşi ve 
şiir şöleninde değerli yazarlar ve şairlerle bir aradayız. 
Şanlıurfa’nın bütün değerlerini bütün şiir birikimini bu 
programda buluşturmaya çalıştık. Ülkemizde var olan 
kaynaşma zeminini sanat ve kültürde de olması ge-
rektiğini düşünüyorum,” diyerek herkese teşekkür etti 
ve misafirleri Şanlıurfa’da ağırlamaktan dolayı mutlu 
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olduklarını belirtti. Bize Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü tarafından basılan kitaplar hediye etti.

Güzergâhımızda bulunan yalnız yolu çok bozuk 
olan Eyüp Nebi kasabasına uğradık. Eyüp Peygam-
berin mezarının burada olduğu söyleniyor. Türbeyi 
ziyaret ettik.   Buralarda olanlar toprağa hasret. Meh-
met Kurtoğlu’da bu konuda benim gibi düşünüyordu. 
Buraları değerli kılmak için her şeyi kutsallaştırıyorlar, 
diye düşündüm. Vatan zaten bizim için kutsal, gerisi 
çok önemli değil. Eğer bu topraklarda benim atam, 
anam, babam yatıyorsa çok lafa hacet kalmaz… Be-
lediye başkanı açık havada, ağaçların altında, bize 
ayran ve meyve tatlı ikramında bulundu. İşte bunları 
gördükten sonra başka sebep aramaya gerek yok. 
Ocağına düştün mü en iyi şekilde seni ağırlıyor. Yaş-

lı adamlar bizlere hizmet ediyorlar. Buralarda misafir 
çok kıymetli…

Eyüp Nebi’den ayrılıyoruz. Yolumuz Mardin’e 
doğru. Kültür İl Müdürünün verdiği CD yi otobüsün 
çalarına taktık.

Urfalıyam dağlıyam 
Bahçeliyem bağlıyam 
Ağam da şimdi gelir 
Paşam da şimdi gelir 
Güzel de şimdi gelir vay... türküsüyle yolumuza 

devam ettik. 
Genel Başkan İ. Ulvi Yavuz yolculuk boyu çok 

az konuştu. Hiç ses çıkarmadan çoğu zaman öylece 

Adil Oymak Eyüpnebi çeşmesinde izahat veriyor.  SOLDAN SAĞA: Ahmet Fidan, Muhsin Mete (su içiyor), Erbay Kücet, Salih Lütfi 
Şengül, M. Atilla Maraş, D. Mehmet Doğan.                  Foto: A. Dur
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oturdu.  Şanlıurfa’da da o mükemmel kaleyi, Harran’ı, 
Hz. Eyüp’ün çilehanesini görmeden ayrılıyoruz. As-
lında burada o kadar gezilecek yer vardı ki saymakla 
bitmez. Hiç değilse birkaçını göreydik dedim ama ol-
madı. Türküler bizi Mardin’e doğru götürürken Yar-
dımcı Şoför Murat su dağıtıyordu. Arkasından kahve 
ve çay verecekti. Hava oldukça sıcak, iki yanımızda 
yeşil ekin tarlaları uzanıyordu. GAP buraya su getir-
miş. Artık ağaçlar her yanda büyümüş. Yamaçlarda 
ormanlar bile olmuş. Ovanın iklimi çoktan değişmiş. 
Arabanın çalarında türkü:

Ta ezelden yüzüm gülmez ağlarım
Ceylan gibi dağdan dağa gezerim
Dertliyim söylerim ağlarım
Ben halime yanarım

Bu çileyi ben çekerim el duymaz
Bu dünyada kimse bana yar olmaz
Dertliyim söylerim ağlarım
Ben halime yanarım

Şanlıurfa’da güler yüzlü insanlarla karşılaştık. 
Herkes güzel konuşuyor. Sesleri Allah vergisi, hoş ge-
liyor kulağa. Her yemekte bir tas köpüklü yayık ayranı 
konuluyor önünüze. Burada bahar, bakır bir tas için-
de güler yüzle sunuluyor. Abdulkadir Karacabey aşkı-
nı kimseye anlatamıyor. Yaptıklarını kimse anlamıyor. 
“Ben anlıyorum” diyenler de anlamıyor. Hikâyeyi ko-
nuştuk. Bir köşeye çekilip sadece dinledim. “Yazar 
işin zor,” dedim. Dermanın sadece kendinde... İnsan 
sevdiğinin hayallerini bile kıskanır sonunda. Yazar 
yazmadan içini nasıl döker, nasıl anlatır kendisini?.. 
Yazarın kaleminin mürekkebi yazarın gözyaşlarıdır. 
Çizgi çizgi uzar gider. Ferahlar içi… Gökyüzünü sis 
bulutu kapladı. Yeşil tarlaların yüzü gülüyor. Ağaçlar, 
yeşillikler bizimle doğuya doğru uzanıyor. Nihayet 
ova bitiyor kayalık yamaçlar bizi karşılıyor. Neredeyse 
üzerinde toprak kalmamış boz tepeler iki tarafa yas-
lanıyor. Toprak damlı köyleri geçiyoruz, derisi esmer-
leşmiş çocuklar el sallıyor. Yerli Güney Doğu Anadolu 
Kırmızısı inekler seyrek te olsa var ve aralarında zayıf 
siyah beyaz alacalar taşlar arasında karnını doyurma-
ya çalışıyor…

  İbrahim Ulvi Yavuz, belli etmiyor, iyice ses-
sizleşmiş, yorgun bir görünümü var. “Çok dinçsin,” 
demeyi düşündüm, şaka zamanı değil, diye sustum. 
D.Mehmet Doğanın gözkapakları düşmüş, zoraki gü-
lümsüyor. Sanki “Bana dokunma,” der gibi bakıyor-
du. Muhsin Mete, eh biraz ekşimiş görünüyor. Birkaç 
kelime söylese de yazsak, ama ağzını açmıyor. Ah-
met Fidan, yola çıkalı tıraş olmadığından beyaz bir 
sakalı vardı. Doğrusu bu sakalın ona yakıştığını ve 

Acıkan kervancılar nohutla kifaf-ı nefs ediyor. A. Vahap Akbaş, 
Erbay Kücet - Mardin         Foto: A. Dur
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zamanı geldiğini düşündüm. Ferhat Koç, yanımdan 
geçerken gülümsüyor, üşür gibi bir hali var montunu 
giymiş. Eğer bir konuyu kaçırsam şunu da not al diye 
beni uyarıyordu. Vedat Güneş’in yüzünden düşen bin 
parça. Aman Allah’ım alacağını alamamış esnaf gibi 
duruyor. Bizde bir söz vardır, “Güzelim güzeldi çiçek 
tuttu daha güzel oldu.” Yola çıkarken zaten çok keyifli 
değildi yorulunca iyice çaptan düştü… İbrahim Eryi-
ğit’in yüz hatları farklı olduğundan, yabancı arazi gibi 
karar vermek zor. Ne üzüldüğü belli ne de güldüğü.

Onun için ona temkinli yaklaşmak lazım. Mehmet 
Kurtoğlu yine somurtup duruyor, gören derki Karade-
niz’de gemileri batmış. Dünyanın yükü onun omuz-
larında düşünüp duruyor. Bir gül de görelim birader, 
diyecek oldum… Fatih Gökdağ yine kendini unuttur-
du, sanki konuşmak için para istiyor. Nedir bu ketum-
luk anlayamadım?.. “Derdini söyle kardeşim, anlat ne 
varsa içinde,” diye bağırasım geldi. Fatih Uğurlu ki-
losuna yenik düşmüş aba güreşçileri gibi, biraz daha 
antrenman yapması lazım. Bizim ayrılmaz ikili Meh-
met Sılay ve Şükrü Can bir başka havada, feodal dö-
nem ağalarına benziyorlar. Sılay önden giderken Can 
arkasından koşturup duruyor. Salih Lütfü Bey sıkı bir 
arkadaş bu kadar yol geldik renk vermedi. İçimizde 
en dayanıklı o çıktı. “Bana değmeyen yılan bin ya-
şasın,” duruşu vardı. Bak az daha Mahmut Bıyıklı’yı 
unutacaktım; komando gibi, dinç görünüşlü, sessiz 
kardeşimiz. “Bir insana bu yaşta sakal ancak bu ka-
dar yakışır”, diye içimden geçirdim.   Atilla Mülayım, 
genç kardeşimiz göründü koltukların arasında bizim 
yaylacılardan. En arkaya geçmiş kendini unutturdu. 
Sesi en az duyulan yol arkadaşımız. Sami Terzi, bı-
raksan orada yığılıp kalacak. Aramızda en çok yoru-
lan o, arabada Doğan’a yardım ediyor, dursak bütün 
kitapları taşıyıp duruyor. Şoför Tamer ve Murat zımba 
gibi sapasağlam yola gidiyorlar…

Beşinci Durak: Mardin

Akşamın geç saatlerinde Mardin’e ulaştık.  Şeh-
rin girişinde Artuklu Üniversitesinde öğretim görevlisi 
Beyhan Kanter ve bir bayan arkadaşı bizi karşıladı. 
Hemen bir lokantaya yakın otobüsümüzü park edip 
içeriye geçtik. Hava serinlemiş ve etraf sakindi. So-
kaklarda tek tük geçenler oluyordu. Farklı bir şey ol-
sun diye lahmacun istedim, bu bölgede bütün yemek 
kültürü et üzerineydi. Bazımız acılı olsun dedi diğer-
leri acısız… Bol salatalı, yoğurtlu bir akşam yemeği 
yedik.

Açık bakkal aradık, tütün mamulleri ve içki satan 
yerler açık ama bir diş macunu bulamadık. Hiç bek-
lemeden otelin yolunu tuttuk. Kalacağımız otel şeh-
rin dışındaydı. Çok uzak sayılmazdı ama bana çok 
uzak geldi. Hani derler ya, “Git git bitmiyor.” Ayakta 
duracak halim kalmamıştı. Bir an önce yatıp uyumak 
istiyordum.

Otele varınca anahtarını alan odasına çıkıyordu. 
Daha önce iki gece Fatih Gökdağ ile kalmıştık. Ben 
yine beraber kalacağımızı düşünürken Fatih Bey ses 
çıkarmadan yanımdan geçip giderken seslendim, 
“Aldın mı anahtarı?” alçak bir sesle, “Ben yalnız kala-
cağım,” cevabını zor şer duydum. Demek herkes yal-
nız kalıyor diye düşünürken otel görevlisi, “Siz Fatih 
Beyle beraber kalacaksınız,” demez mi. Ben bir an 
isimler çakışınca karıştırdım. “Fatih Bey yalnız kala-
cağını söyleyip gitti ya,” dedim. “Yok, o Fatih Gök-
dağ, siz Fatih Uğurlu’yla kalacaksınız,” dedi. Fatih 
Uğurlu’nun daha önce kimseyle kalmadığını biliyor-
dum. “Fatih Uğurlu’ya sorun benimle kalmak ister 
mi?” dedim. O anda Fatih Bey de oradaydı. “Ben 
babamla bile kalmam,” dedi. Otel görevlisi, “Şirket 
listeyi öyle göndermiş,” demez mi. Sinirlerim tepeme 
sıçradı. “Bu şirket hangi şirket, beni ya da Fatih Bey'i 
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tanıyor mu? Bu ne çirkin bir hareket, ben odamın pa-
rasını vereceğim tek kişilik oda verin …” diye sesimi 
yükselttim. Aslında otel görevlisinin suçu yoktu. Ben 
iki kişilik değil on kişilik bile odada kalabilirim. Ken-
dime o konuda güvenirim. Utanacağım bir kusurum 
da yok yeter ki arkadaşlarım benden rahatsız olma-
sın. Ben arkadaşlarımın, arkadaşlarım benim kahrımı 
çekmezse kim bizim kahrımızı çeker. Herkes çekil-
dikten sonra görevli gencin yanına gittim, onun kalbi 
kırılmıştı. Tanımadığım bir insanın kalbini kırmaya ne 
hakkım var, diye düşündüm. 

Sabahtan uyandığımda akşamki olayın etkisini 
üzerimden atamamıştım. Bir müddet otelin pence-
resinden dağları seyrettim. Yamaçlarda yavaş yavaş 
otlar sararmaya başlamıştı. Kahvaltıdan sonra şehir 
gezisine çıkacaktık. Havuzun başında herkes kah-
valtısını yaparken ben yalnız bir tas mısır ezmesi ve 
soğuk süt aldım… 

Akşamki olaydan canım sıkılmış eşofmanları gi-
yip dışarı çıktığımda birkaç kişi otelin girişinde otu-
ruyordu. Beyhan Kanter beni tanımamıştı. Orada 
kendimi tanıttım. Çok değiştiğimi söyledi. Doğru artık 
saçlarım bembeyaz olmuştu. “Elazığ’dan kız alanın 
sonu böyle,” dedim. “Yok bizim eniştelerimiz çok 
memnundur,” demesi doğruydu ama demek bana 
böylesi nasip olmuştu. Uyku tutmamıştı, dışarıda 
dolaştım ama serindi... Otelimiz şehre bayağı uzaktı. 
Dün gelirken otobüste İnşirah adlı şiir kitabını imzala-
yıp vermişti. “Acıları İstif Etmişiz” diyor A.Vahap Ak-
baş. Gece oturup onu okumuştum.

Ne susuz ne susuz kentler
İnce uzun kirli sokaklar gömdük
Loş odalarda sarhoş kahkahaları içerken
Fahişelerin gözbebekleri
Ne imreniyoruz bilsen
Ne imreniyoruz Ferhat / ölümüne Şirin’in…

A.Vahap Akbaş’la kahvaltıdan sonra otobüste 
yan yana oturup şiir ve hikâye üzerine sohbet ettik. 
Yüzünde ince bir acının izleri var. “Bu sabah biraz ba-
şım ağrıyor,” dedi. Otobüsün arkasında gürültü şa-
mata var. Muhsin Mete, “Onlarda yiv set kalmamış,” 
diyor.

Beyhan Kanter ekibe katıldı. Gezide bize yardım-
cı olacaktı… Mardin’e çıkarken mezarlığın duvarında 
küçük bir tabelada, “Kale Pansiyon” diye bir yazı var-
dı. Bence çok uygun bir yere konulmuştu!.. Zira bu 
pansiyonlar çok uzun süre için tutulmuş / tutulacak 
olmalı. Doğrusu ilginç yazılar listesine geçen bir bu-
luşmaydı, kimsenin aklına gelmez böylesi.

Mardin bir tepenin üzerinde bir kale gibi sırtını 
vermiş yamaçlara. Aşağıdaki ovayı seyrediyor. Uzak-
lardan kuş uçsa haberi oluyor burçtaki gözlerin. So-
kaklar dar ve basamak basamak, alabildiğine taş her 
taraf. Taş burada sarı, bazı yerde bal rengi bazı yerde 
ya biraz açık ya da daha koyu… Mardin büyük me-
deniyetlerin kurulduğu, ilim adamlarının yetiştiği bir 
şehir olmalı. En büyük medreselerin bulunduğu, çok 
sayıda öğrenim kurumunun yer aldığı bir şehir. İpek 
yolu uzun mu uzun… Kervanlar geçip gidermiş bura-
lardan batıdan doğuya, doğudan batıya. En kıymetli 
eşyaları taşır bir handan öteki hana, bir şehirden di-
ğerine… Şimdi güneşin kızgınlığına terk edilmiş; şim-
di Mardin sessizliği yaşıyor baharın bitimine yakın… 
Birkaç yaşlı adam, yüzünde çizgiler derinleşmiş, hâlâ 
ümitleri var ki gülümsüyor bizi görünce. Bizi görünce 
elini uzatıp sıkıyor elimizi, “sefa geldiniz” derken ba-
kışları derin… Mardin’de taşlar soğuk değil, her şey 
cana yakın, hoşgörülü, gülümseyen şehir… İnsanlar 
güneşten duvarların gölgesine erkenden sığınmışlar.  
Kenarda oturan yaşlı adamlara, “Selamünaleyküm,” 
diye selamımız veriyoruz. Adamlar ayağa kalkıp elle-
rini göğüslerinin üzerine koyarak “ve aleykümselâm,” 
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diye selamımızı alıyorlar. Burayı bilmeyenler şaşkın. 
“Bizde böyle arkadaşlar,” diyorum. Buraya gelmeyen 
ne bilsin, ne bilsin bu yaşlı adamın yetmiş / seksen 
yıl değil binlerce yıldır yaşadığını. Burada zaman hızlı 
geçmez, her şey yavaş çalışır. Burada insanlar ak-
şamdan sabaha birbirine yabancı olmaz. Burada ya-
bancı yok, gelmişsen eğer buradan birisin… “Uzak-
lardan burayı hayal bile edemezsiniz. Kafanız karıştı, 
değil mi?” diyorum.

Yaşlı adamın gözleri uzaklara takılmış, kaçak 

tütün sarmış elinde, bir çekiyor bir uzakları kolluyor. 
Belli ki uzaklardan beklediği var… “Nereden geldiniz 
efendi?” diye soruyor…

Mardin uzaklara bakıp bakıp gülümsüyor… Taş-
tan yapılmış merdivenin basamağına oturup çevreyi 
seyrediyoruz, kimse bizi yadırgamıyor. Birisi elimize 
çay tutuşturuyor, önümüzden geçen çocuk ayakkabı-
larımıza bakarak, “boyayayım ağabeyi” diyor …  Şe-
hidiye Camisinin yanındaki çay bahçesinde oturduk 
iskemlelere. Sokaklarda taşlar kaldırılmış yeniden 

TRT İstanbul Radyosu Tasavvuf Musikisi Topluluğu Mardin Artuklu Üniversitesi'nde         Foto: A. Dur
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yapılıyor, yürümek zahmetli oldu. Erbay Hocanın ba-
şında kocaman beyaz bir kovboy şapkası, sesleniyor, 
“Kaçak çay mı yerli çay mı istiyorsunuz?..” Altın ke-
merli, ince belli cam bardaklarda kaçak çaylar geldi, 
dumanı üzerinde. Taş duvarlı yapılar karşısında sıcak 
bir havada biz çayımızı içtik. Gözlerim dolaştı Mardin 
Kalesinin burçlarında bir bir… Biri bana sesleniyor 
işte şu surdan. Elimi siper yapıp gözüme görmeye 
çalışıyorum daha net. Orada büyük bir Türk Bayrağı 
dalgalanıyor. Bu sesi ben tanıyorum!.. Tarihi okuyoruz 
Mardin’in taş duvarlarında, yıpranmış sokak taşların-
da ve camisinde, kilisesinde. Her taşı bize uzaklardan 
ses getiriyor. Dar sokakları, birbirine geçmiş yapıları, 
taş yolları, taş merdivenleri bize insan adına çok şeyi 
hatırlatıyor. Kemerli sokaklardan geçiyoruz. Mardin 
Artuklu Üniversitesinin bazı bölümlerini geziyoruz. 
Eski binalar onarılarak daha kullanışlı hâle getirilmiş. 
Bir kemerin penceresinden Mardin Ovasını seyredi-
yoruz.

Burada dinler birbiriyle akraba olmuş; Müslü-
man, Mecusi, Hıristiyan, Süryani aynı mekânı kullanı-
yor.  Sokağın bir ucunda cami öbür ucunda kilise var. 
İnsanlar selamlaşmadan geçmiyor. Burada herkes 
birbirini tanıyor, vicdani bir hoşgörü sarmış insanların 
benliğini. Merdivenler uzun bitmek bilmiyor. Üniversi-
tenin bir birimi haline getirilmiş tekkeyi geziyoruz. En 
ilginç yeri çile hane, sabrın sembolü dayanabilirsen 
dayan. Tek tek giriyoruz, alçak, karanlık, dar bu ine. 
Hava sıcak, biraz bunaldık. Bugün günlerden Cuma, 
yüksek minarelerde salâ başlıyor. Bu ses bu şehre 
çok yakışıyor. Yamaca kurulmuş şehrin üzerinden ılık 
bir hava gibi iniyor sıcak ovaya doğru. Şadırvanda üç 
kişi abdest alıyor, iki kişi arkada dikilmiş sıra bekliyor. 
Bizi görünce biri kenara çekilip, “buyurun” diyerek 
yerini gösteriyor. İtiraz edecek oluyorum, bana gü-
lümseyerek, “sen misafirimizsin” diyor…

Taş bir camiye girip serin bir köşeye bağdaş ku-
rup oturduk. Yan bir odada Artuklu Sultanı Kutbettin 
İlgazi’nin türbesi var ve duvarda Peygamber Efendi-
mizin taştaki ayak izi!..  Genç bir imam Kur’an oku-
yor… Cumayı bekleyen insanlarda hiç acele yok, sa-
bır burada taş olmuş… 

Cuma namazından çıktığımızda Beyhan Kanter 
ve arkadaşı bizi ağaçların gölgesinde bekliyorlardı. 
Ekibimiz çok dağılmıştı. Üniversitenin bir bölümü şe-
hir içindeydi, tarihi taş bir bina, oraya yemeğe gittik. 
Tam tarihin ortasında yemeğimizi yiyorduk. Beyhan 
Hoca yemeklerimizi eliyle getirdi. Aman Allah’ım bir 
telaş, bir telaş ki görmek gerekirdi. Biz memnun ola-
lım diye koşuşturuyor. Elazığ’ın o samimi, kibar hâ-
linin hepsi Beyhan’da cem olmuş… Beyhan benim 
çok önceden  Elazığ’da tanıdığım Necati Kanter 
Hocanın kızı. Necati Hoca benim değer verdiğim bir 
hikâyeci. Tanışmamız ise Bizim Külliye dergisine da-
yanır. Külliye dergisi ailesi gerçekten büyük başarılara 
imza atmış bir topluluk. Aynı zamanda Beyhanda bu 
aileden biri, doğrusu beni tanıyamamasına alındım!.. 
Bu arada Necati Kanter’in yeni çıkan hikâye kita-
bı, Divaneler üzerine sohbet ettik. Telefonda Necati 
Hoca, “Bilsem ben de gelirdim,” diyor…

Mardin Artuklu Üniversitesi’ne öğleden sonra 
geldik. Ortalıkta üç kişi vardı. Vakit yaklaşmış ama 
kalabalık olacağa benzemiyordu. Öğretim görevlile-
rinden biri, “Bu etkinlikten kimsenin haberi yok, ol-
saydı burası dolardı,” diyor. Kendisinin de biraz önce 
İbrahim Eryiğit’in telefonuyla haberi olduğunu söy-
ledi. Meğer İbrahim Beyin eşi Mardinliymiş, burada 
öğrendik. Farklı karşılanmasından anlamamız lazım-
dı, bize de çaktırmıyor. Üniversitenin salonunda biz 
ve üç-beş kişi çaresiz, bu an çözülecek bir iş değil, 
belli…

Vakit geldi Sami kürsünün başına geçti, güzel 
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bir hitapla başlattı. Arkasından Ahmet Fidan’ın açı-
lış konuşması ve tanıtım merasimi. Arkasından, Mar-
din milletvekili Abdurrahim Akdağ yaptığı konuşma-
da; “Kervan Mardin’e geç geldi ama geldi. Eminim 
söyleyecek çok sözünüz var. Mardin kültürümüzün 
harmanlandığı ve yoğrulduğu bir şehirdir. Üniversite 
düzeyinde medreseleri vardı. Bilgi sahibi olmak çok 
önemlidir, özellikle vahiy ile yoğrulan bilgiye insanlı-
ğın bugün çok ihtiyacı var. Hafızamızı toparlamaya 
çalışırken bir takım tezgâhlardan henüz kurtulamadık, 
adeta hafızamızı sildiler. Biz gözümüzü kapattık ama 
bu bizi kurtarmaz. Bizim kültür kardeşliğimiz var,” 
dedi.  

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Ahmet Erbol maşallah dört dilde “hoş geldiniz” 
dedi,  Süryaniceyi bugün öğrenmiş. “Kültür kervanı 
güzel duygular, güzel düşünceler, güzel hisler taşıyan 
bir kervan olarak, güzel hizmetlere vesile olmaktadır,” 
sözleriyle düşüncelerini dile getirdi. Şairlerimizden 
A.Vahap Akbaş Açmış Gözlerini Dağa şiirini okudu. 
Vedat Güneş bu bölümde Gazel adlı şiirine yer verdi. 

Sobama kar doldurdum, hüznüm bitmesin diye
Resimlerini indirdim, görüntün gitsin diye
Her anımda gökkuşağı gülüşün bir ferâce
Ki gülüşün bir daha gailem olmasın diye
Bağbozumu güneşinde yükseldi sesimde nevâ
Kar beyazı soğuklara adadım, yok olsun diye…

M. Atilla Maraş Geceden, Mahmut Bıyıklı  Yaz 
Orucu, İbrahim Eryiğit ise Sin ve Şin Harfleri şiirleri-
ni okudu. Allahtan bu garip şair “elif”ten başlamadı, 
diye içimden geçirdim, o kadar harf sıradan başla-
saydı o gün bitmezdi.

D. Mehmet Doğan konferansın açış konuşma-
sında Mardin hakkındaki düşüncelerini aktarırken 

“Ankara’dan buraya molalar vererek geliyoruz. Yollar-
da güzellikler devşirdik, Mardin’den de güzellikler ve 
latif kokular devşirerek bunları gittiğimiz yerlere gö-
türeceğiz. Bu şehirde tarih bize çok şeyler anlatıyor,” 
dedi. Dr. Mehmet Sılay, “Şarkın En Sevgili Sultanı: 
Selahattin” isimli konferasında, Selahattin Eyyübi’yi 
“Sarayı olmayan sultan”, olarak değerlendirirken bu 
sultanın bir akademisyen, hadis âlimi olduğuna vurgu 
yaptı. Hayatı Allah yolunda, hayatını Allah’ın kullarına 
hizmet yarışına adayanların şüphesiz öldükten sonra 
milletin gönlünde yaşadığına dikkat çekti. Asıl konuya 
girmeden Çanakkale, Yemen’den bahsetti.  

Etkinlik sırasında zaten çok az sayıda dinleyici 
olan salonda yarısının da çocuk olması ve şiirleri din-
lememesi konuşmalardan sıkılması sonucu pek tatsız 

Tasavvuf Musikisi Topluluğu Şefi Aydın Varol, İbrahim Ulvi 
Yavuz Bey'le.          Foto: A. Dur
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oldu. Daha doğrusu bu çocukların burada ne işi vardı 
onu merak ettim, ama kimseye de soramadım. Hele o 
çocukların şımarık hareketleri canımı çok sıktı. 

İkindi vakti Kasımiye Medresesini gezdik. Büyük 
taş bir bina. Bina Artuklu dönemi mimarisiyle inşa 
edilmiş. İki katlı olan medrese, tek bir avlu etrafında 
yapılmış. Yapının güney cephesi ovaya bakıyor. Bina-
nın giriş kapısı bu cephede bulunuyor. Kapı çeşitli iş-
lemelerle süslü; ama bunların bir kısmı tahrip olmuş. 
Binanın batısında ise bir mescit mevcut. Dikdörtgen 
biçimli bu mescit, kubbeli bir yapı. Yapının kuzeyin-
deyse çeşme yer almakta. Binada toplam yirmi üç 
medrese odası bulunmakta. Bunların on biri alt katta, 
on ikisi üst katta.

 Akşam yine aynı salonda TRT İstanbul Radyosu 

Tasavvuf Musikisi Topluluğu bir konser verdi. Bugüne 
kadar seyrettiğim en güzel ilahi korosuydu. Çok güzel 
müzik icra ettiler. Çoğu yerde biz de onlarla birlikte 
söyledik. Yalnız salonda bizden başka dinleyici çok 
azdı, onları da öğrenci yurdundan bizim otobüs getir-
mişti. Belli ki Mardin’in öncelikleri farklı! Koro şefi ara 
konuşmasında, “Biz de bu güzel kutsal yolculukta 
üstümüze düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz,” dedi. 
Doğrusu Mardinliler bu koroyu dinlememekle güzel 
bir fırsatı kaçırdılar.

Yatsı sularında salondan çıktık. Mardin yıldız-
larla buluşmuştu. En güzel görüntüsü bu olmalıydı. 
Otobüsümüz soluk sokak lambalarının ışığında bizi 
bekliyordu. Beyhan Kanter ve arkadaşları otobüsü-
müz hareket edene kadar beklediler. Derin bir iniltiyle 
otobüsümüz yerinde sallandı. Arkamızdan birkaç kişi 
keyifsiz el salladı…

Gündüz şehri gezerken İbrahim Ulvi Yavuz; “Bi-
zim arkadaşların seyahat kültürü yok. Rehbere uyma-
yıp herkes burnunun doğrultusuna gidiyor. Bu tip top-
lu hareketlerde herkesin gönlünü yapmak mümkün 
değil. Bu alışkanlıklarından vazgeçip birlikte hareket 
etmeyi öğrenmeliler. Öylece daha çok yer gezip gö-
rebiliriz. Böyle zor oluyor,” diye yakındı. Ben de, “Bu 
zamanla kazanılabilecek bir alışkanlık Yazarlar sos-
yal insan olsa da çok varlıklı insanlar değiller. Onun 
için yeterince seyahat edip gezip görerek bu kültürü 
kazandıkları iddia edilemez. Bu alışkanlık zamana ve 
variyete bağlı,” dedim. İbrahim Bey, başını yavaş ya-
vaş salladı, dura dura konuştu, “O dediklerin önemli 
elbet… Sende de onlar yoktu… Sen istedin…” du-
daklarımın ucuyla gülümsedim. “Allah devlete zeval 
vermesin,” dedim. “Devlet sana karşılıksız o hizmeti 
vermedi. Sen devletin işini yaptın ve çalıştın. İdareci-
ler de bunun farkına vardı…”

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı "Yaz Orucu" şiirini 
okurken                     Foto: A. Dur
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Gece 22.10 sıralarında arabamız Siirt’e doğru gi-
diyordu. Ahmet Fidan ve Şükrü Can Hocanın dualarla 
atışması herkesin hoşuna gitti. Duayı Şükrü Hoca ya-
pacaktı, hemen mikrofonu Ahmet Fidan aldı ve dua 
gramerini bize anlatıp sonra duaya geçti. Doğrusu bir 
şey anlamadık. Şükrü Can’a mikrofonu verdi. Şükrü 
bu duruma güldü, “Bana yapacak bir iş kalmadı en 
iyisi bir imam fıkrası anlatayım…” diyerek işi şaka-
ya vurdu. Bu arada Fatih Uğurluya bir kalem hediye 
edildi o da yazmaya başladı. Sık sık küçük cep def-
terine not alıyordu. “Sakın kopya çekmeyesen,” de-
dim güldü. “Sonunda beni de kendinize benzettiniz, 
yazmaya karar verdim,” dedi. Bu arada Şükrü Hoca 
Kur’an okudu, uzun bir dua etti. Dışarıda yağmur ya-
ğıyordu…

Günün olaylarını lacivert deftere not ediyordum.   
Lacivert deftere bu “gezinin hafızası” diyordu arka-
daşlar. Benden çok onlar korumaya başladılar. Aman 
ortaya koyma kaybolur diye endişelendiklerine şahit 
oldum. Herkes günün değerlendirmesini yaparken 
Ferhat Koç’la ben yazıları konuşuyorduk. O haber 
olarak  TYB sitesinde yayınlanmak üzere her gece 
yazıyor ve iletiyordu. Ben ise, gezi yazısını bitirince 
kontrol için kendisine gönderip okutmayı düşündüm, 
kabul etti. 

Yolumuz Batma’nın yakından geçiyordu. A.Va-
hap Akbaş, annesini görmek için izin istedi, yüzü 
gülüyordu. Onun sevincini gözlerinde görmek müm-
kündü. “Anaya bizden selam götür Vahap Bey,” diye 
seslendik otobüsten inerken. Şehre yakın bir yerde 
bizden ayrıldı şair... Bu yaşta anası varmış yolunu 
bekleyen, “Ananın yaşı mı olur be hey adam?” dedim 
kendi kendime. Galiba anamı çok özlemişim kıskan-
dım Vahap Beyi… Bir zaman benim de başımı koy-
duğum bir diz, saçımı okşayan bir el vardı… O zaman 

yalnızlık nedir bilmemiştim, eşimin sözleri zoruma git-
miyordu, dağ gibi anam arkamda duruyordu, başım 
hiç yere eğilmemişti… “Ananın ellerinden öp benim 
için…” diyerek başımı otobüsün camına yasladım. 
Kimse beni görmesin istiyordum… Vahap Beyin dün 
bana imzalayıp hediye ettiği İnşirah adlı şiir kitabını 
rast gele açıyorum…

Trenler miydi onlar 
Kara yılanlar gibi
Geçerlerdi çocukluğumuzun varoşlarından
Dumanlarını ve türkülerini savurarak
Firari Arap atları mıydı yoksa
Masal dağlarından doğup hakikat çölüne süzü-

len…

Otobüsümüz dağlara doğru başını alıp gitti. De-
relerden tepelerden geçerek Siirt’e doğru hızla ilerli-
yordu.

Altıncı Durak: Siirt / Tillo

Mardin’den çok geç çıkmıştık. Etkinliklere ilgi 
gösterilmemesi de canımızı sıktı, moralimizi bozdu. 
Mardin’de bir tek yanımızda olan Beyhan Kanter ve 
adını bilmediğim kız arkadaşıydı. Onlar da ilgilenme-
seydi Mardin’i kendi halimizce gezip dönecektik

Siirt yolları dağların arasından geçiyor, kıvrım 
kıvrım. Her taraf alabildiğine dağ ve dere. Gece ina-
dına karanlık, arabamızın ışığının dışında karanlık bir 
tünel bizi içine doğru çekiyordu. Siirt’ten sonra yol-
lar daralıyor başka derelere dalıyor ama sürekli yük-
seliyorduk. Dağların yüksekliğine doğru çıkıyoruz. 
Şoförümüz Tamer Bey oldukça usta, yollar ne kadar 
kötü olursa olsun o bizi hiç incitmeden götürüyordu. 
Murat, her uzun yol çıkışlarında su, çay, kahve dağı-
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tıyordu. Yollar ıpıssız, yalnız bizim arabamızın ışıkları 
var, ne karşıdan gelen ne de bizi geçen bir araç olu-
yordu… Erbay, sessizliği bozuyor;

Sordum sarı çiçeğe 
Annen baban var mıdır? 
Çiçek eydür derviş baba 
Annem babam topraktır… Şarkıya cılız cılız katı-

lanlar oluyor…
D. Mehmet Doğan, bilgisayarında bir şeyler ya-

zıyor, onu da tam olarak başaramadığından sürekli 
Sami Terzi’den yardım istiyordu. Sami hiç yüksün-
meden gelip gidiyordu. İbrahim Ulvi Yavuz bekledi-
ğimden daha dayanıklı çıktı, maşallah… Gayet sabırlı 
davranıyordu. Salih Lütfü Şengül, yüksek dağlar gibi 
dirençli. Hâlâ yolculuğa çıktığımız ilk günkü gibiydi. 
Gülen yüzü hiç değişmedi. Muhsin Mete, uyur uyanık 
arasında yolculuğa tahammül ediyordu. Muhsin Abi 
benim için hep güvenilen bir kişiliğe sahip olmuştur. 
Ferhat Koç, eski toprak, her zaman benim için moral 
kaynağı. Bir insanın ancak bu kadar içi dışı bir olur. 
Rahatça konuşup sohbet edilebilen bir dost, arka-
daştır. Mehmet Sılay, bu gün iptal edilen sunumun 
acısını salonda çıkarsa da kafası hâlâ iptal edilen 
Kızıltepe’deki sunumda kalmış olacak ki uyuklar gibi 
yapıyor, bu akşam sessiz. Şükrü Can nasıl derseniz, 
nasıl olsun, Sılay’ın ayağına diken batsa acısını Şük-
rü duyar… M. Atilla Maraş, Mardin’de bizden ayrıl-
mıştı, yeri boş kaldı. Vedat Güneş ile İbrahim Eryiğit 
ayrılmaz ikili. Vedat çok dalgın ve bir sıkıntısı var gibi, 
İbrahim ise şiirleri çarpıp bölerek bir şeyler yapıyor. 
İnşallah sonunda ben bu işlemleri anlayacağım ama 
şiir şiir olacak mı onu bilemiyorum. Fatih Uğurlu’nun 
direnci kırılmış gibiydi ama büyük bir keyifle küçük 
deftere notlarını düşüyordu. “O konuşan adamın adı 
neydi,” diye soruyor. Ferhat Abiyle işi muzipliğe veri-

yoruz. “Orada konuşmayan adam yoktu ki hangisi-
ni soruyorsun?” diyince kendisi de bizimle beraber 
güldü. Mehmet Kurtoğlu, bugün de gülmedi. Her 
şeyi uzaktan izliyordu. Fatih Gökdağ, hiç değişme-
yen arkadaşımız. Her şeyi çok ciddiye alan biri! O 
fotoğraflarla, kitaplarla titizce ilgilenmesini unutmam 
mümkün değil. Gezide ciddi manada sorumluluğunu 
taşıyor…

Siirt girişinde emekli öğretmen İzzettin İcin kar-
şıladı bizi TYB’nin temsilcisi imiş. Uykulu ve yorgun-
duk. Bize misafirhaneye kadar o rehberlik etti. Ken-
dine güvenen bir duruşu vardı. O haliyle daha genç 
göründü. Sabah gördüğümde onu tanıyamadım, 
gözüme daha yaşlı göründü… Siirt diye çıkmıştık 
yola bu gece geç vakitte Tillo’da verdik mola. Ama 
nasıl yorgunuz, otobüs giremedi misafirhanenin park 
yerine, biraz uzakta park edebildi. Dışarıda şimşek 
çakıp gök gürlüyor, yağmur yağıyordu. Yağmur hız-
landı, kimse inmek istemiyor. Bu arada uyuyanlar da 
uyandı. “Geldik mi?” diye soranlar var. “Geldik ama 
inemiyoruz, dışarıda yağmur yağıyor, rüzgâr var…” 
diyenler de oldu. Çaresiz valizini eline alan büzülerek 
hızlı hızlı misafirhaneye doğru koştu… Tillo İbrahim 
Hakkı Kültür ve Konaklama Evi’ne ayakkabılarımızı 
girişte çıkarıp, halılar üzerinde yürüyerek girdik. Fer-
hat Koç, “Beraber kalalım,” deyip üst katta bir odaya 
girdi, bende arkasından. Odaya yerleşmeye başladık 
bile. Odalarda tuvalet banyo yoktu, ortak kullanım-
dan faydalanılacaktı. Görevli çok geçmeden geldi, 
“Bu odalar tek kişi kalacaklar için siz aşağı odalar-
da kalacaksınız,” demez mi. Biz “kunta kinte” olarak 
biraz bozulduk ama fark ettirmedik. “Olsun aşağıya 
inelim,” dedi. O önden ben arkadan adeta sürünü-
yordum. Ferhat Abi çok candan bir dost ve sakin bir 
mizacı var. Ben ise erken patlıyordum. İdare kısmını 
Ferhat Abiye bırakarak ben sakin davranmaya çalış-
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tım. Alt kattaki odaya girdiğimizde gördük ki içeride 
banyo ve tuvalet var.  Ferhat Abi’nin yüzü güldü. “Bak 
ilahi adalet tecelli etti,” diye neşeyle kahkaha atıyor-
du. İçeri girince hemen kapıyı kapattık, kimsenin bizi 
rahatsız etmesini istemiyorduk. “Sen rahatça yazını 
yaz, ben yatacağım,” dedim. “Yok, ben de çok yorgu-
num sabah erken kalkıp yazarım,” diyerek yatakları-
mıza uzandık. Dışarıdan cama vuran yağmurun sesini 
kısa bir süre dinledik, ninni gibi geliyordu, üzeri açık 
uyumuşuz…

11 Mayıs 2013 Cumartesi sabahı uyuyup kalmı-
şız. Kapıyı dışarıdan tıkırdattılar. Ben uyandım ama 
Ferhat Abi hâlâ yatıyordu. Gece de rüzgâr kapıyı, 
pencereyi tıkırdattığından, o rüzgârdan bilmiş. Önce 
ben kalktım, hava bulutlu ve rüzgâr esiyordu ama 
yağmur kesmişti. Doğrusu gece rüzgâr şiddetli esti. 
Tillo zaten dağların yükseğinde her türlü rüzgârı alan 
bir yere kurulmuş… Karşıda iki tane ev vardı, pen-
ceremin karşısında yaşlı doru bir at arkasını rüzgârın 
gelişine dönmüş otluyordu, 

tıraş olup çıktım.  Kahvaltı hazırdı. Bu dağ ba-
şında gayet güzel bir kahvaltı yaptık.  İbrahim Hak-
kı Hazretlerinin türbesini ve rasathaneyi görmek için 
çıktık. Mezarlıktan geçip oraya ulaşılıyordu. Her taraf 
susam çiçekleriyle kaplıydı. Bahar burada bir başka 
güzeldi. Mezarların ve susam çiçeklerinin arasından 
yürüyerek geçtik. Her tarafta bel boyu otlar vardı. 
Mezar taşları otlar arasında kayboluyordu. Hava çok 
bulutlu ara sıra yağmur atıştırıyordu. Rüzgâr vardı 
ama hava üşütecek kadar soğuk değildi. Yine de bu 
herkes üşümüyor anlamına gelmez, kazak giyenler 
bile vardı aramızda. Onlar da üşümediklerini, tedbir 
olarak giydiklerini söylüyorlardı. 

Türbenin oralarda çarşaflı kadınlar vardı. Biz-
leri görünce türbeyi boşalttılar. Rasathane türbenin 
üst katındaydı. Alt katta İbrahim Hakkı Hazretlerinin 

hocası İsmail Fakirullah hazretleri ve ailesinin mezar-
ları vardı. İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesi onların 
arasında yer alıyordu. Sami Terzi, acele gitmemizi 
istiyordu, otobüs hareket eder diye endişeliydi. İşine 
çok dikkatli bir delikanlıydı. Biraz sonra, acele yola 
çıkmak isteyen bizim ekibin hepsi oradaydı. Türbeyi  
gezmeye başladık.

Mardin Kasımiye Medresesi'nde     Foto: A. Dur
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İbrahim Hakkı Hz. 1703 yılında Erzurum’a bağlı 
Hasankale İlçesi’nde doğmuş. Babası Molla Osman, 
bir mürşit aramak maksadıyla Tillo’ya gelmiş, bura-
da İsmail Fakirullah Hz.’ni bularak hizmetine girmiş. 
Babasının arkasından İbrahim Hakkı da Tillo’ya ge-
tirilmiş. Okuma çağındayken İsmail Fakirullah Hz.’ne 
talebe olup, o günün şartlarına göre çok ileri seviyede 
dinî ve fennî ilimler tahsil etmiş. Bunun üzerine hem 
dini ilimlerde, hem de fenni ilimlerde üstünlüğü ifade 
eden “Zülcenaheyn” yani “İki kanatlı” unvanını elde 
etmiş. Bu sırada hocası ve şeyhi olan İsmail Fakirul-

lah Hz.’nin tarikatı olan “Uveysiyye” tarikatına intisap 
etmiş. Büyük mütefekkir İbrahim Hakkı Hz. hadis ve 
fıkıhta, tasavvuf ve edebiyatta, psikoloji ve sosyoloji-
de, tıp ve astronomide ve pek çok ilim dalında büyük 
bir kudret ve yetenek göstermiş. Doğunun yetiştirdiği 
bu büyük âlim, kısa zamanda dünya çapında ün sal-
mıştır. Mürşidi ve hocası İsmail Fakirullah Hz.’nin ve-
fatından sonra irşat ve öğretim görevlerini hocasının 
oğlu Abdulkadir-i Sani Hz. ile birlikte devralarak ha-
yatı boyunca sürdürmüş. İbrahim Hakkı Hz. 1758’de 
İstanbul’a gitmiş, bu gidişinde saraya özel olarak da-
vet edilmiş. O zamanın sultanı I. Mahmud tarafından 
davet edilmesinin sebebi daha önce sultan ile İsmail 
Fakirullah Hz. arasındaki haberleşme olmuştur. İbra-
him Hakkı Hz. sarayda bulunduğu müddetçe, zama-
nının çoğunu saray kütüphanesinde geçirmiş, bir süre 
sonra yeniden Tillo’ya dönmüş. 1780’de 77 yaşında 
iken Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuşmuş. Kendi ar-
zusu üzerine Mürşidi İsmail Fakirullah Hz. için daha 
önce yaptırdığı ve kozmografik bir özelliğe sahip olan 
türbede, mürşidinin ayaklarının ucuna defnedilmiş.

Yola koyulduğumuzda yağmur atıştırmaya baş-
lamıştı. Tillo’nun yolları kıvrım kıvrım aşağıya doğ-
ru iniyordu. Gece buraları karanlıkta görememiştik. 
Şimdi gündüz gözüyle her şey daha açık seçik gö-
rünüyordu. Derelerde sular azalmış ama halen dup-
duru akıyor, yağmurların etkisiyle yamaçlar yemyeşil 
ve her tarafta çiçekler açmıştı. Otobüsümüz derede 
akan suyla adeta dans ediyordu…

Siirt’in girişinde “hoş geldiniz”  levhası Türkçe ve 
Kürtçe olarak iki dilde yazılmıştı! Bu durum elbette 
içimi burktu. Siirt’te rehberimiz İzzettin İcin’i alacak 
kadar durduk. Yolun kenarında bekliyordu. Şehri hiç 
görmeden ayrıldık.  Yolumuz bu sefer Veysel Karanî 
hazretlerine doğru. Yağmur devam ediyordu. Biz he-
men hazırlığa başladık. Varınca türbeyi ziyaret ettik. 

Sami Terzi sunuş yapıyor. Artuklu Üniversitesi.     Foto: A. Dur
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O gün “Veysel Karanî ve Anneler Günü Törenleri” 
başlamış. Her taraf bayram yeri gibiydi. Bütün ilçe-
ler sergiler açmış. Çok güzel satış yerleri ayarlanmış. 
Üniversitenin tiftikten yapılmış ürünler satış yeri çok 
dikkat çekiciydi. Bal satıcıları müşteri bekliyordu. 

O gün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tören-
lere katılmak için gelmiş. Bizim kitap standımız baka-
nın ziyaretiyle iyi oldu ama sonrasında her şey güme 
gitti. Önce bizim kitap sergisini gezdi ve herkesle tek 
tek tokalaştı. Sonra hep beraber salona geçtik. Salon 
oldukça kalabalıktı. Ön sıralarda biraz yer münaka-
şası oldu. Kendini beğenmiş kadınlar ortada dolaşı-
yordu. Önce mehter takımı kısa bir konser verdi. Ben 
bu sahneyi beğendim. Salon da beğenmiş olacak ki 
uzun uzun alkışladılar. Bakan bey gözyaşları arasında 
konuşmasını yaptı. Zaten başkasının bir şey demesi-
ne gerek kalmadı. Söz bitince herkes yerinden kalktı. 
Biraz önce üzerine itişip kalkışılan yerler birden bo-
şaldı. 

Bize rağbet yoktu! Dolayısıyla biz artık orada ka-
lamazdık. Yola çıkmak için toparlandık. Sonra arkada 
bir şey kaldı mı diyerek Sami Terzi’yle beraber ser-
ginin açıldığı yere uğradık. Bizim fotoğraf sergisinin 
fotoğrafları çocukların, kadınların, yaşlı adamların el-
lerindeydi. Çoğu dağılmış. Şaşkınlıkla bunları kurtar-
maya çalışırken yaşlı adam fotoğrafı vermiyordu. Biz 
çekiştiriyoruz o çekiştiriyordu. “Bu ne işine yarar?” 
diyoruz, adam, “Ben bu fotoğrafı eve asacağım,” di-
yor. Fotoğraf bizim genel merkez eski yöneticilerin-
den birine aitti. Ben gülüyorum ama Sami çok he-
yecanla fotoğrafları toplamaya çalışıyordu. Güvenlik 
görevlisi olmasaydı bize aldırdıkları yoktu. Bu arada 
Fatih Gökdağ geldi. O bizden daha şaşkın. Resimle-
rin yarısının olmadığını görünce bir an donakaldı. Ben 
onları teselli ediyordum, “Artık yapacak bir şey yok 
arkadaşlar,” dedim. Onlar fotoğrafları kalabalığın ara-

sında aramaya çıktılar. Beş dakika sonra dönerken 
ellerinde üç fotoğraf daha vardı… Buralarda herkes 
beleşe alışmış. Neredeyse elimizdeki kitapları çekiş-
tiriyorlar. Veysel Karanî’de, sergi için götürdüğümüz 
kitapları hemen arabaya geri getirdik. Vatandaşın biri, 
“Biraz önce getirdiniz, şimdi götürüyorsunuz. Bize 
verin de okuyalım…” deyince, Erbay Bey, “Biz de he-
nüz okumadık ki verelim!” demez mi?

Veysel Karanî’den, Baykan’dan öğle yemeğine 
gitmek için ayrıldık. Bu arada unutmadan söyleyeyim 
uzun yollarda İbrahim Eryiğit bazen fıkra anlatıp bizi 
güldürmeye çalışıyordu ama fıkralar sürekli sansürlü 
olduğundan daha çok güldürmüyor düşündürüyordu. 
Algılamalarımız farklı olduğundan hep birden bir türlü 
gülemiyorduk ya da jeton geç düşüyordu. Her şeye 
rağmen İbrahim Beyin fıkra anlatmasını istiyorduk.  
İbrahim otobüste arkadaki yaylacılardandı. Vedat 
Güneş’le kafaları sardığından ekibin ikinci ayrılmaz 
ikililerindendi. Erbay Bey, mikrofonu her zamanki gibi 
aldı, “Arkadaşlar yolculuğumuz sırasında en iyi fık-
ra anlatan kişi olarak Şair İbrahim Eryiğit’e bir ödül 
vermeye karar verdik. Hepimiz İbrahim’i kıskandık. 
Keşke biz de fıkra anlatsak diye düşünenler olmuştur. 
İbrahim alkışlar arasında öne geldi. O sırada kutunun 
içinden daha bir günlük bir civciv çıkarıp eline verdi. 
İbrahim civcivi iki elinin içinde tutuyordu. Bu hepimiz 
için iyi bir sürpriz oldu. Ama ne sürpriz, doğrusu bek-
lemediğimiz bir olaydı. Önce şaşkınlıktan tepki vere-
medik sonra gülmeye başladık…

Yolda yemek konusunda öneriler vardı. Öğlen 
yemeğini öğretmen evinde yemek üzere yola çıktık 
ama Siirt’te kalmayacaksak orada yemenin bir anlamı 
yoktu. Bitlis buraya çok yakındı. Neredeyse oy birli-
ği ile öğle yemeği için Bitlis’e gitmeye karar verildi. 
Bitlis bu gezi programımızda yoktu. Yolun kenarında 
bize eşlik eden arkadaşlardan ayrılırken “ben de An-
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kara’ya döneceğim” diyen Fatih Uğurlu’dan ayrıldık. 
Fatih Beyle yolculuğun başından bu yana yakın ol-
muştuk. Bugün sabahtan bu yana keyifsiz görünü-
yordu. Sorduksa da söylemedi ama ani bu kararın 
sebebini kimse bilmiyordu. O ayrılınca yanım boş ka-
lacak diye düşündüm ama boşalan koltuğa Mehmet 
Sılay geçti.

İzzettin Bey, “Biz bunu saymayız, bütün program 
alt üst oldu…” diyordu. “Biz de bunu saymadık,” de-
dik. İki tarafımız dağ ve biz yol ortasında vedalaştık. 
İzzettin Bey güler yüzlü, cana yakın bir dost olarak 
aklımızda kalacak. 

Görülen şu ki buralarda kültür faaliyetlerine de-
ğer veren yok, buraların önceliği farklı. Buralardaki in-
sanlar hayallerle uyutuluyor, vebali sebep olanlara… 
İnsanların politikacılardan beklentileri çok fazla... Ne 
zaman ki buralardan siyasetçilerin ayağı kesilir, ülke-
sini, milletini, bayrağını seven kültür adamları gelir o 
zaman buralar kazanılır. Siyaset ve politikacılar bura-
ları taşı ayıran çivi gibi ayırmış…

Burada şairlerimiz şiirlerini okuyamadan, sunum 
yapılamadan, kaçak ya da yerli çay içilemeden gel-

diğimiz gibi gidiyoruz. Bu dönüşe kimse bir açıklama 
yapmadı. Zaten açıklamaya da gerek yoktu, ortada 
kalmıştık. Belki de en iyi kararı verdik, geri dönülü-
yordu… İbrahim Beye hediye edilen civcivi kutuya 
koyup bizi yolcu eden arkadaşlara bıraktık. Böylece 
bir civciv üç kişiyi mutlu etmişti. Biri civcivi alan, biri 
hediyeyi kazanan biri de civcive sahip olan. 

Sürekli inceden inceye yağmur yağıyordu. Siirt 
gezimiz çok tartışılacağa benziyor. Fatih Gökdağ, 
“Kitapları yağmurdan kurtardık ama fotoğrafları in-
sanlardan kurtaramadık. Fotoğrafların üçte biri gitti,” 
derken üzülüyordu. Mehmet Doğan ise Diyarbakır’da 
yeni çıktılar almanın yollarını arıyordu.

Aklıma gelmişken söyleyeyim, geziyi fotoğrafla-
yan Ahmet Dur, bu arada siyasi havaya girmiş bol bol 
bakanın konuşma ve ziyaretlerinin çekmişti. Gördüğü 
her yaban çiçeğini bile üç-beş defa çekiyordu. Her 
şeye rağmen Mardin’deki kahvaltıdaki yemek seçimi 
hatalıydı. En kıymetli Pervari balı yanında ayva reçeli 
ve tahin helvası da alınca, Ahmet İlhan bana, “Şunun 
tabağını incelesene,” dedi. “Bu adam güzeli bilmiyor 
ya da anlamıyor. Gönlü çok hovarda,” deyince dille-
re düştü. Ahmet bu incelemeden hoşlandı mı bilmem 
ama en çok o güldü. Hatta bir ara kulağıma eğilip 
“Vallahi doğru teşhis koydun,” demez mi. Bu sefer 
ben güldüm, Ahmet benim veteriner hekim olduğumu 
bilmiyordu…

Yolumuz Bitlis’e doğru, şoförümüz Tamer Bey 
sanki buralarda doğup büyümüş… Koromuz türkü 
söylemeye başladı.

Bitlis’te beş minare
Beri gel canan beri gel
Yüreğim dolu yâre
Beri gel canan beri gel...

SOLDAN SAĞA: Ahmet Dur, Ömer Faruk Gönenç, 
Beyhan Kanter, Ferhat Koç.   Foto: A. Dur'dan
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Yedinci Durak: Bitlis

Öğle vakti Bitlis’e geldik. Bitlis hesapta olmayan 
yer; uğramadan geçecektik. Buraya gelmemiz herke-
si memnun etti. Doğrusu bu insanları Büryan Kebap 
sevdası çekip getirdi. Ötelerde yağmur yağıyordu, 
Bitlis’te de inişte çiseledi ama sonradan hava açtı 
günlük güneşlik oldu. 

Bitlis küçük bir şehir… Tam şehrin girişinde, İz-

mir’de beraber çalıştığım aslen Bitlisli olan Veteriner 
Hekim Cevdet Tan’ı arayıp öğlen yemeğini nerede 
yiyeceğimi sordum. Çünkü Cevdet uzun yıllar bura-
da belediye veterineri olarak çalışmıştı. “Sakın başka 
yere gitmeyin, Azmi Usta diye sorun herkes tanır. Fa-
turayı da siz ödemeyin, rahat olun…” dedi. İki gen-
cin önerisiyle otobüsümüzü şehir girişinde müsait bir 
yere çektik. Caddelere otobüsün girip çıkması çok 
zor olacaktı. Caddeler dar ve iki taraf park etmiş ara-

KASIMİYE MEDRESESİ ÖNÜNDE TARİH MOLASI.                   Foto: A. Dur
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balarla doluydu. Şehir o kadar sıkışık ki kaldırımlarda 
başkasına sürtünmeden geçemiyorsun. İlk görüş-
te bizimkiler çok memnun olmuşa benzemiyorlardı. 
Hemen beş minareyi aramaya başladılar. Bazısı beş 
minareyi bir arada bazısı şehrin bütününde görmeye 
çalıştı. Aslında şehrin hepsi gözümüzün önündeydi. 
Sağda solda da beş belki daha fazla minare vardı. Bu 
şehre her ilk gelen mutlaka bu türküye takılıyordur, 
bizim yazar takımı böyle düşündüğüne göre…

Kime sorsak Azmi Usta’nın lokantasını eliyle 
gösteriyor. Azmi Usta mı çok meşhur yoksa şehir 
mi çok küçük önce karar veremedik. Sonra anladık 
bu işin sırrını; hem şehir küçük hem de Azmi Usta 
meşhur… Azmi Usta bizi lokanta kapısında karşıla-
dı. Aman efendim bir iltifat bir iltifat, görmeye değer. 
Doğrusu bizim veteriner hekim Cevdet Tan’ın hatırı 
burada sayılıyor. Azmi Usta, “Büryan vereceğim şikâ-
yetinizi bana bildirin,” diyor. Kulağına eğilip, “Öyle 
söyleme bizimkiler para ödememek için beğenme-
diklerini söylerler,” dedim. Hiç gülmedi, çok ciddiy-
di. “Zaten siz ödemeyeceksiniz. Siz birinin selamıyla 
geldiniz,” dedi. 

Lokanta dar bir sokakta, üç katlı eski bir binaydı. 
Büryan Kebap, girişte sağda tandıra benzer derin bir 
kuyuda pişiriliyordu. Bizi üst kata aldılar, içerisi kala-
balıktı. Tam masaya oturmuştuk ki Azmi Usta telefon 
ile Cevdet’le beni görüştürdü. Galiba işi garanti et-
mek istiyordu.  “Yok Azmi Usta faturayı biz ödeye-
ceğiz sen merak etme,” dedim yine gülmedi. Azmi 
Usta dört göbek önceden bu işi yapıyormuş. Yani iş 
ona dedelerinden miras kalmış. “Bu iş benim en iyi 
bildiğim iş,” diyor. Anlatırken heyecanlanıyor. Bizimle 
fotoğraf çekiliyor, “Duvara asacağım,” diyor. Yanımız-
dan ayrılmıyor. Garsonlar koşuşturuyorlar…

Büryan Kebabının yanında sıcak tırnaklı ekmeği 
de çok beğendik. Herkes durumdan memnundu. Ya-

nında soğan, domates, yeşilbiber ve köy yoğurdu… 
Büryan kebap; genç erkek keçi etinden yapılırmış. 
Karkas gövdenin yaklaşık 2-2,5 metre derinliğinde, 
çamur ile kapağı kapatılmış bir kuyuda odun ateşi ile 
pişirilmesi ile olurmuş. Büryan Kebap, genelde yazın 
tüketilen bir et yemeğiymiş. Yörelere göre değişse de 
Bitlis’te Haziran ayının başı ve Eylül ayının sonuna 
kadar en iyisi yapılırmış. Bunun dışında keçi başka 
illerden geldiğinden lezzetinin tutmadığını söyledi-
ler. Bizim yediğimiz büryanın keçisi Diyarbakır’dan 
gelmiş. Üstelik keçinin enenmiş ve hiç çiftleşmemiş 
olması gerekirmiş.  Et çengellerle önceden kızdırılan 
kuyulara sarkıtılır ve kuyunun ağzı kapatılırmış. Kuyu 
lokantanın içinde girişte olduğundan iyice inceledik. 
Kuyudan alınan pişmiş etler askılarda satışa sunulu-
yordu. Kemikli ve kemiksiz çeşitleriyle servis ediliyor. 
Ayrıca kuzunun yağlı, yağsız veya orta yağlı kısım-
larından da tercih edilebilirmiş. Yalnız kuzunun çok 
beğenilmediğini söylediler. Keçinin Bitlis’ten olması-
nın tercih edilmesi, mera özellikleri ve buranın damak 
tadıyla ilgili olmalı. Burada bodur bir ağaçtan bah-
sediliyor. Keçinin onun yapraklarını yemesi ve etinin 
ondan lezzetlenmesi sebebiyle Mayıs ayından sonra 
diyorlar. Ben daha önce Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 
çalışmıştım. Yöreyi az çok biliyorum. Bu yörede be-
lirli mevsimler dağlardaki bodur ağaçların ve çalıların 
yapraklarıyla beslendiğinden keçi etlerinde farklı bir 
lezzet olur, hatta pahalıya satılırdı.

Azmi Usta bizleri kendi misafiri gibi ağırladı. Dı-
şarıda bardaktan boşalır gibi yağmur yağmaya baş-
ladı. Dışarıya çıkmamız mümkün değildi. Çaylarımız 
geldi… Yağmur azalınca kalktık.  

Bitlis iki dağ arasında küçük bir şehir! Bakırcı, 
tenekeci, demirci, bakkal, balcı ve diğerleri sıra sıra 
dizilmiş. İnsanlar kaldırımlarda iskemlelerde oturu-
yorlar. Selam verince ayağa kalkarak selamı alıyorlar. 
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Bir şey sorsan ilgileniyorlar. Şehir çok eski ve tarihi, 
kale tam ortada şehirde çok büyük bir alanı kapla-
mış. Şehir kalenin etrafında dolanarak kaleyi ortaya 
almış. İnsanların yüzlerinde çizgiler derinleşmiş, ça-
resizliğin, belirsizliğin izlerini taşıyorlar. Kime sorsan 
buradan gitmeyi düşünüyor. “Hadi kalk gidelim,” diye 
şaka yapsan hemen arabaya binecekler. Varlıklı olan-
lar büyük şehirlere çoktan göçmüş. Durumu iyi olma-
yanlar ise bekliyorlar. Gidenlere kızanda var, hak ve-
rende. Yalnız gidenlerin geride kalanları unutmalarına 
tahammül edemiyorlar. “Belki bizi hatırlayıp, acıyan 
olur da yüzümüze bakarlar. Mal, davar para etmiyor, 
yaylalar kapalı. Para etmeyince kimse de koyun, sı-
ğır saklamaz oldu. Et süt başka devletten getiriliyor, 
bir tek balımız var onu da gelen/giden yok ki satasın. 
Zengine Allah insaf versin, cebinde akrep var san-
ki…” diyor bal dükkânındaki adam. Ahmet Fidan bir 
kilo kara kovan balını yetmiş beş liraya alıyor. Ada-
mın daha çok anlatacak sözü var.  “Şehrin yıllar önce 
nüfusu kırk beş bindi şimdi on beş… Sakın girişte-
ki levhalara inanmayın…” dediler. İçi seni yakar dışı 
beni derler ya işte öyle. Çarşıda gezenlerin çoğu yaşlı 
insanlar. Mesele belli gençler başını alıp çekip gitmiş. 
Şehir çok fazla göç vermiş, her şey ortada.

Sokaklar dar,  yerler kesme taşla döşeli. Sağda 
solda ufak satıcılar göze çarpıyor. Tarihî binalar ba-
kımlı değil, hatta birçok yer çökmeye yüz tutmuş. Ta-
rihî binalar sadece kaleyle sınırlı değil elbette. Evler, 
camiler, hamamlar yontma taştan yapılmış. Beton 
olsa bu kadar dayanmazdı. 

Şehrin çıkışına doğru yürüdük. Çok arkadaşımız 
bir şeyler almıştı, ellerinde paketler vardı. Buraların 
balı çok kıymetlidir, sanırım çoğu balı tercih etti..

Otobüsümüz, kaptan Tamer ve Murat yol ke-
narında bizi bekliyordu. Biraz sonra sayı tamamlan-
dı, Bitlis’ten ikindiden sonra ayrıldık. Yolda Bitlis’e 

doğru yol alan büyük bir koyun sürüsü gördük. Sürü 
geçene kadar beklemek zorunda kaldık. Bunlar gü-
neyden gelip yaylalara doğru giden sürülerdi. Bitlisin 
dağlarında hâlâ kar vardı. Bu manzarayı unutalı çok 
oldu, gözümüzü alamadık. Karlar bir örtü gibi sarılmış 
dağların başına. Dereler azdan bulanık akıyordu… Yol 
vadiye aşağı otobüsümüz hızlandı. Arkadaşlar Diyar-
bakır ile görüşmeye başladılar yaklaşık dört saatlik 
yolumuz vardı…

 
Sekizinci Durak: Diyarbakır

12 Mayıs 2013 Pazar günü akşam Diyarba-
kır’daydık. Bende önemli hatırası var bu şehrin. Mes-
leğe 1986 yılında burada başlayıp beş yıl Lice’de 
çalışmıştım. Şehri de iyi bilirdim ama akşam yolları 
şaşırdık, oteli bulmakta oldukça zorluk çektik. Gece 
şehre tam olarak nereden girdiğimizi bile bilemedik. 
“Soran dağları aşmış…” diyerek, sora sora kalaca-
ğımız otel Dedeman’a ulaştık. Gece Urfalı Mehmet 
Kurtoğlu’yla aynı odayı paylaştık. Mehmet, Ankara 
şube başkanımızdı. Bu yolculukta onu yakinen tanı-
ma fırsatı buldum. Düşüncelerini çoğu zaman doğru 
bulup, olaylara karşı yaklaşımını beğendiğim bir ar-
kadaştı. Bana sorarsan o gece, beni rahatsız edecek 
diye uyumadı. Başkalarını incitmeden korkuyordu. 
Bu konuda çok benzer yanımız olduğu kesin…

Diyarbakır’a gelmişken iyice değerlendirmek 
istedik. Erkenden şehri gezmeye çıktık. Dicle Köp-
rüsü’nden başlamaya karar verdik. Dicle Nehri’nin 
üzerinde bulunan bu köprünün kitabesinden Niza-
müddin ve Müeyyidüddevle tarafından yaptırıldığı 
öğrenilmektedir.  Mervaniler zamanında, 1065 yılında 
yaptırılan köprü, on gözden meydana gelmiştir. Siyah 
volkanik taştan yapılan köprünün güney cephesinin 
kemerleri ile korkulukları arasında uzun bir yazı frizi 
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var. Bu friz ilk üçayağı kapsamaktadır. İki satırlı olan 
bu yazı çiçekli kûfi yazı şeklinde. Beyaz mermer üze-
rine yazılan bu kitabe okunamayacak derecede silin-
miş. Köprünün üzerinden Kırklar Dağı’nı uzaktan sey-
rettik. Dicle Nehri, yeşil vadide ağaçlar arasında dolu 
dolu akıyordu, yağmurlardan olacak suları biraz bu-
lanıktı. On gözlü tamamen taştan yapılmış bu köprü 
sapasağlam duruyordu. Surların etrafından dolandık. 
Keçiburcu’nu nehir tarafından seyredip, orayı gezme-
ye karar verdik. “Çayımızı surun üzerinde içeceğiz,” 
dediler, bu hoş bir teklifti.

Diyarbakır çok büyümüş ve gelişmiş. Surların et-
rafı çoğu yerde yıkılıp temizlenmiş. Yıkılan yerler yeşil 
alan olmuş. Kalan yerler de yıkılıp surların etrafı te-
mizleniyordu. Keçiburcu Kilisesi, daha önce tapınak 
olarak kullanılmış, sonradan zaman zaman askerî 
alan olarak kullanmışlar. Günümüzde ise onarılarak 
sergi ve konserler için kullanılmaktadır. Mardin kapısı-
nın doğusunda yontulmuş olan kaya kitlesinin üstüne 
inşa edilen Keçi Burcu; surlar üzerinde bulunan burç-
ların en büyüğü ve en eskisidir. İnşa tarihi bilinme-
mekle birlikte 1223 yılında Mervan oğulları tarafından 
onarıldığı anlaşılmaktadır. Bu görkemli burç içinde on 
bir kemer bulunmaktadır. Eskiden tapınak olarak kul-
lanıldığı sanılan burcun son bölümünde bir kuyu ve 
yeraltı geçidini andıran dehliz bulunmuşsa da üzeri 
beton bir blokla kapatılmış. Bu alan daha önceki yıl-
larda kapalıydı, şimdi insanların görmesi için açılmış 
olması bizi sevindirdi. Bu mekân insanlık tarihinde 
önemli bir yer tutmakta. Gerçekten iç görünümüyle 
bizi çok düşündüren bir alan; sütunlar, kemerler güzel 
görünüyordu. Tavanın yüksekliği baş döndürüyordu. 
Sütunlar Diyarbakır’ın kara taşından, duvar ve tavan 
ise taş ve tuğladan yapılmıştı. Oldukça ferah bir gö-
rüntüsü vardı. İnsan burayı gezerken binlerce yıl geç-
mişi düşünüyor hatta yaşıyordu… Kenarlara sedirler 

ve yer minderleri konulmuş, ot yastıklar dayalıydı. İs-
teyen orada kahvaltı yapıyordu. Buradaki işletmeler 
çok amatör, hatta eğretiydi. Göze hitap etmediği gibi 
pek ticarî amaçlı değilmiş gibi geldi bana. Bizim gibi 
tek tük dolaşanlar vardı. Doğrusu biz bu eser karşı-
sında büyülendik. Bu mekânda saatlerce gezinip in-
ceden inceye bakmak isterdim. O kocaman burcun 
bu zarif ayaklar üzerine oturtulması doğrusu bir mi-
marlık harikasıydı…

Yüksek Burcun üzerinde oturacak yerler vardı. 
Çok güzel sohbetlerle iskemlelerde oturup çay içtik. 
Burcun üzerinden Dicle Nehrini seyrettik, Ongözlü 
Dicle Köprüsüne baktık, kırklar dağı uzaktan bizi sey-
rediyordu. Buradan şehrin her yanını görmek müm-
kündü. Burçlara sırtımızı verip, yemyeşil vadiyi ve ala-
bildiğine şehri seyrettik. Hava gezmeye çok müsaitti. 

 Şehirde birçok medeniyetten izler vardı. Di-
yarbakır’da bize rehberlik eden Mehmet Ali Abakay 
bize, gezdiğimiz her yerde gördüğümüz medeniyet-
leri anlattı; Artuklular, Safaviler, Emeviler, Bizans, Sel-
çuklu, Osmanlı eserleri hakkında bilgilendirdi!.. Bak 
burada devlet kuranlar bu medeniyetlerden belli. İşte 
Keçiburcu’nun üzerindeyiz tarihi çok eski… Son ola-
rak yapılan eserler Türkiye Cumhuriyeti’ne ait…

Dört ayaklı minarede resim çektirdik. Hatayda 
caminin girişi minarenin altındandı, burada ise mina-
re dört ayak üzerine oturtulmuştu. Bu şehir geçmişte 
çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olduğu 
apaçık ortadaydı. Hazreti Süleyman Camiini gezmek 
için geldiğimizde yağmur başladı. Diyarbakır’ın alın-
ması sırasında yirmi yedi sahabenin şehit olduğu ve 
burada yattığı yer. Cami Diyarbakır’ın siyah taşından 
yapılmış. Girişteki tavanı görülmeye değer desenlerle 
süslü, uzaktan halı gibi görünüyordu. Sahabe mezar-
ları cami girişinde sol tarafta ve girişte dışarıda sağ 
tarafta bir türbedeydi. Buralara iyi bakılmış ve korun-
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Şanlıurfa Kültür Müdürlüğü bahçesinde şiir faslı, M. Atilla Maraş şiir okuyor.        Foto: A. Dur
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muş, her taraf tertemizdi. İçeride bekledik ama yağ-
murun keseceği yoktu. İki taksi çağrıldı ama hepimizi 
almadı. Yöneticilerimiz binip gitti biz dört kişi orada 
kaldık. Yağmurdan dolayı uzun zaman camiden çıka-
madık. Sonra bir kahvenin önünde Salih Lütfü Şen-
gül, Sami Terzi, Fatih Gökdağ ve Şevki Efe oturup 
yağmur yağarken çay içtik, gelip geçeni seyrettik. 
Yağmur hızlanıyor gelip geçen azalıyor. Şevki Bey sa-
bırsızdı arabayı getirip bizi götürmek için kalktı. Yağ-
mur arkasından şiddetlendi. Doğrusunu söylemek 
gerekirse çay taze ve güzel demlenmişti. “Çayları ta-
zele…” diye içeriye seslendik… Salih Bey Erzurumlu, 
kıtlama şeker bulamadığından tatlı çay içmeyi tercih 
etti. Fatih Bey iki diş kaybettiğinden kıtlamadan vaz-
geçmiş.”Nasıl oldu?” diye sorduk. Şekerleri dişlerinin 
arasında tutuyormuş, iki dişi sonunda çürümüş. Salih 
Bey bu işin uzmanı, “Damak ya da dilin altında tuta-
caksın, bu işin elmi var encami…” diyor. Bu arada 
Şevki Efe arabayı getirip bizi etkinliğin yapılacağı Ca-
hit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi’ne götürüyor.

Bugün okur yazar buluşması, şiir şöleni ve “Sezai 
Karakoç’la 80 Yıl” paneli burada olacak. Vakit yak-
laşmıştı ama etrafta kimseler gözükmüyordu. Ahmet 
İlhan ile ayaküzeri sohbet ediyoruz. “Neden Diyarba-
kırlılar Karakoç’a sahip çıkmıyor?” diye soruyorum. 
Ahmet Bey her zamanki gibi çok sakin konuşuyor. 
“Karakoç hayatında kaç defa gelmiş Diyarbakır’a? 
Bu tesadüf değil. Ne ekersen onu biçersin. Ziya Gö-
kalp’a, Ahmet Arif’e, Cahit Sıtkı’ya sahip çıkıyorlar…” 
Ahmet Beye hak vermemek mümkün değil. Burada 
halk aydınlarını arasında istiyor. Uzaktan kumanda 
edilmek istemiyor. Arada bir uğramakla olmaz, diyor-
lar. Halk ne olursa olsun, onu arasında aynı havayı 
soluyan insanların anlayacağını düşünüyor. Artık fil-
dişi kulelerdeki ulaşılmazların ara sıra uğramalarına 
kanmıyor. Buralarda insanlar sevdiklerine uzanınca 

dokunmak istiyorlar. Bu şehirleşmemiş, insanların 
düşüncesi, insanlar henüz bireyleşmemiş, yalnızlaş-
mamış, bencilleşmemiş, paylaşmayı, yardımlaşmayı 
bırakmadığı dönemi yaşıyor…

Sami Terzi bu seyahatin en dikkat çeken insanı! 
Terbiyesini hiç bozmadı. İş ciddiyeti ön sırada, şaka 
bile yapmıyor. Şaka yapsak korkarım ciddiye alacak. 
Kimseyi incitmek istemiyor, fedakâr bir arkadaş. Her 
gittiğimiz yerde kitap işleriyle o ilgileniyor. Fotoğraf 
sergisine Fatih Beye yardımcı oluyor. Şükrü Can, 
benim pek anlayamadığım biri! Mehmet Sılay’la hiç 
ayrılmadılar. “O benim manevi babam,” diyor. Doğ-
rusu Allah herkese Şükrü gibi bir evlat nasip etsin. 
Çok çalışkan ve girişken bir yapıya sahip Şükrü, Sıla-
yı gölge gibi takip ediyordu. Üstelik Mehmet Sılay’ın 
yapacağı konuşmaları, kitap imzalama işini çok iyi 
organize ediyordu. Mehmet Kurtoğlu ile otelde aynı 
odada kalıyoruz. Daha yakın tanıma fırsatı buldum. 
Beni rahatsız edecek diye çok titiz davranıyor. Farklı 
düşünen kişilerden biri, rahatça konuşup tartışılacak 
bir yapısı var. Gayet açık bir arkadaş, başkasını incit-
memek için kendini sıkıntıya sokacak kadar hassas 
düşünceli. Geleneksel düşünmüyor, düşüncelerini 
akıl süzgecinden geçirerek söylüyor. Olaylara, kültüre 
farklı bir açıdan bakıyor. Şahsî yatırım yapanları sev-
miyor, toplum çıkarlarını düşünüyor. Yörede her yere 
bir kutsallık kazandırarak bunu çıkarları doğrultusun-
da kullanmalarını tasvip etmiyor. Eminim Mehmet 
Kurtoğlu gibi düşünenler çoğalır buralarda şahsi çı-
karlar doğrultusunda insanların kullanımı engellenirse 
bölgede ileriye dönük gelişmeler daha hızlı olur.

İlhan Genç’le dört defa telefon ile görüştük. Se-
zai Karakoç panelinde konuşmacılardan biriydi. Fa-
kat program yanlış bildirilmiş. O bir gün sonra biliyor. 
       Ben aradığımda Ankara’ya geliyordu. Oradan saat 
13.50’de uçağa binip Diyarbakır’a gelecek. Program 
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saat 14.00’te başlıyor. “Hocam ilk uçağa atlayıp gel,” 
dedim. Başka uçak yok ki gelsin. Dışarıda yağmur 
devam ediyor. Salon girişinde bizim kadrodan başka 
sekiz on kişi var yok… Ben biraz programı geç baş-
latın diyorum onlar hızlandırıyorlar. Sanki bir an önce 
olsun kurtaralım havasındalar. 

Salona 14.04’te girdik. Karşımızda kırmızı bez 
perde!.. Önünde üzerinde konuşmacıların yazılı oldu-
ğu kırmızı örtülü masa duruyordu. İsimlerin her biri-
nin yanında yakışıksız  plastik su şişeleri!.. Bu tarafta 
boş bir salon… Bu soğuk görüntüler karşısında tek 
sıcak olan kürsünün başında konuşmayı başlatan 
Sami’nin içimizi ısıtan sesi. Ahmet Fidan o tok sesiyle 
açılış konuşmasını ve tanışma merasimini tamamladı. 
Doğrusu bu sahne karşısında disiplini hiç bozmayan 
bu arkadaşımızı da takdir ettim. Vedat Güneş, Meh-
met Kurtoğlu, İbrahim Eryiğit, Nesrin Erdoğmuş, Fe-
rit Mergen, Necat Uslu, Mehmet Oğuz, Erbay Kücet, 
Bülent Sönmez, Ali Kutay, Hamdullah Işık, Süleyman 
Aydın ve A.Vahap Akbaş şiirlerini okudular. Vedat Gü-
neş Lâleler adlı şiirinde şöyle seslendi:

…Leylekler gibi göçebe yaşasam 
Kanar damarları hayatın 
Her öpücük bir tebessüm 
Muş ovasına 
Yusuf’un kuyuları 
Yeniden kazılır 
Boy atar lâleler…

İbrahim Eryiğit’in Hanım Anneme şiiri beni derin 
duygulara gark etti.

Yumuk gözlerin bana bahşedilmiş senin gibi ba-
kayım diye

Büyüyünce anladım bu gözler bana Rabbimden 
güzel hediye...

Doğrusunu söylemek gerekirse bugün şiir oku-
yanlar da coşkusuzdu. Dün yolda konuşurken, “fazla 
duyurulmasın salon 250 kişilik dışarıda kalırlar,” der-
ken bugün salonda bizden başka kimse olmaması 
insanın şevkini kırıyor. Diyarbakır’dan şiir okuyanlar 
şiirlerini; Sezai Karakoç, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet 
Arif’ten seçtiler. O gün anneler günü olmasına rağ-
men en güzel şiir ve en çok dikkat çeken Babam adlı 
şiirdi. Bizim kadrodan şiir okuyanlar acele kürsüye 
çıkıp bir an önce bitirmek için hazırlık yapmadan 
şiire giriyorlar dinleyici anlayana kadar şiir güme gi-
diyordu. Hâlbuki kısa bir söz faslıyla salonun dikkati 
çekilebilirdi. Doğrusu bu şiir şölenlerinde baştan beri 
geçmişteki şairlerden şiir okunmasını anlamış deği-
lim. Belki onun için başka şiir okumaları yapılabilir, 
ama bu tip şiir şölenlerinde herkes kendisinden şiir 
okumalı.

Doğrusunu söylemek gerekirse, gezinin başın-
dan beri, Erbay Kücet’ten modifiye bir şiir bekliyor-
dum o da oldu. Kürsüye şiir için çağrıldı ve bir şiir 
okudu. Tabiî ki benim gibi şiiri kimse anlamadı ama 
herkes alkışladı. Doğrusu bu gezinin sürprizlerinden 
birisi burasıydı…

“Sezai Karakoç’la 80 yıl”  Panelini Yrd. Doç. Dr 
M. Emin Uludağ yönetti. Prof. Dr. İlhan Genç, Mah-
mut Bıyıklı,  İbrahim Eryiğit ve M. Ali Abakay panelist 
olarak konuştular. Diyarbakır Vali yardımcısı Mustafa 
Can’da dinleyici olarak katıldı. İbrahim Eryiğit; “Evren 
matematik diliyle açıklanır,” diye başlayıp, “Karakoç, 
divan şiirini Cumhuriyet şiirine bağlayan kişidir…” 
diye sözüne devam etti. Bu arada şiirleri açıklarken 
birçok matematik işlemi yaptı ama çok iyi anlaşılama-
dı bu konu. Bu konuda İbrahim Beyin belki eksikliği 
yoktu da matematiğin sevimsizliğinden kaynaklanı-
yor olabilirdi! Şiir mısralarında birçok çarpma, böl-
me; toplama, çıkarma yaparken benim kafam karıştı. 
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Araya fizik, kimya karışınca iş iyice anlaşılmaz oldu. 
Bu konuyu daha uygun bir zamanda dinlemem lâzım 
doğrusu, aslında konuyu merak ettim… M. Ali Aba-
kay; “Her yazarın doğduğu, çocukluğunun geçtiği 
coğrafya eserlerinde önemli bir yer tutmuştur. Mima-
ri, sanat, müzik gittiği yerlerde unutulmaz. Sezai Ka-
rakoç bugüne kadar Diyarbakır’a gelmedi! Belki de 
biz çağırmayı bilmiyoruz. Biz bu konuyu hiç sorgula-
madık…” diye sözüne devam etti. Bize güzel şeyler 
anlatıyordu ama doğrusu belki biz de buraya bir daha 
gelemeyeceğiz… Bu arada İlhan Genç Hoca salona 
girdi. Saat 15.28, doğrusu çok rahatladım, yüreğime 
su serpti.Mahmut Bıyıklı; “Üstat hakkında yanlış bili-
nenler var!.. Üstat kimseyi kovmuyor. Yanına gittiği-
mizde bir dürüm yiyorsa onu bizimle paylaşıyor... Se-
zai Karakoç, Diriliş Yayınlarını canlı tutmaya çalışıyor. 
Karakoç gibi düşünürler ancak bir millete yüz yılda bir 

gelir. Sezai Karakoç’u genç kardeşlerime tavsiye edi-
yorum, onu okuyarak anlamaya çalışsınlar…”Prof. Dr. 
İlhan Genç; “Üstat Leylâ ile Mecnun’u yazdığı yıllar 
okuduğumda anlamamıştım. Gelecek yeni edebiyatta 
anlaşılmıyor. İslam medeniyetinin batı medeniyetiyle 
bütünleşmesi çok kolay olmayacaktır. Yahya Kemal 
geleceği diriltmemiştir, Sezayi Beyin bahsettiği tarzda 
edebiyat geleneğinden istifa etmiştir. Eğer Fuzuli ya-
şasaydı batı medeniyeti ile İslam medeniyetini hangi 
ölçülerde takdir ederdi ya da Mimar Sinan yaşasaydı 
Süleymaniye’yi aynı ölçülerde mi yapardı. Sezai Bey 
yaklaşımından farklı düşünce ve sanatı gerçekleşiyor. 
Bunu başarmak ne mimari ne de mizahi kolay olur. 
Sezai Bey bunu Laylâ ile Mecnun’da ispatlamıştır...

Çiğ düştü göklerden 
Ve bir bahar günü doğdun sen 
Güvercinler geçti menekşelerden 
Ve bir bahar günü doğdun sen…

Düşünce ve sanat her şeyin düşünerek değişme-
si lazım ve onun da sanatta anlatılması lâzım,” diye-
rek sözlerini bitirdi.

Vakit ikindiyi geçmiş hava açmıştı. Dar sokak-
lardan geçerek Muharrem Erim Diyarbakır Evi’nde 
bir çay içimine karar verdik. Orası kalabalıklaşmıştı. 
Doğrusu burası saray gibi bir yerdi. Siyah taşlardan 
yapılmış, insanı büyülüyordu. Her şey insan zevkine 
göre yapılmış içimizi okşuyordu. Burada çaylarımızı 
içerken her tarafını gezdik. Burada oturup şiir üzeri-
ne sohbet ettik ama Diyarbakır’da konuşulacak çok 
şey vardı. Bu kültür şehri bitecek gibi görünmüyordu. 
Sokakları, yerdeki taşlar, evlerin birbirine karşı du-
ruşu görmeye değerdi. Sokaklarda taşlarla örülmüş 
kemerler altından geçtik, taşlardan oyularak yapılmış 
pencere siperlerini gördük. Bunlar başka yerlerde 

Bitlis'te büryan molası.        Foto: A. Dur
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rastlanması zor görüntülerdi. İlhan Genç’le evin için-
de gezerken arkadaşları konuştuk. Türkiye Yazarlar 
Birliği İzmir Şubesini beraber kurmuştuk. Bir buçuk 
yıl önce Düzce Üniversitesine Dekan olarak gitti. O 
halinden memnun görünüyordu… “Memnunum,” 
dedi. “Bütün akraba, eş, dost orada, insan kendini 
yalnız hissetmiyor,” derken sanki bana acıyordu. Ben 
ise “bu hâlimle nere gitsem yalnızım Hocam”, diye-

medim. 
Akşam 19.00’da yine aynı salonda TRT İstanbul 

Radyosu Tasavvuf Musikisi Topluluğu bir konser ve-
recekti. Konser saati biz oradayız ama halktan yalnız 
bir kadın ve çocuğu vardı. O da yanlışlıkla gelmiş. An-
lam vermek zor… Konser 17.47’de başladı. Koro şefi, 
“Ben bu kültür kervanına ‘gönül kervanı’ diyorum. 
Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara’dan Siirt’e gönüllü 

BİTLİS'TEKİ 5 MİNAREDEN BİRİNİN ÖNÜNDE. SOLDAN SAĞA: İbrahim Eryiğit, Atilla Mülayim, Mahmut Bıyıklı, Fatih Gökdağ, Ahmet 
Fidan,  İbrahim Ulvi Yavuz, Mehmet Kurtoğlu, Ferhat Koç, D. Mehmet Doğan, Mehmet Sılay, Erbay Kücet, Muhsin Mete, Salih Lütfi 
Şengül, Vedat Güneş. OTURANLAR: Mahir Adıbeş, Şükrü Can.         Foto: A. Dur
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olarak yollara düşmüş. Ne mutlu sizlere, bizler de bu 
ilahi korosuyla bu gönül kervanına biraz katkı sağla-
dıysak ne mutlu bize,” diyerek ilahilere başladılar. Bu 
koro Mardin’de de konser vermişti. Gerçekten insanı 
büyülüyordu. Bir nevi terapi ediyordu. Diyarbakırlıla-
rın da çok önemli bir fırsat kaçırdığını düşünüyorum. 
Bu koro kolay kolay bir daha buraya getirilemeyebi-
lirdi. Doğrusu radyo evinin de bu şehirde olmasına 
rağmen salona gelmemelerini anlamış değilim. 

İnsanların kafası karışık görünüyor. Siyasilere ilgi 
fazla, kahveler maç saatinde dolu ama kültür etkin-
liklerine ilgi yok!.. Komünistlerin yaptığı etkinliklerin 
rağbet gördüğünü söylüyorlar, ama onlar belediye 
destekli oluyormuş. Daha doğrusu, din ve devlet 
aleyhinde burada yapılan etkinliklere rağbet olduğu 
söyleniyor. Müslümanlar ise ümitlerini hükümete bağ-
lamışlar. Bir gün bu politik kurtarıcıların el uzatacağını 
düşünüyorlar…

Akşam otele geç vakitte dönerken yolları çıkara-
madık. Ferhat ve Fatih Beyle beraberdik. Yolda birine 
sorduk, Sağlık Müdürlüğünde memurmuş. “Benim 
de yolum o tarafa,” diyerek bizimle otele kadar yürü-
dü. Bu arada sohbet ettik. Bize anlatacak çok lafı ol-
malı onun yaşadığı, bizim bilmediğimiz. Diyarbakır’da 
büyük oranda kültür uyuşmazlığı olduğunu söyledi. 
Nüfus son yirmi beş yılda çok artmış. Köyden gelen 
şehirli gibi yaşayamadığından bu sefer şehirli nüfus 
burayı terk etmek zorunda kalmış. Dolayısıyla şehirde 
kültür uyuşmazlığından bir anlaşmazlık, huzursuzluk 
ortaya çıkmış. Köylünün alışkanlıklarından vazgeç-
mesi zor görünüyor, şehirli de onu bu haliyle kabul 
etmek istemiyor. Anlaşılan sıkıntı çok büyük ve kısa 
zamanda halledilecek gibi değil. Aslında orada ya-
şayan insanlar teşhisi çok doğru koyabiliyorlar ama 
çözemiyorlar. Bu çözümü zamana bırakmak gerekir 
ama birkaç nesil iki tarafın da fedakârlık yapması la-

zım. Sıkıntı eninde sonunda aşılacak ama çok şeyi de 
kaybedeceğimiz kesin. Bizden ayrılıp geriye döndü, 
arkadaşlar üzüldü. “Bizim için mi bu adam buraya  
kadar geldi?” dediler. “Üzülmeyin, ya yolu sormaya-
caktık ya da kime sorsak aynısını yapacaktı. Ben bu-
raları bilirim,” dedim.

13 Mayıs 2013 Pazartesi hava bulutlu, yağmur 
ha yağdı ha yağacak. Bu mevsimde buralara yağmur 
yakışıyor, tabiat bir başka neşeli, sevimli. Diyarba-
kır’da ikinci günümüz… Vali Mustafa Toprak bizi bek-
liyormuş, kahvaltıdan sonra oraya gittik. Çok sıcak ve 
yakın bir karşılama yaptı. Ahmet Fidan herkesi tanıttı. 
Çaylarımız geldi. Vali Bey herkesle tek tek ilgilendi. 
Sohbetimiz Diyarbakır üzerineydi. Kültür konuşuldu, 
ne yazık ki bu tarihi şehir son yıllarda olumsuz ola-
rak gündeme gelmektedir. Bu konu hiç kimseyi mutlu 
eden bir olay değildir. Biz isteriz ki, surlarıyla, Ulu Ca-
misiyle, Keçiburcu Kilisesiyle, Dicle Nehriyle, sanat 
olaylarıyla, insanlığıyla gündeme gelsin. Dün akşam 
burada sanat ve kültüre ne kadar verildiğini gördük. 

Vali Mustafa Toprak’ın yanından ayrıldıktan son-
ra Ulu Cami’yi gezmeye gittik. Ben bir gün önce fırsat 
bulunca burasını gezmiştim. Şimdi daha inceden in-
ceye görmek için geldim. Anadolu’nun en eski cami-
sidir. 639 yılında Diyarbakır’a egemen olan Müslüman 
Araplar tarafından şehrin merkezindeki en büyük ma-
bedin (Martoma Kilisesi) camiye çevrilmesiyle oluştu-
rulmuştur. Daha sonra 1091 yılında Büyük Selçuklu 
Hükümdarı Melikşah’ın buyruğu ile büyük bir onarım 
gördüğünü, değişik dönemlerde birçok kez onarım 
ve eklentilerle bugünkü şeklini aldığını kitabelerinden 
öğrenmekteyiz. 1115 yılında geçirdiği yangın ve dep-
rem sonucu içerisindeki kemerler sütunlar bezemeli 
taşlar hepsi yıkılmış. Dışarıda bulunan mermer 

taşları bu tarihten sonra yapılmış. Erken İslam 
döneminin ünlü Şam Emeviye Camii’nin (benzerlikler-
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TİLLO, İSMAİL FAKİRULLAH VE İBRAHİM HAKKI TÜRBESİ ÖNÜNDE: Vedat Güneş, Fatih Uğurlu, İbrahim Ulvi Yavuz, Mahir Adıbeş, Erbay 
Kücet, Ferhat Koç, Muhsin Mete, Mehmet Sılay, Sami Terzi, Ahmet İlhan, Mahmut Bıyıklı.      Foto: A. Dur 
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den dolayı) Anadolu’ya yansıması olarak yorumlanan 
Diyarbakır Ulu Camii, İslam âleminin 5. Harem-i Şerifi 
olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Camide sibernetiğin 
babası olarak kabul edilen ünlü bilgin El Cezeri’nin 
yaptığı güneş saati bulunmaktadır. Ortadaki büyük 
avlunun doğu ve batısında yer alan maksureleri, gü-
neyinde Hanifiler Camii’i, kuzeyindeki Şafiiler Camii, 
Mesudiye Medresesi ve Caminin batı girişinin hemen 
yakınındaki Zinciriye Medresesi ile dini ve kültürel ya-
pıları bir araya getiren bir yapılar grubu niteliğindedir. 
İslam dünyasında aynı camide farklı mezheplerin ayrı 
mekânlarının varlığını ilk defa burada gördüm.  

Uzun bir avludan girmiştik Ulu Camiye.   Avluda 
şadırvan vardı. Cami ve avlusu siyah taştan yapılmış-
tı. Avlunun tam ortasında üstü kapalı, yanları açık na-
maz kılmak için bir bölüm vardı. Caminin içerisi alışıla 
gelmiş cami mimarilerinden farklıydı. Çan kulesinden 
çevirme bir minareye sahipti. Burası bizim için deği-
şik bir yapıydı ama insanın içini rahatlatan bir eserdi. 
Oradan ayrılmamız kolay olmadı. İki sebepten, bi-
rincisi burayı iyice gezip tanımak istiyorduk, ikincisi 
dışarıda ara sıra yağıp kesen yağmur yeniden baş-
lamıştı.

Buradan Hasan Paşa Hanı’na geçildi. Çok büyük 
ve görkemli bir han, zamanımızda alışveriş merkezi 
haline getirilmiş. Kat kat iş yerleri, balkonlar oturup 
sohbet için düzenlenmiş. Türkiye Cumhuriyetine is-
yan edip öldürülen ya da kaçan ve dünyanın en ünlü 
komünistlerinin halılara işlenmiş resimleri duvarlarda 
asılı. Hanın bodrum katında yer alan Ensar Kitapevi 
800 m2 kapalı alana sahip. Bu hanın en güzel köşesi 
burası, sessiz, sakin ve ısısı sabit… Oturup kitabını 
okurken çayın geliyor. İster sediri tercih et isterse 
masayı… Naci Abi (Gümüş) burasını anlata anlata bi-
tiremiyordu, dediği kadar varmış. Çok fazla kitap bu-
lunduruyordu. Çok büyük şehirlerde bile benzerinin 

olduğunu sanmıyorum. “İşte bir şehrin kültürüne böy-
le hizmet edilir,” dedim. Böyle bir yatırımı bize düşen 
ancak takdir etmektir.

Sedirde oturup sohbete başladık. Burada sigara 
içmeye müsaade etmiyorlar. İlhan Genç, “Necip Fazıl 
sigara içiyormuş. Arkadaşlar; bütün nebatat Allah’a 
itaat halinde yalnız bu tütün isyan etmiş,” diye söze 
başladı. “Üstat, getirin o kâfiri yakalım, demiş. Siga-
rayı uzun bir çubuğa takıp içmeye başlamış. Neden 
uzun çubukla sigarayı içersin, diye sormuşlar. ‘Dok-
tor sigaradan uzak dur dedi, demiş.”Mahmut Bıyık-
lı anlatıyor, “Bir gün öğrenciye, zil okundu mu, diye 
sordum. Okundu hocam siz kamet mi getireceksiniz, 
dedi.” Hasan Paşa Hanının her tarafını gezdikten 
sonra ayrıldık. Bu mekânı herkes çok beğenmişti.

Otobüsümüz Dağkapıda bekliyordu, yavaş ya-
vaş orada toplandık. Herkes tamam olunca yola ko-
yulduk, otobüste daha önce hiç görmediğim, bana 
kalırsa diğerlerinin de tanımadığı biri vardı. Ne kim-
seyle tanıştı, ne de konuştu. Garip kalmasın diye ya-
nına oturdum, yüzünü cama doğru döndü, şaşırdım. 
Diyarbakır sokaklarında gariban kalmış biri sandım. 
“Merhaba” dedim yüzüme bakmadı. Kültür Kervanı 
için mi geldiniz, diye sordum. Zoraki konuştu, “Çağır-
dılar geldim.” Sonradan öğrendim ki bizim çağırdığı-
mız panelistlerden biriymiş.  

Dicle Üniversitesinde yapılacak olan konuşma 
için üniversiteye geldik. Kongre Merkezi Salonunda 
“Yeni Mecralar ve Edebiyat, Sinema, Televizyon, İn-
ternet Uyarlama ve Diziler” konulu Muhsin Mete’nin 
yönetimde düzenlenen panelde Yrd. Doç. Dr. Bülent 
Sönmez, Yusuf Kaplan, İsmail Güneş ve Ömer Erdem 
sundukları bildirilerle iletişimin çağımızdaki müspet 
ve menfi etkileri üzerine durdular. 

Muhsin Mete; “Kültür konusunda istenmeyen 
durumlarla karşılaştık. Bu durum diğer illerde de kar-
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şımıza çıktı. Görüyoruz ki kültürün alıcısı çok yok. 
Belki de az olsun öz olsun daha önemli.” Muhsin 
Mete bu gezinin baştan beri ortaya koyduğu tabloyu 
özetliyordu. Sonunda çözüm cümlesini de yerleştirdi. 
Aslında durum iç açıcı değildi. Belki gelecek zaman-
da bunlara çözüm aranacaktı. “Ne doğrarsan çanağı-
na o gelir kaşığına,” sözü apaçık ortadaydı.

Bülent Sönmez; “Şiir dinlerken fotoğraf çeken 
kimse şiiri dinleyemez, tarihi eseri gezerken fotoğraf 
çeken o eseri inceleyemez, kendini esere veremez. 
Onu internette paylaşır ve o zaman onu görür. Değerli 
olan görünür olarak öne çıkıyor. Günümüzde her şey 
görünmeye dayanıyor. Bir hakikat var bir gerçeklik 
var bir de üretilmiş gerçekler. Mesela Diyarbakır’da 
hep çöplük resmi çekip servis yapsanız Diyarbakır 
çok kötü görünür. Görmek anlamakla ilgili bir durum-
dur. Gerçeklikle üretilmiş gerçeklik farklı şeydir. Bir 
şeyin imajı üretilince anlamı aşınıyor. Görmek yalnız 
yüzeyi görmek değil anlamlandırmaktır. Bunun için 
dimağının sağlam dinlenmiş olması lazım…” diye ko-
nuşmasına devam etti.

Yusuf Kaplan; “İnsanlığın tarihinde en büyük ileti-
şimsizliği yaşıyoruz. Meselâ bir şeyi görünür kılmakla 
onu kendi hakikatinden uzaklaştırıyoruz. Yaşadığımız 
dünya ‘Medya uygarlığı.’  Medya uygarlığı üzerimizde 
bir hâkimiyet kuruyor. Yönetmen tanrısal bir rol oynar 
onun için medya bir silahtır”. Zamanımızda silah ve 
reklamın gücü üzerinde duran Kaplan; “Silah hâkim 
olma çabası, gücü ele geçirme çabasıdır. Reklam da 
bunun dilidir. Kamera izleyiciye yöneltilmiş bir silahtır. 
Film çekmekle silah çekmek aynıdır” diyen Kaplan 
“Son 10 yıldır ülkenin kültür bakanı olmadığına” dik-
kati çekti.  

Yönetmen İsmail Güneş te “Her ailenin 5 ço-
cuğu olsun diyen bir kızıl elmamız olduğuna,” işaret 
ederek, “bu kızıl elmanın gerçekleşmesini isteyenler 
eğitim konusunda ciddi bir proje ortaya koyamamış-

lar. Filimler, diziler birer felaket, bu çocukları kim ye-
tiştirecek. Çocuklarımız TV’lerin konusuz, anlamsız 
dizilerine teslim edilmişlerdir. Kültür, kitap, şiir, güzel 
sanatlar hayatımızdan çekiliyor. Bu çocuklar yarın bi-
zim olacak mı?..” diye sorarak sözlerine devam etti.

Ömer Erdem; “Resmi kanalları eleştirecek kadar 
bile bahse değer bulmuyorum. Göz olgusal bir şeydir, 
doğusu batısı olmaz. Gözü de hakikat olarak alırsak 
hakikatin doğusu batısı olmaz. Bir kavram üretiyoruz 
ona da kültür diyoruz. Bir ülkeyi yüceltecek olanlar 
sanatçılar, şairler, mimarlar, yazarlardır ama asla ve 
asla politikacılar değildir. Kendi romanını, şiirini, hikâ-
yeni kendin yazamazsan, kendi sanatını kendin yapa-
mazsan, kendi filmini kendin çekemezsen başkaları-
nın adamı olursun…” diye sözlerine devam etti.

Bu Panelden sonra Mehmet Ali Abakay “10 Yıl 
Sonra Şevket Beysanoğlu” başlıklı bir sunum yaptı. 
Kültürün var olmanın tek sebebi olduğuna vurgu ya-
parak, Şevket Beysanoğlu’nun Diyarbakır kültürüne 
çok şey kazandırdığını söyledi. “Yıllar önce Ulu Ca-
minin iki katı kitaplarla doluydu. Hangi el değdiyse 
hepsi yok oldu. İngiliz 100 yıl önce yazılmış eserleri-
ni okuyup anlıyor da biz neden 50 yıl önceki eserleri 
anlayamıyoruz?” diyerek çok önemli noktalara par-
mak bastı. Şevket Beysanoğlu hakkında bilgi verdi. 
Konuşmalar bittikten sonra bir süre dışarıda biz bize 
konuştuk. Zaten yabancı yoktu aramızda. Böylece bu 
güzel konuşmaları biz konuştuk biz dinledik. Çıkış-
ta Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale 
Saraç’ı ziyaret ettik. Ufacık tefecik bir hanımefendi. 
Kendisine kültür Kervanı hakkında bilgi ve kitap ver-
dik. Çaylarımızı içip, otobüse binerken İlhan Genç 
Hocayla da vedalaşıp ayrıldık. Onun uçağı iki saat 
sonra kalkacaktı…

Diyarbakır’dan ayrılırken dudakları bıçak açmı-
yordu. Güneş tam karşıdan vuruyor şoför arabanın 
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panjurunu yarıya kadar indirmiş bütün dikkati yollar-
da. İki tarafta park etmiş arabalar sebebiyle sokak-
lardan yavaş geçiyorduk. Buna rağmen şehir içinde 
yolu kaybettik. Yardımcı şoför Murat gençliğin verdiği 
hisle telefonla oynuyor. Muhsin Mete Her zamanki 
yerini almış, sessizliğini bozmadan otururken Fa-
tih Gökdağ yanında oturuyor ama küskün gibi ikisi 
de başka tarafa bakıyor. Erbay Hoca bu sefer yerini 
Ahmet Fidan’la değişmiş ama orada eğreti gibi du-
ruyordu. Ahmet Fidan, hiçbir şey olmamış gibi duru-
şunu bozmuyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu 
yolculuğun sıkılmadan geçmesinde bu ikilinin payı 
çok büyük. Ahmet Beyin dua ve nasihatleri bize sa-
bır ve rahatlık verdi. Salih Lütfü Şengül her zamanki 
gibi aynı yerdeydi ve bu sefer yalnız değildi yanında 
Mehmet  Sılay vardı. Bir konu açılacak, uygun zamanı 
bekler gibi duruyorlardı. İkisi de pek kararsızlardı. A. 
Vahap Akbaş’ı o an biraz gergin ya da yorgunluğa di-
renmeye çalışır gibi gördüm. Sanki şairlerin hesabını 
o verecekmiş “ne yapsam” gibi düşünüyordu. Genel 
başkan İ. Ulvi Yavuz’un duygularını yüzünden oku-
mak mümkün, D. Mehmet Doğan her zamanki kadar 
dirençli değil gözleri şimdiden yumulmaya başladı. 
Ferhat Koç’un direnci artık kırılmış, neredeyse uyu-
yup kalacak. Şükrü Can içimizde en canlı olan kişi, 
herkesi takip ediyordu. İbrahim Eryiğit “bana kim-
se dokunmasın” der gibi, bilgisayarında bir şeylerle 
meşguldü. Vedat Güneş uyuma numarası yapıyordu, 
yanına gittiğimde beni görmemiş gibi yaptı. Ahmet 
İlhan, sanki bütün olanların hesabı ondan sorula-
cakmış gibi duruyordu. Sami Terzi, yarının hazırlığını 
kafasında yaparken, kitapların taşınmasını dert edin-
mişti. Mehmet Kurtoğlu’nun bakışlarında istediklerini 
yapamamanın sıkıntısı görünüyordu. Atilla Mülayim 
yetkilerini Erbay’a kaptıralı sessizliğini bozmadı. Bu 
yakışıklı genç kardeşimiz sanki hepimize küskündü.  

Ahmet Dur’un,  fotoğraf makinesi hiç elinden düşme-
di, gezinin bittiğine üzülmüş gibi, kafası kitapevinde 
kalmış olmalı. 

Çok geçmeden ekibimizin çoğu uyudu. Bunun 
altında Diyarbakır’da umduğumuzu bulamamanın 
etkisi de olmuş olacak. Kimse bu sayfayı açmak is-
temiyordu. Arkadaşlar bu haldeyken ben ise sessiz 
sedasız geziyi not etmeye çalışıyordum. Çoğu yeri 
göremeden yazmaya devam ettim. Lacivert kaplı def-
ter bu gezi sonuna kadar dolacak gibi görünüyordu.

Mehmet Kurtoğlu’nun Keşke Toprak Olsaydım 
şiiri sayfalarım arasında gözüme ilişti, bir de ben oku-
yayım…

Sevda sürgünüyüm yaban ellerde
Kafamdan silinmeyen modelsin
Güzelliği güzelliğin belirler
Ne yapsam oturmaz kişiliğim
İçimde çan çalar ezan işitilir
Ruhumda derin bir boşluk dans eder
Aman vermez haramlar
Sunarım düşkünlüğümü bir bir
Fahişe odalarının loş ışıklarında
Yaşanılan zevk değil
Tiksinilen bir günahtır yalnızca…

Otobüsümüz gecenin içinde Adıyaman’a doğru 
hızla giderken, yol ayrımını karıştırdık. Kahta’dan mı 
yoksa Urfa yolundan mı derken Kaptan Tamer ken-
dince seçim yaptı… Benim aklımdan Diyarbakır çık-
mıyordu, kültür adına geldiğimiz şehirde Cahit Sıtkı 
Tarancı evini, Ziya Gökalp Müzesini görmeden ayrı-
lıyorduk. Ben bu Diyarbakır gezisini hiç saymıyorum. 
Diyarbakır bize bir daha gel diyecek ve adam gibi bir 
kültür mirası gezisi yapacağımızı düşünüyorum. Belki 
bu yazı o zaman tamamlanmış olacak…
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Dokuzuncu Durak: Adıyaman

Düz dara yar düz dara 
Yar saçını düz dara
Doksan dokuz yaram var
Sen açtırdın yüz yara…
Bu türkü, Diyarbakır’dan Adıyaman’a gelene ka-

dar birkaç defa söylendi. Adıyaman’a geldikten sonra 
baktık ki burada daha çok söylenip dinlenen gazeller. 

Şehirde özel gazel okuyucular bile var. Burada bu sa-
nat, ilgi görüyor. 

Adıyaman, kültürü, gelenekleri bizim Kerkük’ten 
kaynak alan, Urfa, Harput, Diyarbakır geleneğinin de-
vamıdır. Nemrut dağı ve kalıntıları gibi bir tarihi mirası 
var. İlk defa bizim, Bayburt, Erzurum, Erzincan yöre-
sinde “herfene” diye yapılan toplu yemek ve eğlen-
ce geleneğinin burada “harfane” adı altında müzikli, 
oyunlu eğlenceler olarak yapıldığını gördüm. Dolayı-

VEYSEL KARANÎ ZIYARETİ Foto: A. Dur
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sıyla Palandöken’den ayrılan Türkmen boyunun izle-
ri güneyde ortaya çıkmaya başladı. Bu konudan ilk 
defa Ahmet Kabaklı Hocam bahsetmişti. Olay şöyle 
gelişiyor: Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’in üzerine 
sefere giderken (Çaldıran Savaşı), o dönem Bayburt 
Kalesi Ermenilerin elinde. Her fırsatta Osmanlıyı ar-
kadan vuruyorlar. Bu sefer ordu Aşkale yöresinde 
otağ kuruyor. Bıyıklı Mehmet Paşa’yı kaleyi düşür-
mek için gönderiyor. Fakat kale çok sarp ve surlar 
yüksek. Aradan altmış gün geçiyor kale ele geçirile-
miyor. Sultana haber gönderiyor. Sultan kararlı, “Ya 
kalenin anahtarını ya da kelleni isterim,” der. Paşa, 
“Ne olsa öleceğim iyisi şehit olayım,” diyerek kaleye 
saldırır. Paşa yaralanır ama kale düşer. Kalenin Türk-
lerin elinde kalmasını sağlamak için o sıra Palandö-
ken’de olan bir Türk boyunun bir kısmını getirip bu 
bölgeye yerleştirir. Fakat boyun geriye kalan kısmı 
unutulur. Yılar sonra bu boyun kalan kısmının güneye 
indiği tespit edilir ve Harput’ta ortaya çıkar. Onu için 
Harputlularla Bayburtlular akraba olarak bilinir. Fakat 
bu boyun güneyde farklı yerlere yerleştiğini biliyoruz. 
İşte “Herfene” geleneğini duyunca bu sebeple ne ya-
lan söyleyeyim heyecanlandım…

14 Mayıs 2013 Salı Adıyaman’da serin, fakat gü-
neşli bir havaya uyandık. Ahmet İlhan’la beraber alt 
kata inip valizleri bir kenara bıraktık. Kahvaltı hazır-
dı, salona geçtik. Yaptığı işi çok sevmeyen genç bir 
bayan sürekli otelin avlusunu süpürüyordu. Aynı yeri 
döne döne yeniden süpürdü. Başka bir bayan mı-
rıldanarak gidip sürgülü havuz tarafına açılan kapıyı 
örttü. Yerleri süpüren kadın hemen arkasından aynı 
kapıyı hızla yeniden açtı…

Vali Mahmut Demirtaş bizimle görüşmek istemiş. 
Kahvaltıdan sonra valiliğe gittik. Otelimiz şehrin dışın-
daydı ama Adıyaman çok büyük olmayan bir ilimizdi. 
Boyaları eskimiş, hatta yer yer dökülmüş merdiven-

lerden üst katlara çıktık. Toplantı salonunda kısa bir 
süre oturup bekledik. Çok geçmeden Vali Bey içeri-
ye girip hepimiz ile tek tek tokalaştı. Kısa bir tanışma 
faslından sonra lafa girildi. Vali bey; “Doğrusunu söy-
lemek gerekirse buraya geleli sekiz ay oldu kimse-
ler buraya uğramadı. İlk gelen Türkiye Yazarlar Birliği 
oldu. Bizler hakikaten çok memnun olduk. Bu tarih ve 
kültür şehrinin bu tip etkinliklere çok ihtiyacı var.” Bizi 
uğurlarken de hepimize tek tek sarıldı. “Adıyaman’da 
hiçbir ayrım yapılmaz, olay çıkmaz, burada insanlar 
birbirine saygıyla bağlıdır. Sizleri yine bekliyoruz,” di-
yordu.

Valilik ziyaretinden sonra Belediye Başkanı Ne-
cip Büyükaslan vardı programımızda. Bizi binanın 
girişinde karşıladı. Başkan uzun zamandır makamı-
nı korumuş. Birinci kata beraber çıktık. Ferhat Bey, 
“Bak belediye başkanı birinci katta vali ise dördüncü 
katta oturuyor. İşte başkan halka daha yakın,” dedi 
espri yaparak. “Unutma başkan seçimle geliyor vali 
atamayla,” dedim.

Ben burada biraz dışarıda dolaşmayı tercih ettim. 
İçeriye girenler uzattılar. Çaylar içilmiş irmik helvala-
rı yenilmiş. Ben başka kapıdan çıkıp gittiklerini bile 
düşündüm. Kapıda oturan adama sordum, “Buranın 
başka çıkışı var mı?” “Yok, bu kapıdan çıkacaklar,” 
dedi. İçim rahatlamıştı. Çıkarken doğrusu çok neşeli 
görünüyorlardı. Belli ki içeride hoş sohbetler olmuş. 
D. Mehmet Doğan’ın elinde kitap dolu bir çanta ama 
diğerlerinde yoktu. “Temsilen herhâlde ona verilmiş-
tir”, diye düşündüm, ama meğer herkes için gider-
ken teslim edilmek üzere Başkan birer takım hazırlat-
mış. Ferhat Koç, beni görünce, “Neredeydin? İçerde 
muhabbeti kaçırdın. Bizimle içeride bir hoca vardı. 
Başkan ona ‘Hadi Hoca bir dua et’ deyince, Hoca 
da ‘Yedirdiğin helva kadar olur fazlası olmaz,’ dedi. 
Neyse duaya başladı ama çok uzun bir dua oldu. Bu 
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sefer Başkan, ‘Eyiki et yedirmedik yoksa dua akşama 
kadar uzardı,’ deyince kendimizi tutamadık.” Bu se-
fer ben gülmeye başladım. Vedat Güneş sesleniyor, 
“Helvayı boş ver muhabbeti kaçırdığına üzül,” diyor-
du bana. İbrahim Eryiğit, “Bunu mutlaka yazmalısın, 
burada dualar yediğin yiyeceğe göre yapılıyormuş. 
Sakın gelenlere et yedirme dua bir gün sürer…” O 
arada Ahmet Fidan beni gördü, “Yahu sen neredey-
din? İçeride şamata vardı…” demez mi?

Ben ille de semercileri görmek istiyordum. Bun-
lara karşı özel bir hevesim vardı. Her gittiğim yerde 
mutlaka sorarım varsa uğrarım yanlarına. Semercilik 
tarihe karışmak üzere, onun için bunlar hakkında bir 
yazı düşünürüm yıllarca ama bir türlü başlayama-
dım…

Başkan bizi öğlen yemeğine kadar şehirde gez-
dirdi. Önce eski bir çay ocağında bize çay ikram etti. 
Doğrusu böyle yıkık dökük bir yere getirmesini önce 
garipsedim. Duvarda eski resimli bir duvar halısı, iki 
çapraz kilim, üzerine dua yazılı ucuz tabaklar, bir tak-
vim, boncuklardan yapılmış süsler yer alıyordu. Du-
varlar yıllarca boyanmamış, yer yer sıvası dökülmüş, 
sıvası dökülen yerin üzerine de ya takvim ya da kilim 
paçası, dua yazılı bir tabak asılmış. Yalnız enteresan 
bir yere benziyordu. Burada yalnız çay ve sohbet var-
dı. Sedir ve iskemlelerde oturup sohbetler edilip, tür-
küler söyleniyordu. Bu arada çaylarımız getirilip alçak 
sehpalar üzerine konuldu. Genç bir delikanlı sıkılarak 
gayet saygılı tam karşımıza oturdu. Meğer bu gazel-
hanmış. İlk defa bir gazeli bizim için okuyacakmış. 
Doğrusu bu geleneğin en iyilerindenmiş. Başkan iti-
raz etti, “Yok sabah bana okuduğunu oku.” Delikanlı 
diretti, “Ben bu gazeli kaç gündür çalışıyorum. Bugün 
onu okumak için hazırlandım,” dedi. Başkan da di-
retti, “Misafirlerimiz ilk defa geldi o ağır bir gazeldir 
çıkaramazsın,” diye uyardı. Gazelhan kendine güve-

niyordu, “Çok eyi okuyacam başkanım, bunu banızın 
okuduğu ağızdan aynen okuyacağım çok eyi çalış-
tım,” dedi. Doğrusu sesi duyanlar çay ocağını dol-
durdu. Ben böyle gazel okuyana çok fazla rastlama-
mıştım. Çok hoşuma gitti. Çay bardağı elimde öylece 
kaldı. Delikanlı alkışı hak etmişti. O bitti ikinci gazele 
başladı ama nefesi yetmediğinden yarıda bıraktı. Ben 
bu sahneyi çok beğendim. Bu kardeşimizin ismini 
not etmemişim, kendinden özür diliyorum. Yalnız bu 
gazelin ilk bölümünü buraya alıyorum, gazeli o kadar 
güzel okudun ki seni hiç unutmayacağım.

Acaba hastalanır mı gözü dilber görenin, gözüne 
uyku erer mi zülfüne berdan olanın,

Hâsılı devri felek bizi mihnette koydu, bir can esti 
güle bülbülü hasete koydu…

Arkasından genç bir konservatuarlı Adıyaman 
türkülerinden bize örnekler sundu. Sonunda “Ma-
moş”u okudu. Doğrusu bu türkü tartışmalara sebep 
olabilir çünkü biz bunu Elazığ türküsü olarak biliyor-
duk burada Adıyaman türküsü diye sunuldu…

Demirciler çarşısı görülmeye değerdi. Yok olma-
ya başlayan mesleklerden burada örnekler görmek 
mümkündü. Tenekecilerin dükkânlarının önünde, ib-
rikler, semaverler, banyo kazanları, mısır pişirme kap-
ları, tavalar, borular, taslar sıra sıra asılı ya da diziliydi-
ler. Demircinin çeşidi daha azdı; kazma, çapa, pulluk 
demiri ve kaynak yapılmış yaba vardı. Semerciler on-
lar kadar şanslı değildi. Çoktan unutmaya başladık 
bile. Bu toplumda önemli geçmişi olan semerciliği 
şimdi hatırlayan çok az insan var. Bir örneğini de Adı-
yaman’da bulduk. Dükkânlar arasına sıkışmış müşteri 
bekliyor. Rengârenk boncuklarla girişi o kadar güzel 
görünüyor ki herkesin dikkatini çekiyordu. Semerler 
sanki turistlere satılacak gibi süslenmiş. Yularlar, yular 
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zincirleri, boyun boncukları, nazarlıklar,  eğerler hepsi 
birbirinden güzel. Semerci bizim ilgimizden memnun 
ama bir boncuk bile alan yoktu. Bir gün önlüğünü 
tezgâhın üzerine koyup gitmeye hazır gibi duruyor-
du yüzündeki çizgiler. Semerci bu gidişata ne kadar 
daha dayanabilir kararını vermek zor. Yörede daha 
önce tarımda, odun işinde, taşımacılıkta kullanılan 
katır, eşek, beygir neredeyse kalmamış. Semercinin 
hayatını devam ettirmesi de onlara bağlı. Bu direnme 
nereye kadar?...

Öğlen yemeğinden önce ince bir yağmur altında 
yüksek bir tepeden Adıyaman’ı seyrettik. Yağmuru 
görünce şehrin yüzü gülüyordu. Bu şehir bugün ne-
şeli görünüyordu. Başkan eliyle göstererek anlatıyor-
du. Şehir ovaya doğru genişlemiş, son zamanlarda 
lüks oteller yapılmış. Şehrin sevimli yanı hâlâ eski do-
kusu. Zaten Başkan da bize oraları gezdirdi… Son-
ra Adıyaman’ın özel yemekleriyle öğlen yemeğimizi 
yedik. Ben burada irmik helvasından nasibimi aldım. 
Doğrusu başkanın odasında kaçırdığıma üzülmedim. 
Arkadaşlar da şaka yaptılar, “Sen Başkanın odasına 
gelip helvayı yemezsen burada önüne gelir”…

Öğlen sonu etkinliklerinde çok kalabalık bir sa-
lon karşımıza çıktı. Ahmet Fidan yine herkesi tek tek 
tanıştırırken, “Diliyorum ki bu toplantı hayırlara vesile 
olsun,” sözleriyle bitirdi.

Şehirde on altı tane mahalli gazete olduğu söy-
leniyor. İnsanlar çok cana yakın ve cömertti. Başka 
yerde asla görmediğimiz yakınlığı burada alışılmadık 
bir şekilde görüyorduk. Çay bahçesinde çok eski bir 
dost gibi bizi karşıladılar. 

Salonda şiir ve konuşmalar devam ederken biz 
insanlarla dışarıda iç içe olmayı tercih ettik. Bu arada 
hava da açmıştı. Yağmurdan sonra hava aniden ısını-
yor ve güneş değil gölge tercih ediliyordu.

Vedat Güneşin Bir Sevda Uzantısı adlı şiirinin bi-

timi beni aldı götürdü rüzgârların arkasından. Park-
taki ağaçların arasından güneş bana göz kırpıyordu.

Bir sevda uzantısındaydı güneş
Bulutlar alın yazımızı indiriyordu üzerimize
Bir camın dağılması gibi
Kaçışsız aşka bıraktık kendimizi
Geceleyin uykusundayken şehir
Sahipsiz ırmaklar akarken yanımızdan gürül gürül
Sevmeye
Ve susmaya dair 
Ne varsa bohçamızda
Ölüm her şeyi süpürdü
Acı bitti şair!

Bu arada Yusuf’tan bahsetmeyi unuttum. Ga-
zelhan gazelleri okurken karşılaştık. Ferhat Beyle iyi 
anlaşıyordu. Ona birçok hastalığın ilacını bile anlattı. 
Hemen hemen şehir gezisi boyunca bizimle bera-
ber oldu. Vallah deli diyenler de var, divâne, meczup 
diyenlerde. Bazıları bu aslında çok akıllı dedi. Daha 
doğrusu o da kendine deli diyormuş. Başkana, ba-
kanla tanışmak istediğini söylemiş. Başkan, “Ne diye 
tanıştırayım Yusuf?” diye sormuş. “Deliler derneği 
başkanı dersin,” demiş. Siyah takım elbiseli ve bir-
çok konuda akıllı, makul bilgiler veriyordu. “Başım 
ağrıyor Yusuf,” dedim. Elini omzuma koyarak, “Her 
şeyi sıkıntı yapma geçer,” dedi. Bu adama deli demek 
bence doğru değil. Daha önce benim adımı sormuştu 
ben de söylemiştim. “Benim adım ne?” diye sordum. 
“Şu an Suriye’yi düşünüyorum, kafam çok karışık,” 
dedi. Asıl beni şaşırtan burası oldu! Çünkü Reyhan-
lı’da bomba patlamış çok sayıda vatandaşımız ölmüş 
ve yaralanmıştı. Bu olayda Suriye’ye fatura çıkarıla-
cağını düşünüyordum.

Salondaki etkinlikler bittikten sonra Dr. Mehmet 
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Sılay ve Şükrü Can Ankara’ya dönmek üzere bizden 
ayrıldılar. Doğrusu Şükrünün imam fıkralarını ve Sı-
lay’ın fıkralarını ve müzik ziyafetlerini özleyeceğiz.

Sahabe Safvan bin Muattal Hazretleri’nin türbe-
sine gitmek üzere yola çıktık. Adıyaman’a otuz beş 
kilometre uzakta olduğu söylendi. Bu arada Fer-
hat Koç ile Mehmet Oymak Güney Doğu hakkında 
yüksek sesle şakalaşıyorlardı. Yolda yaşlı bir adamı 
otobüse aldık. Köyüne gidiyormuş mecali kalmamış. 
Yaşı oldukça ilerlemiş, elinde yükü var. Bir müddet 
konuşmaları dinledi. Belli ki bir şey onu rahatsız et-
mişti. Yaşlı adam birden yüksek sesle konuşmaya 
başladı. “Bakın ben doğulu değilim, Güney Doğulu-
yum!.. Ben doğulu devlet istemem!.. Kim bu devlete 
zarar verirse belasını bulsun. Biz bu devletten ne zarar 

gördük. Ben Türk Cumhuriyetine zarar verecek bir işi 
kabul edemem. Bu bize bir hakarettir!.. Bizi bir terör 
örgütü yönetemez, eşkıyaya teslim olamayız… Ben 
kanser hastasıyım!.. Hastanede bana Kürtsün deme-
diler. Beni tedavi edenler Türk’tü, kan veren Türk’tü, 
yaramı saran Türk’tü daha ne istiyoruz. Bunları nasıl 
görmeyiz, bana baba diyen hemşire, her an yanımda 
olan doktor Türk’tü… Ben Kürt olsam da Türk olsam 
da bu ay yıldızlı bayrağı ve Türk devletini bilirim. Ben 
Türküm… Hainlere devlet para verdi gidip devletin 
aleyhinde çalıştılar. Milletvekili oldu bu devlete iha-
net ettiler. Onlara yazıklar olsun… Bizim başka kim-
selerden farkımız yok neden bizi farklı gösterip zor 
durumda bırakıyorlar. Bizi siyasete alet etmesinler,” 
diye söylendi. “Ver elini öpem amca,” dedim. Bence 

VEYSEL KARANÎ MAKAMININ BAÇESİNDE OKUR YAZAR BULUŞMASI: Devlet Bakanı Bülent Arınç, Ahmet Fidan, Salih Lütfi Şengül, Şükrü 
Can, Erbay Kücet, Menmet Sılay, Ferhat Koç, Mahmut Bıyıklı, Ahmet İlhan         Foto: A. Dur
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yaşlı amca çok kişinin yüzene şamar gibi bu sözleri 
yapıştırdı. Yol ayrımında indi. Köyü biraz ötede gö-
rünüyordu. İsmini bile bilmediğimiz bu adamın arka-
sından hepimiz bakıyorduk. Adam konuşmalarını net 
ve güzel bir Türkçeyle yaparken arkadaşlardan birinin 
Kürtçeyle karşılık vermesi ve adamın yine Türkçeyle 
devam etmesi ilginç bir konuşmaydı!.. Bu insanlar bü-
tün sıkıntılara boyun eğer, isyan etmezler. Bu yöreden 
çıkan yarı aydın ve cahil siyasetçilerin bu bölgeden 
ne kadar uzak olduklarını bu insanların gözlerinden 
okumak mümkün. Allah hastalığına şifa versin amca, 

inan bu sözlerden dolayı seni hiç unutmayacağız. Bir 
gün yolum düşerse yanına geleceğim. Bizim senden 
öğreneceğimiz çok şey var. Seni meclise taşıyabil-
seydik sıkıntımız olmazdı, ama biz bizden olmayan, 
bizi tanımayanları, taşıdık. Sen ki o yörenin konuşan 
dilisin, senden Allah razı olsun…

Köklü bir geçmişe sahip olan Adıyaman sahip 
olduğu kültür değerlerinin yanında, manevî değerle-
ri de bağrında barındırmaktadır. Türkiye’de yeri belli 
olan iki sahabeden biri olan Sahabe Safvan bin Mu-
attal Hazretleri’nin kabri Adıyaman’da bulunmaktadır. 

DİYARBAKIR VALİSİ MUSTAFA TOPRAK'I ZİYARET           Foto: A. Dur
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Sahabe Safvan bin Muattal Hazretleri’nin bulunduğu 
alanda büyük bir proje gerçekleştirmeye çalışılmak-
tadır. Türbe ovanın ortasında çok az meyilli bir tepe-
nin üzerindeydi. Yakınında mezarlıklar vardı. Köyler 
daha uzaktaydı. Buralar ova olduğundan araziler 
sahipli. Buraya bu kadar büyük yatırımı çok anlamlı 
bulmadım. Bu insanların okullara, iş sahalarına ihti-
yacı varken… Dinî yerlerin iyileştirilmesi ya da dinî 
turizmin bu bölgede canlandırılmasıyla veya değişik 
bir düşünceyle, insanlara şık görünme çabasından 
başka bir şey olamaz. 

Ziyaretimiz bitip buradan ayrıldığımızda güneş 
iyice ufka yaklaşmıştı. Ağarmaya başlayan ekin ve 
yemyeşil nohut tarlaları arasında geçerek uzaklaşı-
yorduk. Uzaklardan kuzeydeki dağları seyrettik. “İşte 
orası Nemrut Dağı,” diyerek gösterdiler. Çok uzaklar-
daydı. Adıyaman’da görülmesi gereken en önemli yer 
olmasına rağmen biz çok uzaklardan “işte orası” di-
yerek geçip gidiyorduk. Biz Adıyaman’a bir tas çorba 
ve un helvası rızkımız diye gelmişiz, demek ki diye 
düşündüm…

Yolculuğun sonuna yaklaşırken geçen dokuz 
günü düşünerek kafamda bir değerlendirme yapma-
ya başladım. Bu gezi gerçekten çok güzel düşünül-
müş bir faaliyetti. On ili peş peşe gezip bir değerlen-
dirme yapmak her kula nasip olacak bir iş değildi. 
Yalnız içeriğinin de ismi kadar güzel doldurulması 
gerekirdi, diye düşündüm. Program halktan uzak, sa-
lonlarda düşünülmüş! Valilik, üniversite, bir yerde de 
belediye ortak olarak alınmıştı.  Mardin ve Diyarbakır 
programında yer alan İlahî Korosunun o şehir halkı ta-
rafından dinlenilmemesine doğrusu üzüldüm. Yapılan 
programda bunların dışında tam tekmil şehir gezisine 
yer verilmemesi de dikkat çekiciydi. Şehirlerin önem-
li yerleri seçilerek gezilebilirdi. Yapılan şehir gezileri 
rastgele ve rehbersiz olduğundan çok önemli nok-

talar gözden kaçırılmış oldu. Ekip arkadaşlarımızın 
çoğunun, mevcut şartlara rağmen, bu geziyi yeterin-
ce değerlendirmediğini görmek zor değildi.  Ekipten 
ayrılmayalım diye sorumluluk taşıyanlar ise yeterince 
gezip göremiyorlardı. Bu konuya zaten, Genel Baş-
kan İbrahim Ulvi Yavuz da değinmişti. Netice olarak 
iyi düşünülen bu gezinin içerisi doğaçlama doldurul-
muş oldu…

Onuncu (Son) Durak: Kahramanmaraş
 
Kahramanmaraş’a gelirken herkes iyice yorul-

muştu. Yollar çok iyi değildi. Arabamız çoğu zaman 
ani firenle yavaşlayıp, çukurlarda sarsılıyordu. Arka-
dakilerde ses seda yoktu. Bazısı uyumuş bile. Yol ya-
kın dediler, ama bize çok uzun geldi. Şehre yaklaştık, 
ama bir türlü şehir merkezine giremiyorduk. Meğer 
yol çevresinden dolaşıyormuş. Şehrin ışıklarını sey-
rederek, uzaktan minarelerin ışıklarını takip ederek 
geçtik… 

Gece 22.00 sıralarında Kahramanmaraş Otelcilik 
ve Turizm Meslek Lisesinin Uygulama Oteline geldik.   
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi Yö-
netim Kurulu üyeleri; Başkan İsmail Göktürk, Baş-
kan Yardımcısı Hasan Ejderha, Yönetim kurulundan 
Ali Yurtgezen, Muzaffer Gözükara ve Ahmet Doğan 
oradaydılar. Hemen yemeğe geçtik. Sohbet yemekte 
devam etti. Yemekten sonra kısa bir görüşmeyi müte-
akip odalarımıza çekilmeye karar verdik. Artık kiminle 
kaldığımız çok önemli değildi. Herkese eşit mesafe-
de alışmıştık. O gece yine Mehmet Kurtoğlu’yla aynı 
odayı paylaştık. Gezinin başından beri otelde kimin 
kiminle kalacağı ve tek başına kalacaklar sıkıntı ol-
muştu. Mehmet Sılay ile Şükrü Can seyyah gibiler bu 
tip problemlerini önceden çözmüşler. 

15 Mayıs 2013 Çarşamba artık Kahramanma-
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raş’ta uyandık… Sabah kahvaltıya indiğimizde bizim 
dışımızda üç kişi daha vardı. Çok geçmeden Fatih 
Uğurlu ve İsmail Göktürk, Hasan Ejderha geldiler. 
Karnımızı doyurmuştuk ki önümüze birer tas paça 
çorbası konuldu. Evet, akşam bizi karşılayanlar ara-
sında, Siirt’te bizden ayrılan Fatih Uğurlu da vardı. 
Şimdi çorbayı o ikram ediyordu. Yeniden ekibe katı-
lıyordu. Fatih Uğurlu Maraşlı olduğundan burada bi-
zimle olmak istemiş. Doğrusu bu olayı büyük incelik 
olarak düşündüm.

Kahramanmaraş bu gezinin son durağıydı. Bir 
nevi dönüş hazırlıkları başlamıştı. Arkadaşların çoğu 
Ankara’ya dönecekti. Ben İzmir’e, Salih Lütfi Bey Er-
zurum’a, Ahmet İlhan Kayseri’ye, derken ayrılacaktık. 
Hasan Ejderha ile benim dönüş biletimi aldık. Salona 
geldiğimizde hazırlık başlamıştı. Salonda Vedat, Fatih 
kitapları sergileneceği yere taşıyorlardı. İbrahim Ulvi 
Yavuz ilk günden bu yana kervanın en sessiz yolcu-
suydu. Birkaç defa bir şeylere kızdığını gördüm. Bazı 
olanlara veya olmayanlara canı sıkılıyordu, genelde 
olanları sessizce izliyordu. Bir müddet arka koltukla-
ra oturup sohbet ettik. Bu seyahati kısaca konuştuk. 
Açıkçası ikimiz de düşündüklerimizi paylaşamadık. 
Bu arada salonda hazırlıklar bitmişti. Yavaş yavaş 
dinleyiciler yerini alıyordu. Burada bu tip olaylar gayet 
alışıla gelmiş, herkes gayet sakin davranıyordu. Öyle 
yüksek sesle bağırıp çağıranlar, koşuşturanlara bu-
rada rastlamadık. Herkes üzerine düşeni yapıyordu.

Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof 
Dr. Uğur Yıldırım salona gelince herkesle tek tek gö-
rüştü. Ahmet Doğan ile bir müddet ayaküstü sohbet 
ettik. O da kulağından bir rahatsızlık geçirmiş, konuş-
masında sıkıntı vardı. Sesler onu rahatsız ediyordu. 
Sık sık kalabalıktan ayrılıp dışarı çıkıyordu. Rahatsız-
lığı ciddiye benziyordu. Allah şifa versin. Bu dışarı çı-
kışlarını da sigara içmekle değerlendirip boşa geçir-

miyordu. Her şeye rağmen bizleri yalnız bırakmadı.
Türkiye Yazarlar Birliği bu etkinliklerin Kahra-

manmaraş ayağındaki programlarını Sütçü İmam 
Üniversitesi Cahit Zarifoğlu konferans salonunda, 
üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımı ile 
gerçekleştirdi. Salonda çok seçkin dinleyiciler vardı. 
Bu şehir şiiri biliyor, ne çok şairi var nasıl bilmesin? 
Şiir kendine yakışan, sakin bir ortamda başlayacak-
tı. 10.30’da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniver-
sitesi, Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda Kültür 
ve Medeniyet Topluluğu’nun organize ettiği “Şiir ve 
Edebiyat Şöleni”ne geçildi.  Türkiye Yazarlar Birliği 
Kahramanmaraş Şube Başkanı İsmail Göktürk hoş 
geldin konuşması yaptıktan sonra Ahmet Fidan ta-
nıtım programını gerçekleştirdi. Ekibimizi son şehirde 
şöyle tanıttı: D. Mehmet Doğan, İbrahim Ulvi Yavuz, 
Erbay Kücet, Atilla Mülayım, Ferhat Koç, Fatih Gök-
dağ, Muhsin Mete, Mehmet Kurtoğlu, Mehmet Oy-
mak, Salih Lütfü Şengül, Ahmet İlhan, İbrahim Eryiğit, 
Vedat Güneş, Mahir Adıbeş, Fatih Uğurlu, A.Vahap 
Akbaş, Ahmet Dur ve Sami Terzi.  Böylece “Kültür 
Kervanı”nı on sekiz kişiyle bitiriyorduk. Yolda kervana 
katılanlarla bazen sayısı artsa da sonuç olarak çekir-
dek kadromuz başladığımız sayıya yakın korunmuş-
tu.

Sunuculuğu yapan Mehmet Yaşar ilk olarak şair 
Vedat Güneş’i çağırdı. Aşkların Adresi şiirini okudu.  
İbrahim Eryiğit   Hüznümün Arka Bahçesi, Kültür Ker-
vanı, Mehmet Adil Oymak Ağlama Çocuk ve Anne 
adlı şiirlerini okudu. Hasan Ejderha’nın Var  mı ki Ağ-
yara Nar  başlıklı şiirinden Lacivert Deftere aldığım şu 
mısraları sunuyorum. 

Yangın yangın yandıkça sen, yanacak ocaklar
Tüm dünyayı senin rengine boyayacaklar
Yürüme talimleri yapan küçük çocuklar
Gelecekte bir gün, bayrağı taşıyacaklar.
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Abdulvahap Akbaş Bu Şiiri Söylemedim, Fahri 
Hoşab Şevkatli Gökler, Mehmet Kurtoğlu Aşk için Vu-
rulmak şiirini okudu. 

Şölenin son şiirini Kahramanmaraş Şube Başka-
nı İsmail Göktürk okudu. Ey çocuk, şiirinde, 

Ay öpüyor seni yanaklarından
Aya bir kez dokunsana çocuk…

Dedi. Arkasından, Giderim Müsaade Gerekmez 
şiirini okudu, 

Biz çarpıp çıkalım kentin kapılarını 
Gemileri limanlarında bu şehrin, kim yakarsa yak-

sın. 
 Sen ıslık çalmayı bilirsin, söyle artık şarkılarını 
 Gir koluma Musa, hayaletlere çarpacaksın…

İsmail Göktürk Baharın Geldiğini Söylemeliyim 
başlıklı şiirini okumadan önce bir açıklama yaptı. Bu 
şiiri Hasan Ejderha’ya ithaf etmiş. Yalnız asıl ilginç 
olanı bu olay pek gönül rızasıyla olmamış baskı al-
tında olmuş. 

Takdimi yapan Mehmet Yaşar eğitimli sesiyle, 
Bahattin Karakoç’un İtiraf Dilekçesini okuyarak otu-
rumu kapattı.

Şimdi yalan çıkmanın utancını terliyorum 
Ortalık olabildiğince bir kör-duman
Ben kendi dumanımda boğulurken
Beyaz ve siyah atlarını koşturmuş zaman; 
Ihlamurlar çiçek açmış 
Rüzgâr ıhlamurların türküsünü söylüyor 
Çıkıp bir yelkende oturmam mümkün değil 
Utancımın terleri kurumadan 
Zamanın dışına sarkamıyorum…

Türk Şiirinin “Ak Sakalı Dede Korkut’u” salonda 
yoktu. Hâlbuki buraları ne çok severdi. Şiiri okuyan 
genç inadına güzel okudu. “Ihlamurlar çiçek açmış 
salkım saçak...” O duymuş ki buraya dostları gel-
miş bir ayağı çukurda olsa gelmez miydi? “Muhak-
kak sana gelecektim bir çiçek vakti,” demişti. Ne var 
acaba bizim bilmediğimiz? “Yine resim çektiremedik 
şair”, diye aklımdan geçti. On yıl önce yine bir bahar 
günü tıpkı bugün olduğu gibi, Başkonuş Yaylasında 
beraberdik, makinemde filim bitmişti, onu hatırladım. 
“Ihlamurlar çiçek açtığı zaman geleceğim”, demişti 
şair, gelmedi. Şimdi genç biri onun şiirini okuyor kür-
süde o sorada değil…  

Kahramanmaraş’ta şiir bir gelenek!.. Onun için 
burada kürsüye çıkıp şiir okumak için yürek ister yü-
rek... Her Maraşlı ister okusun isterse dinlesin şiirin 
hakkını veriyor. Necip Fazıl şiirde zirve yapanlardan, 
Abdurrahim Karakoç şiir durdukça yaşayacak. Maraş 
şiirin, şairin şehri… Şiir burada saygın bir yere otur-
muş…

Öğle yemeği ve arkasından Maraş dondurma-
sı yedik. Kahramanmaraş dondurmasının en önemli 
özelliklerinden biri, keçi sütünden yapılmasıdır. Ahır 
dağının eteklerinden beslenen keçilerin sütü tercih 
edilenidir. Daha sonra bu süte Ahır Dağından topla-
nan salep ve şeker katılır. İyice karıştırılan bu karışım, 
altı saat kadar dinlendikten sonra eksi 6 °C dereceye 
soğutulduktan sonra tüketime sunulur.

 Öğle sonrası program için salona biraz geç gel-
dik. Ön sırada Bahattin Karakoç oturuyordu! Şaşır-
dım desem yalan olur. Biliyordum o bu toplantıları 
kaçırmazdı. Artık iyice yaşlanmış. Her şeye rağmen 
bizimle tek tek ilgilendi. Kısa bir süre muhabbet et-
tik. Yine benim üzerimde duygusallık vardı. Birazdan 
ayrılacağım. Elini öptüm. “Neden erken gidiyorsun?” 
diye sordu. Cevap vermedim. Yol uzun ben yolcu. Ne 
zaman biri çekip gitse hep erken gitti derler arkasın-
dan. Dışarıda yağmur yağıyor, ıslanmaya aldırmadan 
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yürüdüm. Hasan Ejderha, genç bir delikanlıyı, adı Hü-
seyin, beni otobüs durağına bırakması için görevlen-
dirdi.

Kahramanmaraş, Türkiye Yazarlar Birliği Şube 
yönetimini çok canlı ve dinç buldum. Birbirleriyle olan 
ilişkileri, arkadaşlık bağlarının sağlamlığı fark edili-
yordu. Doğrusu bu şehirli edebiyatçıların da kıymeti 
biliniyordu. Gördüm ki burada usta çırak ilişkisi hâlâ 
devam ediyordu. Böyle büyük bir organizasyonu öğ-
renciler düzenliyor ama ustaların hepsi salonda bulu-
nuyordu. Çıraklar her fırsatta onlara saygılarını sun-
makta kusur etmiyorlar.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 35. Kuruluş yılında 
“Ankara’dan Siirt’e Kültür Kervanı” gezisinde çok şey 
gördük ve yaşadık. Organizasyonu düşünen, yardım-
cı olan ve gerçekleştirenler çok iyi karar vermişler, 
hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gezi boyunca 
arkadaşlarım arasında veya uğradığımız yerlerdeki 

tanıştıklarımız, merhaba deyip geçtiğimiz, uzaktan el 
salladığımız her kimseye karşı kusurum olduysa bilsin 
ki art niyetim yoktur, hakkını helal etsin.  Bu yazı dost-
ların dediği gibi gezinin hafızası “Lacivert Defter”den 
çıktı. Elimden geldiğince kırmamaya çalışarak, ön 
yargısız anlatmaya çalıştım. Bunlar benim baktığım 
açıdan böyle görünüyordu. Eğer kusurum var, düzel-
tebileceğim safhadaysa çekinmeden düzeltirim. Yol 
arkadaşlığı yaman olurmuş, unutulmazmış, ben de 
sizleri unutmayacağım, herkese teşekkür ediyorum, 
kusurlarımı bağışlayın, hakkınızı helal edin…

Ayrılıyorum Maraş’tan, dilimde Bahattin Kara-
koç’un Bir Çift Beyaz Kartal adlı şiiri…

Hangi yayla yeşil, nerde keklik çok
Gel seninle orda olalım çocuk.
Kayalar, kayalar... Sırt sırta vermiş;
Kimi yeni mürit, kimisi ermiş…

MAHİR ADIBEŞ RUZNAME'Yİ DOLDURURKEN. Foto: F. Gökdağ
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“SEYAHAT ediniz sıhhat bulunuz”  Pey-
gamber Efendimiz(sav)in bu tavsiyesinin 
günümüzde ne kadar geçerli bir ihtiyaç 
olduğunu hemen hepimiz kabul etmek-
teyiz. Çünkü büyük şehirlerin hayat şart-
ları teknolojik gelişmeler ve modernizmin 
getirdikleri insanımızı stres denilen çağın 
hastalığı ile tehdit etmektedir. Bu hastalık-
tan kurtulmanın en önemli ilacı da seyahat 
olmalı. Tabii ki bu seyahat maddî ve ma-
nevî rahatsızlıklarımızı tedavi edici olursa 
gayeye ulaşmış olunur. Tarihimize, kültü-
rümüze ve dinî değerlerimize yapacağımız her seya-
hat bizlerin sıhhatine vesile olacaktır.  

Tarihimizde yaşamış, kendileriyle gurur duydu-
ğumuz âbide şahsiyetler, manevî liderlerimizin ve 
cemaat önderlerinin yaşadıkları mekânları ziyaret 
aynı zamanda bizleri küllenmekte olan tarihî kültürel 
bilgilerimizi tazelememize ve atalarımızın kurdukları 
insanlığa ışık tutan medeniyetimizin temel taşlarını 
tarihin külleri arasından çıkartarak bugünlere taşıma-
mıza vesile olduğu gibi, aynı zamanda maddî ve ma-
nevî mutluluğumuza da, inançlarımızın pekişmesine 
de neden olmaktadır. Bu düşünceler ışığında TYB’nin 
düzenlemiş olduğu ’35.yıl Kültür Kervanı’ gezisinin 
önemli olduğunu ifade etmek isterim.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşu-
nun 35.yılını kutluyoruz. Yıl boyunca süre-
cek etkinliklerle kültür hayatımıza önemli 
katkıları olacağına inanıyoruz. Etkinlikler 
Genel Merkez eksenli olduğu gibi illerde 
temsilcilikler vasıtasıyla da gerçekleştirili-
yor. TYB Genel Merkezinin düzenlediği en 
önemli etkinliklerden  birisi de kuşkusuz 6 
mayıs  16 mayıs tarihleri arasında Anka-
ra’dan Siirt’e Kültür Kervanı  olmuştur.

 10 gün süren ‘Kültür Kervanı’ yolcu-
luğunda Ankara’dan Siirt’e kadar yol bo-

yunda bulunan Aksaray, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Mardin, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanma-
raş’ta önemli etkinlikler gerçekleştirdi. Ankara’dan 
şair, yazar, ilim ve fikir adamı ile çıkılan yolculuğa za-
man zaman yeni katılımlar oldu ve ahenkli bir yolculuk 
yapıldı. Bu katılımcılar arasında devlet kademelerinde 
önemli görevler üstlenenler olduğu gibi milletvekilliği 
yapmış şair ve konuşmacılar da bulunuyordu.

Türkiye Yazarlar Birliği, kültürel faaliyetleri Ana-
dolu’ya yaymak düşüncesiyle Ankara’dan Siirt’e Kül-
tür Kervanı adıyla bir dizi faaliyet planladı. Güzergâh-
ta bulunan şehirlerde okur yazar buluşmaları, imza 
günleri, fotoğraf ve kitap sergisi, konferanslar, panel-
ler, şiir şölenleri gerçekleştirildi. Ziyaret edilen illerde 
etkinlikleri üniversiteler, il idareleri, Adıyaman’da ise 

35.YILDA ANKARA’DAN SİİRT’E KÜLTÜR KERVANI 
           Ferhat Koç

Foto: V. Güneş
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belediye faaliyet ortağımız oldu.
Kültür Kervanı’nın 10 gün boyunca uğradığı şe-

hirlerde gerçekleştirilen etkinlikler bazı değişiklikler 
yanında aşağı yukarı hep aynı idi. 

Konferanslar

 Uzaktaki Yakın: Kaşgar , Konuşmacı: D. Meh-
met Doğan (Görüntü eşliğinde)

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Konferans salonunda “Uzaktaki Yakın: Kaşgar” adlı 
konferansında; “Kaşgar’ın Müslüman Türk tarihinin 
besmelesinin çekildiği yer” olduğunu söyleyerek baş-
ladığı konferansında özetle şu hususlara değindi.  “İlk 
Müslüman hükümdar buradandı ve ilk Türkçe İslamî 
eserler burada yazıldı. Karahanlı Hükümdarı Satuk 
Buğra Han, Kutadgu Bilig eserini yazan Yusuf Has 
Hacip gibi önemli şahsiyetler Kaşgarlı’dır. Medeniye-
timizin ilk yayıldığı, bütün dünyaya dağıldığı merkez 
burasıdır. Şimdi o merkez modern binalarla kuşatıl-
mış, küçücük bir nüvesi bırakılmıştır” diyerek, Yeni 
Kaşgar’ın eski Kaşgar’ı kuşatmaya almış durumda 
olduğunu belirtiyordu. 100 Yıl önce Kaşgarlı Mah-
mud’un tanınmadığını ifade eden Doğan, “Kaşgarlı 
Mahmut Malazgirt Zaferinden bir yıl sonra, 1072 yılın-
da Abbasi Hilafetinin merkezi olan Bağdat’ta  Divanı 
Lügati-t Türk’ü yazmaya başladı ve iki yıl sonra bitire-
rek zamanın halifesine takdim etti. Bu kitabın Sunu-
şunda deniliyor ki, “Türklerin saltanatı uzun sürecek 
o yüzden herkesin Türkçe’yi öğrenmesi lazım. Ben de 
üzerime düşen vazifeyi ifa etmek için Araplara Türkçe 
öğretmek amacıyla Divanı Lügatit Türk adlı bu eseri 
yazdım.” Doğan,  “Kaşgarlı Mahmud hakkında yakın 
tarihe kadar tüm bilinenlerin kendi anlatımlarıyla sınırlı 

olduğunu”  söyledi.  
Bu konferans Gaziantep’de Üniversite Kültür 

Merkezi salonunda, Ertem Koleji öğrencilerinin de 
bulunduğu bir topluluk önünde tekrar edildi.     

 Endülüs: 8 Asırlık Yurt , Konuşmacılar: D.Meh-
met Doğan ve Mehmet Sılay ( Görüntü eşliğinde) 

Antakya’da Mehmed Akif’in adını taşıyan salon-
da Endülüs’ü konuşmak bir tevafuk... Hatay Üniver-
sitesi rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder açılış ko-
nuşmasında Endülüs medeniyetinin Avrupa ve dünya 
ilim tarihi açısından ihmal edilemez önemini fevkala-
de güçlü ifadelerle ortaya koyudu. Değerli hoca, 9 ay 
İspanya’da bulunmuş. Bu güçlü anlatımın arka pla-
nında gözlemlerinin de önemli payı var.

Mehmet Sılay konuşmasında; “Tarık bin Ziyad’ın 
komutasında 711 yılında Cebel-i Tarık boğazından 
İber yarım adasına geçen Müslümanlar İspanya’yı 
kendilerine yurt edinmişler. Pireneleri aşarak Fransa 
içlerine kadar ilerlemişlerdi. Ancak tarihin med ve ce-
ziri Müslümanların aleyhine döndüğünde sekiz yüzyıl 
yaşamış oldukları topraklardan Kuzey Afrika’ya çe-
kilmek zorunda kalmışlar.  Medeniyetler de insanlar 
gibi, doğuyorlar, büyüyorlar, yaşlanıyorlar ve ölüyor-
lar. Ancak İslam medeniyeti güneş gibi, bir yerde ba-
tarken, bir başka yerden doğuyor. İspanya’dan geri 
çekilirken, İstanbul’dan Balkanlara ve Avrupa’nın iç-
lerine ilerleniyor. İspanya’daki İslam egemenliği sona 
ererken Balkanlarda ve Doğu Avrupa’daki Müslüman 
varlığı güç kazanıyor” diyor.  

D. Mehmet Doğan ise; Endülüs gezisi esnasında 
çekmiş olduğu fotoğrafları perdeye yansıtarak fotoğ-
raf eşliğinde Endülüs medeniyetinin önemi ve karak-
teristik özelliklerini dile getirerek, konferansı dinleyen-
lere adeta görkemli şehirlerini gezme imkânı sağladı.
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Bu konferans Adıyaman’da tekrarlandı.

Şarkın  En Sevgili Sultanı: Selahattin. Konuşma-
cı: Mehmet Sılay

Mardin’de Mehmet Sılay “ Şarkın En Sevgili 
Sultanı: Selahattin” sohbetinde, Selahattin Eyyübi’yi  
“Sarayı olmayan Sultan” olarak nitelerken bu Sultanın 
aynı zamanda bir akademisyen, hadis âlimi olduğuna 
vurgu yaptı. Hayatını Allah yolunda, Allah’ın kullarına 
hizmet ederek geçirenlerin şüphesiz öldükten sonra 
da milletin gönlünde yaşadığına dikkat çekti.

Sılay, Şarkın Sulatanını; herkesin atası, Dünya 
İslam Birliğinin önderlerinden, kendisini dosta düş-
mana kanıtlamış bir dünya lideri, âdil bir halk önderi, 

insaf ehli, merhametli, üstün ahlâk sahibi, cesur, cö-
mert ve kahraman, ilim adamı, aydın ve ileri görüşlü 
devlet adamı vasıflarıyla donanmış bir şahsiyet olarak 
vasıflandırdı.

Mehmet Sılay bu konferansını Diyarbakır’da Ha-
yat Eğitim -Kültür Derneği’nde de verdi.

M. Atilla Maraş’da Kırıkhan Naim Anadolu Lisesi 
öğrencilerine hemşehrileri  Cemil Meriç’i anlattı

Diyarbakır konferansı:10.Yıl Sonra Şevket Bey-
sanoğlu Konuşmacı: M. Ali Abakay

M. Ali Abakay Diyarbakırlı hemşehrileri  Şevket 
Beysanoğlu’nu ve  eserlerini tanıtan konuşmasında, 
merhumun doğum yerinde de fazla tanınmadığına 
dikkat çekti.

DİYARBAKIR ONGÖZLÜ KÖPRÜ ÖNÜNDE. SOLDAN SAĞA: Salih Lütfi Şengül, Mahmut Bıyıklı, Ahmet İlhan, D. Mehmet Doğan, Mehmet 
Kurtoğlu, Mahir Adıbeş, M. Ali Abakay, Sami Terzi, Fatih Gökdağ, Erbay Kücet, Vedat Güneş, Şevki Efe, İbrahim Eryiğit, 
Ahmet Fidan, Ferhat Koç, Atilla Mülayim            Foto: A. Dur
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Paneller

35 yıl sonra Kemal Edip Kürkçüoğlu’  Konuşma-
cılar: Doç.Dr. Hüseyin Akpınar- Mehmet Kurtoğlu- 
Yusuf Turan Günaydın

 Rahmetli K.Edip Kürkçüoğlu Şanlıurfa’nın kültür, 
edebiyat ve manevî  hayatına kalemi ve düşünceleri 
ile hizmet etmiş önemli bir şahsiyettir. Maalesef vefa-
tından sonra Urfalılardan gerekli ilgiyi de görmemiş-
tir. TYB 35. yılında bu muhterem zatı anarak vefasını 

göstermiştir.
Kemal Edip Kürkçüoğlu panelinin panelistleri 

Doç Dr. Hüseyin Akpınar Merhumun  bestelediği Hak 
Erenler şiirini Ney ney icrası ile takdim etti.

Kurtoğlu, Kürkçüoğlu’nun hayatından kesitler-
le edebiyatımıza, kültürümüze, tasavvufî hayatımıza 
yaptığı hizmetleri anlattı. 

Yusuf Turan Günaydın ise Kemal Edip’in hoca-
lık dönemindeki ders notları hakkında bilgi vererek, 
Kürkçüoğlu’nun kültür ve medeniyetimize katkılarını 

DİYARBAKIR'DA GÖNÜLLÜ KURULUŞ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞMA.                                  Foto: A. Dur'dan
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dile getirdi
Sezai Karakoç’la 80 Yıl Oturum başkanı: Yrd. 

Doç. Dr. Mehmet Emin Uludağ. Konuşmacılar: Prof. 
Dr. İlhan Genç- İbrahim Eryiğit, M. Ali Abakay ve 
Mahmut Bıyıklı

Konuşmacıların dile getirdiği hususlar şöyle 
özetlenebilir: Sezai Karakoç, Osmanlı’dan günümüze 
gelen İslâmî düşüncenin, fikrî silsilenin içerisinde yer 
alan öncü isimlerden birisidir.  Mehmed Akif ve Necip 
Fazıl’ın günümüze düşen izdüşümüdür.   Sezai Ka-
rakoç medeniyet kavramı üzerinde sıkça durmuştur. 
Medeniyeti din üzerinden yorumlamıştır.

Millet kavramına yaklaşımında da yine din etkin-
dir. Ona göre aynı medeniyete mensup olanlara millet 
denir. Sezai Karakoç bölünerek küçülmeyi değil, bir-
leşerek büyümeyi savunmuştur. Bundan dolayı İslam 
dünyasının birleşmesi gerekliliğini her zaman dile ge-
tirmiştir. Bugün Sezai Karakoç’un konuşuyor olması, 
fikirlerini paylaşması Diyarbakır için de İstanbul için 
de Bağdat ve Şam için de bir berekettir.  Toplumu-
muzda Sezai Karakoç’un fikri etkisi artarak ve derin-
leşerek sürmektedir. 

Yeni Mecralar ve Edebiyat, Sinema, Televizyon, 
İnternet  Uyarlama ve Diziler, Oturum Başkanı: Muh-
sin Mete, Konuşmacılar: Ömer erdem,İsmail Güneş,-
Yusuf Kaplan,Yrd.  Doç. Dr. Bülent Sönmez.

Konuşmacılar,  iletişimin çağımızdaki müspet ve 
menfi etkileri üzerinde görüş ve düşüncelerini belirt-
tiler. Zamanımız kitle iletişim araçları gücü hakkında 
açıklama yapan Yusuf Kaplan; “Yeni mecralar bir tür 
silah işlevi görmektedir. Kamera izleyiciye yöneltilmiş 
bir silahtır. Film çekmekle silah çekmek aynıdır” diyen 
Kaplan, son on yıldır ülkemizin Kültür Bakanı olma-
dığına dikkati çekti.  Yönetmen İsmail Güneşte, “Her 
ailenin 5 çocuğu olsun diyen bir kızıl elmamız oldu-
ğuna” işaret ederek, “Bu kızıl elmanın gerçekleşme-
sini isteyenler eğitim konusunda ciddi bir proje orta-

ya koyamamışlardır.” Çocuklarımız TV’lerin konusuz, 
anlamsız dizilerine teslim edilmişlerdir. Kültür, kitap, 
şiir hayatımızdan çekiliyor. Kuraklık olmasına rağmen 
yağmur duasına çıkmak ta yok”  dedi.

”Yakın Geçmişten Üç Büyük İsim” başlıklı panel 
düzenlendi Oturum başkanlığını TYB Şeref Başkanı 
D.Mehmet Doğan’ın yaptığı panelde Yrd. Doç. Dr. İb-
rahim Erşahin “Şevket Bulut ve Kayıp İnsanların Sa-
hici Hikâyeleri” başlıklı sunum; Serdar Yakar “Taşrada 
Küskün Bir Yazar: Kadir Tanır” başlıklı sunum; Rama-
zan Avcı “Suyu Islatan, Alevi Üşüten Şair: Abdurra-
him Karakoç” başlıklı sunumla, Kahramanmaraş’ın 
ahirete irtihal etmiş değerli yazarlarını andılar.

Gezi ve ziyaretler

Hazırlanan program gereği gidilen şehirlerde za-
manın ve yağmurun müsaadesi nispetinde şehir gezi-
si ve ziyaretler yapıldı. İlk durağımız olan Aksaray’da 
Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar 
ile Vali Selami Altıok ziyaret edildi, Vali bey’in maka-
mında Belediye başkanı Nevzat Palta ile de bir araya 
gelindi. Zaman darlığından şehir turu otobüsle yapı-
larak Hatay’a hareket edildi.

Hatay

Şehir gezisine Habib-i Neccar Camii ile başlandı.  
Protestan Kilisesi bazı arkadaşlarımızca ziyaret edil-
di.  Ayrıca kapalı ve açık çarşıları vaktin elverdiğince 
gezildi.

 
Gaziantep

Güney Doğu’nun tarihî şehirlerinden biri olan 
Gaziantep’te zaman elvermediğinden kale civarında-
ki çarşı gezisi ile yetinildi.
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Şanlı Urfa

Şanlıurfa programına sıra gecesi ile başlıyoruz. 
Lokanta olarak düzenlenen ikigöz mağarasında Ur-
falı şair, yazar ve mûsikîşınaslarla bir araya geliyo-
ruz. Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi Başkanı 
Cuma Ağaç, sıra gecesinin esnaf ve sanatkârımızın 
ahilik geleneğinden beslenen dayanışma gecesi ol-
duğunu belirterek, “Sıra gecesi ortamı bir kültür ve 
eğitim ortamıdır. Sıra gecesi bir sohbet gecesidir. Sıra 
gecesi muhabbet gecesidir. Sıra gecesi keyfi bir eğ-
lence gecesi değildir. Ama maalesef sıra gecesi adı 
altında bu yüksek faaliyetler unutuluyor, bunun yerine 
bayağı ve aşağı bir eğlence formu pompalanıyor. Sıra 
gecesi misafirlere ve bütün kamuoyuna yanlış tanıtı-
lıyor.” diyerek bugünkü sıra gecelerinde yapılan yan-
lışlıkları dile getiriyor..Sabah Harran Üniversitesinde 
gerçekleştirilen programdan sonra şehir gezimiz sıra-
sında  Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü de 
ziyaret ediyoruz. Müdür Selami Yıldız, aynı zamanda 
TYB Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi.  Burada 
sohbetler edildi ve ilk defa Türkçe, Arapça, Kürtçe 
şiirler okundu. TYB Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi şair Seyit Ahmet Kaya şiir kitabını bizlere tak-
dim etti. Ayrıca Kültür Müdürlüğü yayınlarıda…

Mardin’e giderken yolumuz Hz Eyyub Nebi Bel-
desine uğruyor. Hz. Eyyub’ün kabrinin burada oldu-
ğuna inanılıyor. Yakın zamanda inşa edilen türbeyi 
ziyaret ediyoruz. TYB üyesi Adil Mehmet Oymak bu-
ranın restorasyonuna emeği geçen bir kişi olarak bize 
beldeyi gezdiriyor. Yapılan çalışmalar hakkında Bele-
diye başkanı ile birlikte bilgi veriyorlar.

Mardin

Mardin, mimarî, etnografik, arkeolojik, tarihi ve 
görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren 

Güneydoğunun şiirsel kentlerinden birisi. Son za-
manlarda turistlerin oldukça ilgisini çeken bir şehir…

Mardindeki gezimiz ana cadde üzerindeki ta-
rihî yapılarla sınırlı kaldı. Cuma namazını  tarihî ca-
milerden birisinde eda ettikten sonra şehir gezimizi 
tamamlayarak Artuklu  Üniversitesi’ne gidilerek bura-
daki etkinlik gerçekleştirildi.

Diyarbakır 

Yalnızca Diyarbakır’da iki günlük bir program 
planlandı. Diyarbakır ziyaretimize o günlerde atandığı 
İzmir’e gitme hazırlıkları içinde olan Vali Mustafa Top-
rak’ı ziyaretle başladık.

Ancak, Havanın diğer illere göre daha fazla ya-
ğışlı olması sebebiyle şehri yağmurun müsaadesi 
nispetinde gezebildik. Ulucami, Hz. Süleyman Camii, 
Diyarbakır Kalesi ve Köprüsü, Şarkiyat Araştırmaları 
Derneği. Burada Diyarbakırlı yazarlar, şair ve araştır-
macılarla çay sohbetinde bulunduk. Görmekten mut-
lu olduğumuz bir yerde eski bir kervan sarayın altına 
açılmış Ensar Kitabevi oldu. Bölgenin, belki de Türki-
ye’nin en büyük kitabevi. Gerek kitap sayısı, gerekse 
düzeni itibariyle örnek bir müessese.

Ayrıca, Diyarbakır yemek çeşidi ile de ayrıcalıklı 
bir ilimiz. Tattık ve takdir ettik. Bu arada kafilemizden 
Dr. Mehmet Sılay, M. Adil Oymak ve A. Vahap Akbaş 
Uzat TV’de bir programa katılarak hem TYB’nin 35.yıl 
Kültür Kervanı hakkında bilgi verdiler, hem de aktüel 
konu olan “çözüm paketi” ve bir gün önce gerçekle-
şen Reyhanlı’daki patlama hakkında görüşlerini dile 
getirdiler.  

Siirt

Siirt programı her ne kadar Siirt için planlanmış 
ise de aynı tarihte Veysel Karanî beldesinde düzen-
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lenen “ Hz. Veysel Karanî ve Anneler Günü”  etkinliği 
nedeniyle bu programla birleştirilmiş. Bunun üzeri-
ne Siirt yerine Tillo’ya gitmemiz gerekmişti.  Tillo’ya 
akşam vasıl olduk. Geceyi bir misafirhanede geçir-
dikten sonra sabahleyin önce Tillo’da medfun İslam 
büyüklerini ziyaret ediyoruz. 

Tillo, Doğu Anadolu’daki din eğitiminde önemli 
yeri olan medrese kültürünün önemli merkezlerinden 
birisiydi. Doğu illerinde ve Tillo’da doğmuş pek çok 
İslam âlimi bu medreselerde yetişmiştir. Bunlardan 
bazıları; Şeyh Mansur,Şeyh Mücahid, Şeyh İsmail Fa-
kirullah ve İbrahim Hakkı Hazretleridir…

DİYARBAKIR SURLARINDA ÇAY MOLASI. SOLDAN SAĞA: Sami Terzi, Mehmet Kurtoğlu, M. Ali Abakay, Muhsin Mete, D. Mehmet Doğan, 
Ferhat Koç, Ahmet Fidan, Mahmut Bıyıklı, Atilla Mülayim, Salih Lütfi Şengül ARKA PLANDA: Fatih Gökdağ ve Ahmet İlhan.   
                  Foto. A. Dur
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Veysel Karanî beldesine geldiğimizde, öncelikle 
Peygamberimizi ziyaret eden ve fakat O’nu göreme-
yen, fakat O’nun iltifatına nail olan, hırkası ile şeref-
lendirilen Veysel Karanî türbesini ziyaret ettik.  Her 
ne kadar “Yemenli Veysel Karanî” denilse de Yemen 
gezimiz sırasında kendisi hakkında bilgiye sahip bir 
kişi ile karşılaşmamıştık.

Veysel Karanî, 657’de vefat etmiş. Cesedini al-
mak isteyen üç kabilenin de tabutunda görünerek ke-
ramet göstermiş. Yemen’de, Şam’da ve Siirt’te kabri/
makamı var. Bu kabirlerin hepsi için söyleyeceğimiz 
şu: Yemen’deki veya Şam’daki ne kadar gerçekse, 
Siirt’teki de o kadar gerçektir!

Yağmurun devamlı ve zaman zamanda hızlan-
ması nedeniyle Veysel Karanî hazretlerinin Camii ve 
Türbesinin olduğu mahalde açık havada yapılacak 
olan toplantılar gerçekleşemiyor. Etkinliğe Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç ta katıldı. Açılan standları 
gezen Arınç, TYB’nin okur -yazar buluşmasını ve fo-

toğraf sergisini gerçekleştirdiği standı ziyaret ederek 
başarı dileklerini iletti.

Adıyaman

Adıyaman’da program öncesi şehir gezimize Vali 
Mahmut Demirtaş’ı ziyaretle başlıyoruz. İlk Adıyaman 
bilgilerini Vali Demirtaş’tan alıyoruz.  Demirtaş, Adıya-
man’ın sahip olduğu zengin kültürü ile tarihî ve turis-
tik yerlerle ilgili bilgi vererek, Adıyaman’ın kardeşliğin, 
barışın ve hoşgörünün egemen olduğu Güneydoğu 
Anadolu bölgesinin en huzurlu şehri olduğunu ifade 
etti. Vali Demirtaş, “Adıyaman, dil, din, ırk ayrımı ya-
pılmadan yıllardır herkesin barış ve huzur içerisinde 
yaşadığı, birlik ve berberliğinden asla ödün vermeyen 
bir Anadolu şehridir.” dedi. 

Buradan belediyeye geçildi. Güleç yüzlü, dina-
mik belediye başkanı M. Necip Büyükaslan bizi kapı-
da karşıladı. Kendisiyle öğrencilik yıllarında tanışmış-
tık. Zaman zamanda Ankara’yı ziyaretlerinde görüş-
memiz oluyordu. Çay, kahve, Adıyaman’a has peynir 
tatlısı ve bol muhabbetten sonra başkan bizi bir şehir 
turuna çıkarıyor. Eski çarşılar her hangi bir Anadolu 
şehrinden farksız. Başkan birebir tanıyor esnafı. De-
mirciler çarşısında asırlık bir kıraathanede (adı Hısn-ı 
Mansur, Adıyaman’ın eski ismi) çay faslı. Tavşanka-
nı demli çaylar peş peşe geliyor. Bu arada başkan, 
Adıyaman’da çarşı tellallarının gazel okuma gelene-
ğinden ve ünlü gazelhanlardan bahsediyor. Bugün de 
böyle gazelhanlar varmış. Nitekim bunlardan biri elini 
kulağına atıp başlıyor gazele.

Adıyaman’da belediye, az sayıda tarihi yapısını 
korumaya çalışırken yeşil alanı artırmak için de gayret 
sarf ediyor. Örnek bir Adıyaman evi olarak Keleşoğ-
lu konağı onarılıyor. Surlarından eser kalmamış Ka-

Dicle Üniversitesi Rektörü  Ayşegül Jale Saraç'a Ahmet Fidan 
tarafından TYB yayınlarının takdimi.            Foto: A. Dur
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le’den şehri seyrediyoruz.
Adıyaman nedense Nemrud’u çağrıştırıyor. “Adı-

yaman” adı geçince “Nemrut” hatıra geliyor. Nemrut 
dağında gurub veya şafak seyretmek yaygın bir turis-
tik alışkanlık haline gelmiş. Bizim buna  vaktimiz de 
hevesimiz de yok. Şehre yakın bir yerde kabri olan 
bir sahabeyi ziyareti tercih ediyoruz. Safvan b. Muat-
tal Anadolu’nun fethi için buralara gelen sahabeden. 
Söylendiğine göre, Anadolu’da kabir yeri kesin olarak 
bilinen iki sahabeden biri imiş. Diğerinin Eba Eyyüb 
el-Ensari olduğunu söylersek, Adıyaman’daki kabrin 
önemi daha iyi anlaşılır.

Kahramanmaraş

Üniversitede sabah ve öğleden sonra olmak 
üzere gerçekleştirilen iki etkinliğin dışında, zamanı-
mız elvermediğinden Ticaret Borsasını ziyaret, yemek 
(bilhassa dondurma) ve kısa bir şehir gezisi yaparak 
ayrılıyoruz.

Sonuç olarak; Türkiye 21. yüzyılda yeniden yapı-
lanıyor. Değişim ekonomiden sosyal hayata, eğitim-
den yönetime her alanda kendini hissettiriyor. Şehir-
ler yeni bir çehreye bürünürken, günümüze devreden 
mimari mirasın korunması -geç de olsa- daha ciddi 
olarak ele alınıyor.

Manevî hayatın zemini engellerden temizleniyor. 
Çok sayıda cami, imam hatip okulu, ilahiyat fakültesi 
açılıyor. Bu dini, manevi hayatı kontrol eden moder-
nleşmeden vazgeçildiği anlamına geliyor. Türkiye’nin 
kılıktan- kıyafete ve düşünceye kadar her alanda yeni 
bir arayış içinde olan üniversitelerinde etkinlik yap-
mak ayrı bir mutluluk. Bütün bunlar geleceğin Tür-
kiye’sinin nasıl şekilleneceği konusunda ipuçları ve-
riyor…

Bu gezi bizim için çok önemliydi. Türkiye’nin son 
zamanlarda içinde bulunduğu barış sürecini değer-
lendirme fırsatımız oldu. Halkla, aydınlarla, üniver-
site hocalarıyla görüşmelerimiz oldu. Kendi kültürel 
faaliyetlerimizi yaparken, oradaki kültürel faaliyetlerin 
içinden de geçtik. Faaliyetlerimiz genelde valiliklerle, 
üniversitelerle işbirliği şeklinde oldu. Adıyaman’da 
Belediye Başkanımızın ilgisiyle kültür Kervanı etkin-
liğimizi yaptık..

İnsanımızı yarınlara hazırlayan, aydın ve entelek-
tüel bir nesil yetişmesine büyük gayretler sarf eden 
Türkiye Yazarlar Birliği. Bu kuruluşu meydana geti-
renler Mehmed Akif Ersoy’ların, Necip Fazıl Kısakü-
rek’lerin Sezai Karakoç’ların varisleridir. Kardeşliğe, 
barışa,bugüne kadar önemli hizmetler yapan Türki-
ye’deki kültür hayatının zenginleşmesine önemli kat-
kıları olan TYB bundan sonra da  medeniyet,kültür 
alanlarında daha hayırlı hizmetlere imzasını atmaya 
devam edecektir, İnşaallah..
 

Ferhat Koç TYB sitesine haber yazıyor    Foto: V. Güneş
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TÜRKİYE Yazarlar Birliği İle ‘ Ankara’dan 
Siirt ‘e Kültür Kervanı’ndayım.

Nisan ayındaki bir toplantıda TYB 
Genel Başkan İ. Ulvi Yavuz Beyin daveti 
üzerine yukarıda andığım kervana ben de 
katıldım.

6 Mayıs 2013, Aksaray

Sabahleyin eski Trafik Hastanesinin 
önünde arkadaşlarla buluşuyoruz, oto-
büsümüz geliyor ve biniyoruz. Hareketi-
mizden birkaç dakika sonra Ahmet Fidan 
arkadaşımız Kur’an-ı Kerim okuyup güzel bir dua 
ederek manevi sigortamızı da yaptı, hep birlikte âmin 
dedik. Ekibimizde İ.Ulvi Yavuz Ferhat Koç, D.Mehmet 
Doğan, Muhsin Mete, Erbay Kücet gibi çok eski dost-
larımız var.

Aksaray’ da doğruca üniversiteye gidiyoruz. 
Rektör canlı bir arkadaş tabii canlı olacak ölü değil 
ya diyeceksiniz buradaki canlı ifadesinden kastım 
gündeme hâkim manasındadır. Bir tabldot yemeği 
yedikten sonra doğruca lavabolarında suyu akmayan 
yeni yapılan ve açılışı için DİB Başkanından randevu 
beklenen camide öğle görevimizi yaptıktan sonra gü-
neşli bir havada toplantımızın yapıldığı salona doğ-
ru yürüyoruz. Salon doğal dolu değil, tembihli dolu, 
bunu konuşmacılara gösterilen ilgisizlilikten ve içeri 
girip çıkmalardan anlıyoruz. TYB’ onursal başkanı ve 

kurucusu ve Ankara’daki en eski dostla-
rımdan D. Mehmet Doğan’ın  , “Uzaktaki 
Yakın Kaşgar “ konulu konferansından çok 
yararlandım Divanı Lügat-ı Türk’ün yaza-
rı Kaşgarlı Mahmut’un ülkesinin bugünkü 
halini ve geçmişini tanımış oldum. Şair ar-
kadaşlarımızın şiirleri de güzeldi.

Ayrıca TYB ‘ nin 35 inci yıl sergisi de 
geçmişte yapılan kültür faaliyetlerini gös-
termesi ve belgelemesi açısından hem il-
ginç, hem de yararlı oldu.

Daha sonra Aksaray Valisini ziyaret 
ettik Vali Bey Üstad’ın tabiriyle Anado-

lu’nun ruh köküne bağlı arkadaşlardan yani bir Ana-
dolulu,  halkına yukarıdan bakan onları hakir gören, 
ezen bürokrat tiplerinden değil milletine hizmet etme-
ye hazır bir insan izlenimi bıraktı bende bakalım seya-
hat boyunca bu nitelikte kaç kişi göreceğiz. Aksaray 
Vilayetinin il ve ilçe olma serencamlarını dinleyip vali-
nin makamında kıvrak odacının getirdiği çayların tadı 
damağımızda kalarak yola revan oluyoruz. 

7 Mayıs 2013 Salı, Hatay

Hatay da gösterilen misafirhaneye yerleşiyoruz. 
Daha önce sözleştiğimiz gibi  arkadaşlarla sabah 
namazı için Yasin Suresi’nde   adı geçen    Habib-i  
Neccar’ın  Camisine  gideceğiz.  Telefon alarmım çal-
madan ezan sesiyle uyandım, sanki ezan odamda 

     GÜNEY İLLERİMİZE BİR GEZİ      
            M. Fatih Uğurlu 

Foto: V. Güneş



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN  35. YILINDA  ‘ANKARA’DAN SİİRT’E KÜLTÜR KERVANI 

107

okunmuştu, hemen hazırlanıp aşağı indiğimde birkaç 
arkadaşımın daha önceden hazırlandığını gördüm. Dr. 
Mehmet Sılay’ın önderliğinde otobüs şoförünü uyan-
dıramadığımızdan yürüyüşe geçtik hedefimizdeki ca-
miye varamadan vakit geçecek korkusuyla yakında-
ki bir caminin adresini bir temizlik işçisinden alarak, 
vaktinde bol cemaatli yeni bir camiye gittik. Görevi 
yaptıktan sonra birtakım arkadaşlar geri döndüler. 
Biz kalanları ise cemaatten bir kardeşimiz Habib-i  

Neccar Camii’ne bıraktı. Cami çok eski,  Anadolu’da-
ki ilk camilerden, Emeviler zamanında yapılmış. Gez-
dik fotoğraflar çektirdik, sonra da bulduğumuz bir pa-
çacıdan çorba içtik. Hatay öyle iki üç saatte gezilecek 
bir şehir değil, burada çok eski medeniyetler geçmiş, 
İslamlaşma süreci Haçlı Savaşları konusu var. Birinci 
Dünya Savaşındaki çarpışmalar var. Cumhuriyet dö-
nemi Müstakil Hatay konusu var, bunların hepsinin in-
celenip gezilmesi gerekir, neyse biz konumuza döne-

DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NDE "YENİ MECRALAR VE EDEBİYAT, SİNEMA, TELEVİZYON, İNTERNET  UYARLAMA VE DİZİLER" PANELİ .
SOLDAN SAĞA: Ömer Erdem, Bülent Sönmez, Oturum Başkanı Muhsin Mete, Yusuf Kaplan, İsmail Güneş        Foto: A. Dur
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lim, aracımıza binip üniversiteye geldik. Üniversitenin 
adı Mustafa Kemal Üniversitesi, Rektör candan birisi, 
günü geçiştirmeye bakan bir yönetici değil, kalıcı bir 
şeyler bırakmak isteyen bir yönetici, dört beş saatte 
böyle bir kanaate nasıl varılır, diyeceksiniz varılıyor 

işte. Faaliyetlerimizin yapılacağı salona giriyoruz, gü-
zel bir organizasyon, hatta her konuğa edebiyat bölü-
münden öğrencileri asistan olarak görevlendirmişler. 
Bize görevlendirilen iki öğrenciden birisi Osmaniyeli, 
diğeri Urfalı üçüncü sınıf öğrencileri, araştırmışlar, 

HAZRETİ  SÜLEYMAN CAMİİ'NDE MİSTİK BİR HAVA. SOLDAN SAĞA: Mahmut Bıyıklı, Mahir Adıbeş, Erbay Kücet, Meçhul Derviş, 
Mehmet Kurtoğlu, D. Mehmet Doğan, Atilla Mülayim, M. Ali Abakay, Salih Lütfi Şengül - DİYARBAKIR     Foto: A. Dur
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internet sitemize girmişler bizi tanımaya çalışmışlar.  
Salon dopdolu ve ilgili öğrenciler, bunu her şekilde 
anlıyorsunuz. Güzel bir kaynaşma oldu. Öğrenciler 
gelen yazar büyükleri ile tanıştılar, kitap imzalattılar, 
adresler telefonlar alındı verildi, yeni tabirle e -mailler 
not edildi.

 Şiirler okundu, Dr. Mehmet Sılay ve D.Mehmet 

Doğan’ın verdikleri “Endülüs: 8 Asırlık Yurt” konferan-
sı bizi Endülüs’e, hüzünlü asırlara götürdü. Seyyah Dr. 
Sılay bir Endülüs uzmanı Allah izin verirse zaten var 
olan Endülüs’e gitme kararım iyice pekişti. Bunu Sa-
yın Sılay’a açtığımda 2013 Kasımındaki tura gel dedi, 
ben de inşallah dedim. Aydın, inanmış kişi, hadi Sn. 
Doğan’ ın tabiriyle söyleyelim “sahih aydın” olmak is-

DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NDE "SEZAİ KARAKOÇ’LA 80. YIL PANELİ " SOLDAN SAĞA: İbrahim Eryiğit, Mehmet Emin Uludağ, Mamut Bıyıklı, 
M. Ali Abakay                   Foto: A. Dur
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teyen her kişi veya öyle olduğunu varsayan her kimse 
bence. Önce, cennetmekân Abdülhamid Han’ı anla-
malı, sonra da Endülüs’ü çalışmalı. Fetih, büyüme, 
duraklama, parçalanma, yıkılma, fikir ve kültür hayatı, 
Avrupa ve dünyaya etkileri, çalışma konularının baş-
lıkları olabilir. Programdan sonra tekrar Hatay merke-
ze döndük. Çarşı tekrar kısaca gezildi ve bu arada 
gezdiğimiz bir kiliseden Hatay’da dört çeşit cemaate 
mensup kilise varlığından haberdar oluyoruz, her ne 
kadar hepsinin cemaati olmasa da.

Kırıkhan’da Beyazıd-ı Bestami Hazretlerini ziya-
ret etmek için aracımızı yol dar olduğu için aşağıda 
bırakıp kabrin olduğu kaleye yürüyerek tırmanıyoruz. 
Bazı çevik arkadaşlar bunu ben dâhil dağ yürüyüşüne 
çeviriyoruz. Allah dostunu ziyaret edip Fatihalarımızı 
gönderiyoruz. Aşağı indiğimizde sürpriz, yol kena-

rındaki dutun ulaşabildiğimiz dallarından daha yeni 
olmuşlarından nasipleniyoruz. Yola devam ediyoruz, 
Adana Urfa otobanına çıkmadan önce bir yerde Fer-
hat Koç dostumuzun kızının hazırladığı  ve seyahate 
katılan dostlarımızın iştirak ettiği bazı yardım malze-
melerini Suriyeli sığınmacılara verilmek üzere bir mer-
keze teslim ediyoruz.

8 Mayıs 2013 Çarşamba, Gaziantep

Gaziantep’e doğru yönümüzü doğuya çevirdiği-
mizde hemen sağımızda on beş yirmi kilometre içe-
ride kalan ünlü sahabe Ökkaşe Hazretlerinin ruhuna 
dualar okuyup yola devam ediyoruz. Onursal Başkan 
Doğan güzel bir konuşma yaparak ekipteki arkadaş-
ları bazı yolculuk sıkıntılarına karşı uyardı. İyi de oldu, 
gerçi bir huzursuzluk olmadı, ama konuşmadan son-
ra arkadaşlar siniri alınmış çiğ köftelik et gibi yumuşa-
dılar. Onursal Başkan bu konuşmayı her sabah yola 
çıkışımızda yaptı arkadaşları rahatlattı. Tabi yolculuk 
esnasında E. Kücet sempatik ve güler yüzlü tavırla-
rıyla, seyyah, konuşma adamı, aynı zamanda da ta-
rihçi olan ve yine aynı zamanda tüm dillerde mahalli 
şivelerle fıkra anlatma uzmanı olan ve insanı mutlaka 
güldüren M. Sılay  dostumuzu da anmadan geçeme-
yeceğim.                                             

Artık acıkmaya başlayan midelerimizi de sus-
turmak için konu tartışmaya açıldı. Yol güzergâhında 
mı yiyelim, yoksa Antep’e varınca mı bu işi yapalım?  
Sonunda bir gurme heyeti seçilerek yolda iki kamyon-
cu lokantası incendi, benim de içinde bulunduğum 
heyetin olumsuz raporu üzerine şair İbrahim’in faal 
interneti sayesinde Antep’in ünlü İmam Şamil resto-
ranının ( saat 22:00 olmuştu)kapanmak üzere oldu-

DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NDE İKİ KADİM DOST. Ufuk Bircan ve Atilla 
Mülayim     Foto: F. Gökdağ
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ğunu, sakatat dahil hiçbir şeyin kalmadığını öğrenip 
açık bir kebapçı bularak ve bu kebapçının gönderdiği 
bir eskort sayesinde o lokantada nefsimizi körelttik-
ten sonra kalacağımız mekâna doğru gidiyoruz. Otel 
güzel, bana da tek kişilik bir yer düşüyor. İyi bir uy-
kudan sonra sabah uyandığımda karşıda gördüğüm 
ormanda eşofmanımı giyerek bir yürüyüş bile yaptım. 
Salona herkesten önce gelip hazırlık yapıyoruz. İşte 
bu esnada da TYB’ nin Gaziantep başkanı ile nihayet 
tanışıyoruz. Program başladığında salon nerdeyse 
boş, TYB Antep başkanı bir özel okulda yönetici imiş, 
kendi öğrencilerini ve on tane kadar da okulunun öğ-
retmenlerini getirmiş olduğunu sonradan öğreniyo-
ruz, ki üniversite tatil döneminde imiş, neyse sağlık 
olsun deyip programı tamamlayıp rektörü ziyarete 
gidiyoruz. Rektör Yavuz Beyin öğrenciliği Ankara da 
geçtiğinden ortak anılarımız canlandı. Necip Fazıl Kı-
sakürek’ten, Nuri Pakdil’den anılarımızı paylaştık. 20 
arkadaş Rektörün makam odasında bolca çay kahve 
içtikten sonra Rektörden müsaade isteyip ayrılıyoruz. 
Kitap imzalama etkinliğinden sonra aracımıza binerek 
yola çıkıyoruz.  Şanlıurfa’ya giderken araçta Mehmet 
Sılay ve Erbay Kücet korosundan şarkılar ve türküler 
dinliyoruz. Fıkra anlatma becerisi olan arkadaşlar da 
bu becerilerini yol boyu gösteriyorlar. 

9 Mayıs 2013 Perşembe, Şanlıurfa

Urfa’da Balıklı Gölü geziyoruz. Daha sonra aynı 
mekânda bulunan bir parkta Urfalı arkadaşlarla gö-
rüşüyoruz. TYB Başkanı Cuma,-ilginç bir kişilik, çok 
hareketli, Allah gönlüne göre versin- Yusuf Demirkol 
bunlardan bazıları, bir çay molasından sonra mancı-
nıkların bulunduğu tepeye doğru tırmanışa geçiyoruz. 

Tepedeki mezarlıkta “Aney’i” ziyaret edip Fatiha oku-
yoruz, Aney; Mehmet Atilla Maraş’ın ünlü şirindeki 
annesinin kabri. 

Tepeden dönüşte arkadaşların organize ettiği ye-
mek ve sıra geçesi için Mağara Restoranda yerimizi 
alıyoruz. Yemeği GAP Başkanı Sadrettin Karahocagil 
veriyor, kendisi zaten Ankara’dan arkadaşımız. Ye-
meğe Urfa eşrafı ve Vali de katıldı. Yemekten sonraki 
Urfa türkülerini kapsayan konser güzeldi. 80 yaşın-
daki bir Urfalı yerel türkücü de oldukça başarılıydı. 
Buradan kalacağımız otele gittik. Konakladık. Sabah-
leyin iyi bir kahvaltıdan sonra soluğu Harran Üniver-
sitesinde aldık. Burada üniversite imkânları çok ge-
niş, 44 bin dönümlük bir araziye yerleşmiş en büyük 
araziye sahip. Devlet üniversitelerimize geniş bütçe 
ayırmış, hepsinin sosyal imkânları, spor sahaları, öğ-
renci kantinleri, kütüphaneleri, konferans salonları 
çok güzel. Burada etkinliklerimizi dolu bir salonda, 
canlı bir dinleyici topluluğuna yaptık. Daha sonra Ur-
fa’ya döndük. Kültür Müdürlüğünün bulunduğu tarihi 
bahçede biraz dinlendik, Kültür Müdürlüğünün bizim 
için hazırladığı kitapları aldık. Burada bahçede, Urfa 
türkülerinden oluşan bir mini konser dinledik. 

Urfa’nın benim açımdan önemi, Yusuf Demirkol 
Beyin, bütün heyete hediye ettiği defter ve kalemler 
sayesinde bütün arkadaşlarımın ortaklaşa talebi ile 
benim tekrar ikinci defa yazarlığa başlamam oldu. 
Böylece mübarek bir yerde, mübarek bir beldede, 
mübarek bir şekilde yazarlığa başlamış oldum. Ayrıca 
Yusuf Demirkol Bey, Ağabeyimin Bacanağı Rahmetli 
Mehmet Emin Balyan’ın da sınıf arkadaşı imiş. 

Urfa da otobüsümüze binen Mehmet Adil Oy-
mak; kendisi Urfalı bir kültür adamı. Harran Üniver-
sitesi Öğretim Görevlisi, Halil İbrahim Bey Belediye 
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Başkan iken yardımcısı olan bir arkadaşımızdır. Bizi 
Hz. Eyüp’ün mezarına götürmek üzere yönetimi ele 
aldı.  120 km sonra Hz. Eyüp’ün kabrinin bulunduğu 
kasabaya geldiğimizde, buranın belediye başkanının 
sıcak bir ev sahipliğiyle karşılaşıyoruz. 

10 Mayıs 2013 Cuma, Mardin 

Mardin de güzel bir otelde geceyi geçirdik. Sa-
bahleyin kahvaltıda arkadaşların yüzünden kalınan 
yerin çok kaliteli olduğu belli oluyordu. Güzel bir kah-
valtıdan sonra eski Mardin’e doğru yola çıktık. Ara-
cımız yolun daraldığı bir yerde durdu, seyahate yaya 
devam ettik. Bazı tarihi konakları gezdikten sonra 
yakın zamanlara kadar vilayet binası olan, şimdi ise 
Harran Üniversitesinin bir fakültesinin yerleştiği ko-
nağı gezdikten sonra Cuma namazı için bir camiye 
gittik. Camiyi Artuk oğullarından Kutbettin İlgazi 12 
inci yüzyılda yaptırmış. Camide, Peygamberimizin 
ayak izi var. Cami oldukça güzel restore edilmiş, 13 
yy. mimarisini aynen yansıtıyor. 

Mardin’i zenginleşmiş buldum. Aslında uzun sü-
reden beri devam eden terör sorunu bu aylarda yu-
muşama sürecine girdiğinden bölgede bir rahatlama 
olduğu gözle görülecek derecede hissediliyor. Mar-
din’e en son 2001 de yani 12 sene önce Memur-Sen 
örgütlenmesi için gelmiştim. O zamanla bu zaman 
içerisinde çok gelişmiş, bunu büyük otellerden, lüks 
apartmanlardan ve yeni Mardin’deki geniş bulvar-
lardan anlıyoruz. Bu maddi gelişmenin yanı sıra bir 
kültür bilinçlenmesi de belli oluyor. Tarihi geçmişe ve 
kalan eserlere daha bilinçle yaklaşılmış. Bu bilhassa 
eski Mardin’de açık seçik gözüküyor. Artuklu Üni-
versitesinin salonunda yaptığımız faaliyetlere katılım 
normaldi. Ancak İstanbul Radyosunun sanatçılarının 
vermiş olduğu tasavvuf mûsikisi konseri  ise  daha 
büyük kalabalıklara dinletilmeliydi. 

11 Mayıs 2013 Cumartesi Siirt

Siirt’te Tillo’da İbrahim Hakkı Hazretlerinin misa-
firhanesinde kaldık Hava yağışlı, ortalık yeşillik. Sa-
bahleyin İbrahim Hakkı Hazretlerinin makamına gidip 
ziyaret ettik. Ziyaretimiz kısa oldu. Tekrar araca bine-
rek Siirt’ten direk geçip   doğru Veysel  Karanî  Haz-
retlerinin bulunduğu Veysel Karanî Beldesine  gittik. 
Orada her sene yapılan anma törenlerine rast geldik. 
Bu törenler için gelen Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’la da görüştük. Bülent Bey belediyenin bir salo-
nunda halka hitap etti, yarın 12 Mayıs Anneler Günü 
olduğu için duygusal bir konuşma yaptı. Kendisi ve 
dinleyenler de ağladı. Veysel Karanî  beldesi bakımlı 
bir hâle gelmiş. Vakıflar Genel Müdürlüğü çok yatı-
rım yapmış. Türbeyi tamir etmiş,   cami, kurban ke-
sim yeri, aşevi gibi sosyal tesislerle burayı donatmış. 
Vakıfların bağlı olduğu Bakan Bülent Arınç Bey’ i bu 
hizmetlerinden dolayı hayırla anıyoruz. Ekip ile ben 
yoldan ayrıldım. Onları yolcu ettim. Altı günden beri 
yiyip içip, birlikte kaldığımız arkadaşlarımızla veda-
laşmak onlar için de sürpriz oldu. Bu seyahatin ya-
rıdan fazlasına katıldım. Ancak katılamadığım  Diyar-
bakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş kaldı. Uçakla Si-
irt’ten Ankara’ya uçuyorum, uçak pervaneli, iki saatte 
Ankara’ya varacak, sevimli dostum Siirt Havalimanı 
Emniyet müdürü İlker Beyin odasında, benim uçağı 
basite almam üzerine havaalanı müdürü arkadaş bu 
pervaneli uçakların çok emniyetli olduğunu, acil bir 
durumda karayoluna bile inebileceğini anlattı. 

15 Mayıs 2013 Çarşamba Kahramanmaraş

Seyahatin Diyarbakır ve Adıyaman kısımlarına 
katılamadım. 13–14 Mayıs günlerini Ankara da geçir-
dim. Ancak arkadaşları son il olan Maraş bölümünde 
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bir Maraşlı olarak yalnız bırakmamak için 
Salı akşamı tekrar Maraş’a intikal ettim. Sabah 

kahvaltısında kıymetli dostum borsa başkanı 
Ahmet Duran Balsuyu’nun meşhur paçacı Arif 

Ustaya hazırlattığı paça takviyeli kahvaltıdan sonra 
otobüse binerek üniversiteye doğru yola çıktık. Rek-
tör yardımcısından 25 bin öğrencileri olduğunu du-

yunca şaşırdım. Çünkü Gaziantep Üniversitesi Ma-
raş’tan en az 40 yıl daha köklü olmasına rağmen 40 
bin öğrencisi olduğunu Gaziantep rektörü daha önce 
söylemişti. 

Panel başlamadan önce üniversitede bir iki fa-
külteyi gezdim. Öğrenciler derslere girip çıkıyorlar. 
Kızların üçte biri başörtülü ve hiçbir problemleri yok. 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NDE PANELLER SONRASI TOPLU RESİM. SOLDAN SAĞA: Erbay Kücet, Bülent Sönmez, Muhsin Mete, İbrahim Ulvi 
Yavuz, Yusuf Kaplan, İsmail Güneş, D. Mehmet Doğan, İlhan Genç, Ahmet Fidan, Ferhat Koç       Foto: A. Dur
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GÜNEY İLLERİMİZE BİR GEZİ M.Fatih Uğurlu

Tedrisat gayet güzel.
Etkinlik yaptığımız salonda ilgili öğrenciler, öğre-

tim görevlileri ve sivil kişiler vardı. Harran Üniversite-
sinde salonun ıssız, Adıyaman’da ise salonun biraz 
takviye ile doldurulduğunu arkadaşlar bana aktardılar. 

Sütçü İmam Üniversitesi’nin Cahit Zarifoğlu Sa-
lonundu yapılan şiir okumalarında TYB Kahramanma-
raş Şube Başkanı ve takdimci gencin şiir okumalarını 
beğendik. Mehmet Adil Oymak da Anne ve Çocuk 
isimli çok duygulu iki şiir okudu. 

Rektörlüğün hazırladığı tabldot yemeğine teşek-
kür edip, Mado evinde nostaljik yöresel yemek yedik. 
Öğleden sonraki panelde eski arkadaşları da gördük. 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Can ve tarihçi 
Prof. Dr. Ahmet Eyicil de oradaydı. Panelden sonra 
ayaküstü sohbet çok güzeldi, en az panel kadar ve-
rimli oldu.

Bu seyahatte gözlemlediğim bir husus ta Ma-
raş’ın kalkınma trendinde, bırakın Antep, Adana ve 
Kayseri ile kıyaslamayı şu son on yılda Urfa ve Mar-
din’den bile geri kaldığıdır. Maraş’ta özel sektörün 
yaptığı girişim ve yatırımlar devlet ve yerel ilgililerce 
makro bir kalkınma perspektifine dönüştürülememiş. 
Bugün tarihi itibariyle bile Maraş’ın büyük illerle uçak 
bağlantısı, yol bağlantıları, demiryolu bağlantıları, eği-
tim kalitesi (eğitim sıralamasında Türkiye genelinde 
yetmişinci sıranın altında olduğumuz biliniyor) çözü-
lememiş durumda. Antep’in 7 inci organize sanayi 
bölgesinin kurulduğunu söyleyeyim gerisini varın siz 
düşünün.

Üniversiteden sonra borsa başkanlığına yeni-
den seçilen Ahmet Duran Balsuyu  Beyi makamında 
tebrik ettik Ahmet Bey çıkışta heyet üyelerine içinde 
Maraş ürünlerinin bulunduğu birer çanta ikram etti. 
Benzer ikramı Mardin TYB Başkanı da yapmıştı, çarşı 
ziyareti ve alışverişten sonra Ulu Cami Bahçesinde 
buluşarak Ahmet Fidan beyin güzel sesiyle okuduğu 
Kur’an-ı Kerim ve yaptığı  dua ve salavatlarla Anka-
ra’ya  doğru yola çıktık. 

Değerlendirme

Bu seyahatte üniversitelerde öğrencilerle ve öğ-
retim üyeleri ile temaslarımız oldu. Gerek öğrenciler, 
gerekse öğretim görevlilerinin rahatladıklarını gördük. 
Yönetim eğitim ve üniversitelerinin gelişmesiyle ilgile-
niyorlar. Öğrencilerde bilgi peşinde, eskiden nasıldı o 
kötü günlerde kız öğrencilerin başörtüleriyle uğraşılır, 
ibadet özgürlüğünün olmayışı hâlâ hafızalardadır. Bu 
seyahatten fayda elde edilebildi mi? Elimize ne geçti? 
Diye sorduğumuzda seyahati şöyle irdeleyebiliriz. 

TYB nin kurucuları Anadolu çocukları olduğu 
yani yurdumuzun inancı ve Nuri Pakdil Ağabey‘in 
tabiriyle yerli düşünce ile yoğruldukları için baktıkla-
rı pencere bizim penceremiz inancımızın penceresi 
olduğundan bunu bütün arkadaşlarımızın şiirlerinde, 
konferanslarında, edebiyat bölümü öğrencileri ile ko-
nuşmalarında, gördük ve dinledik. Çok şükür artık 
üniversitelerimize Ankara’dan kendi kültürlerine ters 
düşmeyen, başka tabirle batıya öykünmeyen konuş-
macılar gidiyor ne güzel bu kültür kervanı, ne mutlu 
bu organizasyonu hazırlayanlara, gezdiğimiz illerdeki 
tüm dinleyiciler adına ve biz de davet edildiğimiz için 
kendi adımıza TYB Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz 
Ağabeye ve Onursal Başkan D.Mehmet Doğan’ a te-
şekkür ediyoruz.

TYB heyetini oluşturun 20 kişi ile üniversite öğ-
rencileri ve öğretim üyeleriyle görüştüler, e-mail alış-
verişinde bullundular.  Beraberimizde götürdüğümüz 
kitaplarla öğrenciler tanıştılar, kitap aldılar, kitapları 
incelediler, yazarlarına imzalattılar. Bu seyahat olma-
sa hangi öğrenci bir yazardan imzalı kitap alabilirdi.

Şiir okumalarına hem ekipteki şairler hem de yö-
resel şairler katıldılar.  Ankara’dan ekibe katılan şair-
lerimiz  İbrahim   Eryiğit ve Vedat Güneş TYB Tekirdağ 
Temsilcisi A. Vahap Akbaş, M . Adil Oymak ve M.Atila 
Maraş’ ın şiirleri buram buram Anadolu kokuyordu 
Şöyle diyordu İ. Eryiğit Mağara şiirinde;
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Büyük acılar dilsiz olur yazar mağaranın kapalı 
geçidinde;

Hakikat sözü kendine yakışan kulaklar arar işitti-
ğinde

Arınmayı hatırlatır mağara her türlü şer duygudan 
kurtulmayı

Rüya gördüğünü uyanınca anlar insan, öğrenir 
sorgulamayı 

Gerek ekipteki şairler gerekse yöresel şairler ayrı 
bir kaynaşma oluşturdu. 

D. Mehmet Doğan ve Mehmet Sılay beylerin ver-
dikleri Kaşgar, Selahattin Eyyubi, Endülüs konferans-

ları tarihe dikkati çekti.
Yapılan panellerde vefat etmiş veya yaşayan şa-

irlerimiz, yazarlarımız da anıldılar. 
Genel olarak bakıldığında organizasyona katılan 

arkadaşlar bu on günde belki en iyi konaklarda ve en 
iyi restoranlarda ağırlanamadılar  – zaten bu da şart 
değil – belki biraz yoruldular. Evlerinden ayrı kaldılar, 
ama program bunlara çoktan değdi ve yararlı oldu. 
Bırakın o toplantıları, temasları, sadece Mardin de 
Kasımiye Medresesi önünde karşılaştığımız Mardinli 
bir kardeşimizin selamımızı alırken gözündeki sevinç 
her türlü yorgunluğa ve hasrete değerdi… Ve aley-
küm selam rahmatüllahü ve bereketühü. 

             
DİYABAKIR HASAN PAŞA HANI                           Foto: A. Dur
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Aksaray

TÜRKİYE Yazarlar Birliğinin 35. Yıl dönü-
mü dolayısıyla düzenlenen Ankara’dan 
Siirt’e Kültür Kervanına dâhil olmam isten-
diğinde tereddütsüz kabul ettim. Kervanın 
geçeceği illeri daha önce görmüştüm. An-
cak bir kültür kervanı ile gitmenin mutlaka 
farkı olacaktı. Bir ile gitmiş olmak, hatta 
orada birkaç yıl yaşamış olmakla, o ilin 
kültürel mekânlarını ve değerlerini görmek 
ve anlamak aynı şey değildi. Daha önce 
biz sendikacı olarak gitmiştik. Birileri siyasetçi olarak, 
bir başkaları da tüccar ya da pazarlamacı olarak git-
miştiler. İnsan neye odaklanmışsa onu görür, yanın-
dan geçtiği diğer değerleri fark etmez bile. Bu gezi 
ile daha önce fark etmediğim yerleri görebilecektim.

İçinden geçtiğimiz bir süreç de vardı. Kervanın 
geçeceği illerin bu süreçle doğrudan ilgili oldukları, 
kardeşlik ve barış sürecine odaklandıkları bir zaman-
dı. Bizi süreçte yer alan akil insanlarla karıştırabilir-
ler ve sorulara muhatap olabiliriz diye düşündüm ve 
kendimce çıkabilecek sorulara çalıştım. Medyaya 
çok olumlu görüntüler yansıyordu. Bakalım biz bunu 
doğrudan görebilecek miydik?

Kervana Aksaray’da katılacaktım. Bir saat önce-
sinde programın yapılacağı Aksaray Üniversitesinde 

hazır oldum. Beklemek için en uygun yer 
fakülte kantiniydi. İçeri girdim ve ortalarda 
bir yerde boş bir masaya oturdum. Kan-
tin çok büyük bir yer değildi. Etrafımdaki 
masalarda genç insanlar oturuyorlardı. 
Çay içen, sohbet eden, ders çalışan kızlı 
erkekli gençlerin dikkatleri bana çevrildi. 
Bu sakallı ihtiyarın burada ne işi var gibi 
bakıştılar, sonra kendiişlerine baktılar. Az 
sonra kalabalık bir grup içeri girdi. Kan-
tinin köşesindeki boş duran masalara 
oturdular. Çok fazla gürültülü değillerdi. 

Kalabalık oldukları için benim dikkatimi çektiler. Bü-
tün masalar dolmuştu. Dışarıdan bir genç adam girdi, 
etrafına bakındı, bana yaklaştı, oturmak için izin is-
tedi. Tam gençle merhabalaşmaya başlamıştık ki, o 
kalabalık grup yerlerinden kalktılar ve geldikleri gibi 
çıktılar. Hiç bir şey yapmamalarına rağmen merakı-
mı celbetmişlerdi. Genç adam çay içip içmeyeceğimi 
sordu. Kalktı ve iki çay alarak tekrar yanıma oturdu. 
Önce tanıştık. İletişim Fakültesinde okuyormuş. Ga-
zeteci olduğumu söyleyince ilk sorusu “açılım” oldu. 
Uzun uzun konuştuk. Kafasında tereddütleri vardı. 
Ancak sürecin başarılı olmasını istiyordu. Ben de ona 
kalabalık grubu sordum. Aslında sorumun cevabını 
biliyordum. Aynı şeylerin Erciyes Üniversitesinde de 
uzun süre yaşandığını biliyordum. O masalar ülkücü 

Foto: V. Güneş

KERVAN YÜKÜNÜ ALDI 
    Ahmet İlhan 
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reislere aitmiş, başkası oturamazmış, günde birkaç 
kez gelip oturarak mekânlarının kendilerine ait oldu-
ğunu gösteriyorlarmış.

Aksaray’dan her geçişimde Hasan Dağı bende 
bir yanılsama oluşturur. Kayseri’ye geldiğimi zanne-
derim. Zirveleri karlarla kaplıdır, sanki Erciyes’in bir 
kopyasıdır. Dikkatlice bakınca uzun sıra dağlara bağlı 
olduğu anlaşılır. Erciyes ise yalnız bir dağdır. Hasan 
Dağına ismin veren komutanın Kayseri’den geldiği-
ni sırtını dağa vererek Haçlılarla uzun süre savaştık-
tan sonra orada şehit olduğunu kervanda öğrendim. 
Başka anlatılanlar da var:

Hasan Dağı’na adını veren Hasan Dede eski za-
manlarda bu dağ üzerinde yaşamış ve çevrede say-
gınlık kazanmış bir kişi olarak biliniyor. Bazıları Hasan 
Dede’nin Danişment oğullarının komutanlarından biri 
olduğunu ve Haçlı seferleri sırasında II. Kılıçarslan ile 

birlikte çeşitli savaşlara katıldığını belirtiyorlar. Ba-
zıları ise Hasan Dede’yi bir evliya olarak görüyorlar. 
Bölgede Hasan Dede ile ilgili olarak anlatılan bir de 
efsane var. Bu efsaneye göre Hasan Dede, dağın 
üzerinde tek başına yaşayan bilge bir kişidir. Aksa-
ray’dan Ali Baba adlı bir derviş ile yakın arkadaşlığı 
vardır. Ali Baba Aksaray’da bir hamamda çalışmak-
tadır. Bir gün Ali Baba Hasan Dede’yi ziyarete gider. 
Mendilinin içinde bir avuç kor vardır. Sohbetleri sü-
resince kor için için yanar ancak mendile bir şey ol-
maz. Aradan zaman geçer bu sefer Hasan Dede, Ali 
Baba’yı ziyaret etmek üzere Aksaray’a gider. Mendili-
nin içinde Hasan Dağı’ndan aldığı bir avuç kar vardır. 
Ali Baba ile hamamda uzun uzun konuşurlar bu süre 
içinde mendildeki kar hiç erimeden öylece kalır. Bir 
ara Hasan Dede’nin gözü hamamdan çıkan kadınlara 
takılır. O andan itibaren mendildeki kar erimeye baş-

ADIYAMAN VALİSİ MAHMUT DEMİRTAŞ'I ZİYARET           Foto: A. Dur
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 KERVAN YÜKÜNÜ ALDI    A. İlhan 

lar. Bunun üzerine Ali Baba Hasan Dede’ye bakar ve 
şöyle der; “Hasan Dede, dağ başında ermişlik hüner 
değildir. Asıl hüner güzel kadınlar arasında ermiş ka-
labilmektir.”

Ali Baba’nın bu sözleri sonradan yörede halk 
arasında bir özdeyiş gibi uygun durumlarda kullanı-
lır. Hasan Dede ölümünden sonra mezarının bu dağın 
zirvesine yapılmasını vasiyet eder. Ölümünden sonra 
vasiyeti üzerine mezarı dağın zirvesine yapılır. Bu dağ 
o günden itibaren Hasan Dağı adı ile anılmaya başlar. 
Bugün Hasan Dağı’nın zirvesine çıkanlar, zirvedeki 
krater çukurunun batı sırtı üzerinde Hasan Dede’nin 

taşlarla çevrilmiş mezarını görebilirler. Bu mezarın 
yanında birkaç mezar daha vardır. Ancak diğer me-
zarların kimlere ait olduğu konusunda kesin bir bilgi 
bulunmamaktadır.

 
Hatay

Hatay, uğrayacağımız ikinci durak. Özellikle Su-
riye’de yaşananlardan sonra her gün dünyanın gün-
deminde. Yolculuğumuz Hatay’a başladığında, Anka-
ra’dan çıkarken alınmış bir istişare kararı ile uyarılı-
yoruz.

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI NECİP BÜYÜKASLAN'IN MAKAMINDA İKRAMLAR EŞLİĞİNDE SOHBET      Fot:o A. Dur
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“Biz akil adamlar değiliz, eğer tabir caiz ise ma-
kul adamlarız. Bu kervanın süreçle bir bağlantısı yok. 
Süreçle ilgili konuşmayacağız. Kendi programımızı 
yapacağız. Halkla temasta elbette bu konular konu-
şulabilir.”

Kendimce bu kararı beğenmiyorum. Bu durum-
da bize ilgi gösterilmeyeceğini düşünüyorum. Gaze-
teci reflekslerim bizim haber olamayacağımızı söylü-
yor. İnsanların kafalarını meşgul eden konuya teğet 
geçeceğiz. Yolculuk sonunda bu kararın değerlen-
dirilmesinin daha doğru olacağını düşündüğüm için 
kararı eleştirmiyorum.

Hatay denilince kervanımızda yer alan ve yolcu-
luğumuzu gerçek bir kültür yolculuğuna dönüştüren, 
uzun yolları kısaltan sohbet fıkra ve türküleriyle bizleri 
mest eden eski Hatay milletvekili Mehmet Sılay aklı-
mıza geliyor.

Mustafa Kemal Üniversitesinin genç rektörü Prof. 
Dr. Hüsnü Salih Güder’in gerçekten içeriği anlamlı 
açış konuşmasından sonra Endülüs’ü anlatanlardan 
biri de oydu. Kervanın uğradığı şehirlerarasında en 
mükemmel organizasyon burada yapılmıştı. Katılım-
cılar istekli ve hatta hazırlıklıydılar.

Rehberimiz Sılay olunca Hatay gezimiz doyum-
suz bir tarih ve kültür gezisine dönüştü. Habib-i Nec-
car Camii ziyaret edildi. Burası aynı zamanda Hıristi-
yanların da ziyaret ettikleri bir yerdi.

Antakya’da bulunan tarihî cami, Anadolu’da ya-
pılan ilk camilerden. Camii Roma dönemine ait bir pa-
gan tapınağının üzerine inşa edilmiştir. Günümüzdeki 
cami Osmanlı dönemi eseridir, etrafı medrese odaları 
ile çevrilidir. Avlusunda 19.yüzyıl eseri bir şadırvan 
bulunur. Caminin kuzeydoğu köşesinde Hz. İsa’nın 
havarilerinden Yunus (Yuhanna) ve Yahya(Pavlos) ile 
onlara ilk inanan ve şehit edilen ilk kişi olan Antakyalı 

Habib-i Neccar’ın türbesi bulunur.
Antakya şehri, İslam Devleti’nin lideri Halife 

Ömer’in komutanlarından Ebu Ubeyde bin Cerrah ta-
rafından 636 yılında fethedildiği dönemde fethin sim-
gesi olarak, Habib-i Neccar ve Hz. İsa’nın iki havarisi-
nin mezarının bulunduğu yerde, bir cami inşa edilmiş-
tir. 1098yılında Haçlılar’ın eline geçen ve 1099’da An-
takya Prensliği halini alan şehri Memluk Sultanı Melik 
Zahir Baybars fethedince camiyi yeniden yaptırmıştır. 
Caminin medrese duvarlarında üzerinde Baybars’ın 
adı olan bir kitabe vardır. Depremlerden zarar gören 
cami ve minaresi birçok kez yenilenmiştir. Kuran-ı 
Kerim’de geçen olayda, M.S. 40’lı yıllarda (Hz. İsa), 
havarilerinden Yunus (Yuhanna) ve Yahya’yı (Pavlus) 
Antakya’ya gönderir. Bu iki elçi Antakya’ya girerken 
koyunlarını otlatan marangoz Habib-i Neccar ile kar-
şılaşır (neccar, marangoz demektir). Neccar, yatalak 
oğlunun elçiler tarafından iyileştirilmesi üzerine Hz. 
İsa’nın getirdiği dine iman eder. Ancak Antakyalılar 
elçileri hoş karşılamaz ve onları hapse atarlar. Hz. İsa, 
bunun üzerine Barnabas’ı şehre üçüncü elçi olarak 
gönderir. Elçilerin tüm çabalarına rağmen halk Hz. 
İsa’nın dinine inanmaz ve onları öldürmeyi planlar. 
Bunu öğrenen Habib-i Neccar, şehre giderek An-
takyalılara “Sizden hiçbir ücret talep etmeden Hakk 
dinini anlatan bu elçilerin söylediklerine uyun” diye 
seslenir. İsa’nın elçileri de, Habib-i Neccar da işkence 
altında şehit olurlar. Bu olay Kur’an’ın Yasin suresinde 
anlatılmaktadır.

Hatay’ın yerel ürünlerinin satıldığı renkler cüm-
büşü çarşılarını dolaştık. Çok dinli ve çok mezhepli 
Hatay’da yol üzerindeki bir Katolik kilisesini de gez-
dik. Bolca Hilal Kaplan esprisi yaptık. Kilisede görün-
tülenmek, dedikodulara muhatap olmak üzerine. Eski 
bir Hatay evi kiliseye çevrilmişti. Kilisenin İtalyan Pa-
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pazı uzaktan bizi izlerken kilise görevlisinden bilgiler 
aldık. Bahçesindeki su kuyusunun başında fotoğraf 
çektirdik.

Yolumuz üzerinde olan Beyazıd-ı Bestami Haz-
retlerinin makamına uğradık. Kırıkhan’ın kuzeyin-
de Alaybeyli Köyünün hemen önünde yer alan tepe 
üzerinde Darbısak kalesinin içinde bulunan kabir ve 
cami 19.Yüzyılın sonlarında Karamürselzade Mustafa 
Şevki Paşa tarafından yaptırılmış. Araç çıkmadığı için 
zahmetli bir yürüyüşle ulaştığımız bu yerde dua edip, 

Kur’an okuduk. Tepenin hemen altında yeni yeni ol-
gunlaşmaya başlayan dutlar kervanın dikkatini çekti. 
Bir müddet de dut yeme keyfimiz oldu.  

Gaziantep

Kervan Hatay’dan geç çıkınca akşam yemeği 
bulmak zorluğu ile karşılaştık. Antep’te varış saati-
mizde yirmi beş kişiye yemek verecek bir yer bulmak 
güç oldu. Kervanların yük alıp yük boşalttıkları bilinir. 

ADIYAMAN'DA BAŞKANLA ÇARŞI GEZİSİ. EN ÖNDE DERVİŞ YUSUF        Foto: A. Dur
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Bizim yol boyunca yediklerimiz kilolarca yük olarak 
üzerimizde kaldı. Ancak bu yükü dönüşümüzde bo-
şaltabilecektik. Antep’te programımızı yaptıktan son-
ra fazla kalmadık. Hedefimizde Şanlıurfa vardı.

Şanlıurfa

Kervanda benim bildiğim iki Urfalı vardı. Birisi 
eski genel başkanlarımızdan ve Şanlıurfa eski millet-
vekili M. Atilla Maraş, diğeri de Ankara şube başkanı 
Mehmet Kurtoğlu. Şanlıurfa’nın şube başkanı ise çok 

renkli kişiliği ile unutulmaz olan Cuma Ağaç’tı. Ker-
vandaki Urfalılar her şeyin mükemmel olması için ça-
balıyorlardı. Programda M. Akif İnan’ın kabir ziyareti-
nin olması beni mutlu etti. Kervandakilerin hepsinin 
onunla bir hukuku vardı. Sendikacı kökenden gelen 
diğer iki isim Ahmet Fidan ve Fatih Uğurlu ile benim 
ise sendika geçmişimizde birlikte yürüttüğümüz mü-
cadelenin öncüsü olarak onun ayrı bir yeri vardı.

Şanlıurfa’ya erken denilebilecek bir zamanda 
girdik. Balıklı gölü hem gün ışığında hem de akşam 
görme imkânımız oldu. Hemen Balıklı gölün üzerin-

DEMİRCİLER ÇARŞISINDA ASIRLIK BİR KIRAATHANEDE (ADI HISN-I MANSUR, ADIYAMAN'IN ESKİ İSMİ) ÇAY FASLI. Tavşan kanı demli 
çaylar peş peşe geliyor.              Foto: A. Dur
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değil. Müzeler hayatın olmadığı yerler. Ancak Mardin, 
hem sımsıcak bir hayatın yaşandığı hem de taş bina-
ları ve sokaklarında tarihin koklandığı bir şehir. Yapılar 
içinde çok nadir uyumsuz eser var. Betonlaşmamış. 
Eski zamanlardan çıkıp gelmiş ve yaşayan şehir. Ha-
yat ve tarih birbirine geçmiş.

Program Artuklu Üniversitesindeydi. Üniversi-
tenin bölümleri tarihî yapılardı. Burada bir Kürdoloji 
Bölümü açılmıştı. Bu bölümün öğrencileriyle tanıştık.

Az ileride ünlü Kasımıye Medresesi bütün görke-
miyle ayaktaydı. Uzun süre büyülenmiş gibi dolanıp 
durduk. Çeşmesinden su içtik. Öykü Maral, medre-
seyi şöyle anlatmış:

“Medreseye ilk kazmayı Artuklular vurmuş, Timur 
Dönemi’ndeki Moğol saldırıları nedeniyle de yapımı 
yarım kalmıştır. Medrese ancak 15. Yüzyılın sonların-
da, Akkoyunlu Sultanı Kasım İbn Cihangir Dönemi’n-
de tamamlanabilmiştir.

Uzaktan bakıldığında Zinciriye Medresesi ile ka-
rıştırılacak kadar birbirlerine benzerler. Kapının dışın-
da mukarnaslı bir kuşak, içeride köşe sütunları ve üç 
dilimli bir kemer bulunmaktadır. Üzeri kubbe ile örtülü 
bir girişten, beşik tonozlu bir koridora geçilmekte-
dir. Bu koridordan avluya ve camiye ulaşılmaktadır. 
Cami; üzeri kubbeli kare bir mekân ile yanlarındaki 
beşik tonozlu mekânlardan meydana gelmiştir. Avlu-
nun arkasında üç yöne doğru uzanan medrese oda-
ları sıralanmıştır. Revakların güneyinde dilimli kubbe-
leri ile dikkati çeken türbeler bulunmaktadır. Ayrıca 
avlunun kuzeyinde içerisinde havuz bulunan bir ana 
eyvan vardır. 

Medresedeki ders hücrelerinin kapıları yarı insan 
boyundadır. Bunun sebebi ise öğrencilerin sınıfa gi-
rerken başlarını ister istemez eğerek içerideki hocala-
rına saygı hareketinde bulunmalarıdır. Aynı zamanda  
içeride varolan Kur’ana da saygıdır. 

de “ikigözlü mağara” denilen yerde bir sıra gecesi 
tertip edilmişti.  Programa Şanlıurfa’nın geleneksel 
‘Şiir Meclis’i ve Otantik Sıra Gecesiyle ikigözlü Ma-
ğarada başlandı. Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç‘in 
katılımlarıyla şereflenen gece, sanatçılar Musa Kaldı 
ve arkadaşlarının ud ve cümbüş eşliğinde gazel oku-
masıyla devam etti. Daha sonra konuk yazarlar şiirler 
okudu.

Konuk yazarlardan Hatay eski Milletvekili Dr. 
Mehmet Sılay, okuduğu Türkçe, Arapça, Kürtçe şi-
irlerle dinleyenleri mest ederken, TYB gezilerinden 
anlattığı anılar ve fıkralarla da gülmekten kırıp geçirdi.

Ressam-Şair Remzi Kara’nın Urfalılar sevdikleri-
ni alamadılar konulu şiirini okumasının ardından TYB 
Genel Başkanlarından Şanlıurfa eski Milletvekili M.A-
tilla Maraş ta, ısrarla istenen Aney şiirini okuyamaya-
cağını, annesinin içinde bulundukları mağaranın üs-
tünde Çiftkubbe mezarlığında yattığını ve kendisinin 
de bu şiirini okumaya kalbinin dayanamayacağını be-
lirttikten sonra mağara ve Urfa şiirlerini okudu. Gece, 
usta sanatçı Bedirhan Kırmızı’nın gazel okumasıyla 
sona erdi. 

Ertesi gün Şanlıurfa programından sonra şehir 
gezildi. Kültür Müdürlüğünün çiçekli bahçesinde, 
eski bir Urfa evinin serin gölgesinde edebiyat soh-
betleri yapıldı. Şanlıurfa’nın bir peygamberler şehri 
olması, kültür ve sanat merkezi olması, insanlarının 
yüzlerinden okunuyordu. Hatta bir Urfalı şöyle dedi: 
“Biz gelen Valilerimizi de kendimize benzetiyoruz.” 
İbrahim Peygamberden beri gelen bereket cömertlik, 
misafirperverlik, geniş yemek kültürü, edebiyle ya-
pılan sanat, şiir ve musiki bu şehre farklı güzellikler 
katıyordu.

Mardin

Mardin, taş yapıları ve kalesiyle tümüyle bir müze 
şehir. Elbette şehirlerin müze olarak anılmaları doğru 
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Medresenin içerisindeki eyvanlar ve havuz siste-
minin ise sembolik bir hikâyesi var; suyun duvardan 
çıktığı delik, anne karnını ve doğumu simgelemekte. 
Suyun ilk döküldüğü yerde bazen tek bazen de iki ka-
demeli minik bir havuz var. Burası bebeklik ve çocuk 
dönemini simgelemekte. Su burada insanın hayatının 
o evresinde olduğu gibi fıkır fıkırdır. Sonrasında ise 
geniş bir kanal uzanmaktadır. Bu ise gençlik döne-
mini simgelemektedir. Buradan bakıldığında su sanki 

hiç akmıyormuş, sabit duruyormuş gibi görünür. Tıpkı 
insanın gençlik yıllarının geçmediği hep genç kalına-
cağının düşünüldüğü gibidir. Daha sonrasında ise dar 
bir kanal gelir. Burası yaşlılık dönemini simgeler. Su 
hem çok hızlı akar hem de sürekli yan yüzlerden orta-
ya doğru bir dolanım gösterir. Suyun akış hızı yaşlılık-
ta zamanın ne kadar çabuk geçtiğini, akış şekli ise in-
sanın hayatı boyunca kazandığı deneyimleri özünde 
sindirmesini simgeler. Suyun döküldüğü havuz mah-

ADIYAMAN BELEDİYİ BAŞKANI SALONA HİTAP EDERKEN           Foto: A. Dur
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şer yeridir. Herkes oraya gider. Havuzun alt kısmında 
ve üst kısmında su için birer çıkış yolu vardır. Üstten 
çıkan su cennete gidenleri, alttan çıkan su cehenne-
me gidenleri simgeler. Ama ne olursa olsun akan her 
suyun Mezopotamya Ovası’na ulaştığı ve orada bir 
bitkiye can verdiği düşüncesi ile ölen her canlının bir 
şekilde ovada can bulacağına inanılmıştır.”

Cuma namazını küçük bir camide kıldık. Tesadü-
fe bakın, orada Peygamberimize ait olduğu söylenen 
bir ayak izi vardı. Bir çocuk ısrarla Peygamberimizin 
sancağının da burada olduğunu söylüyordu. Elbette 
üzerinde kelime-i tevhid olan bütün sancaklar Ona 
aittir. Ancak bu sancak Hamidiye alaylarına ait bir 
sancaktı. Tarihimizin önemli bir kesitini simgeliyordu.

             
ADIYAMAN'IN MAHALLİ GAZETELERİNİN ÇOKLUĞU DİKKATİMİZİ ÇEKTİ                     Foto: F. Gökdağ
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Camiye erken geldiğimiz için her birimiz bir kö-
şeye çekilip, dinlenmeye çalışıyorduk. Hemen yanı 
başımda şair A. Vahap Akbaş, Mardinli biri ile Kürtçe 
sohbet ediyordu. Sonra M. Atilla Maraş da onlara ka-
tıldı. Ben ancak dua sözlerini anlıyordum. Adam dur-
madan R. Tayyip Erdoğan’a dua ediyordu.

Mardin programına bir güzellik daha eklenmişti. 
İstanbul Radyosu Tasavvuf Musikisi Topluluğu nefis 
bir konser verdi. Kervana ayrı bir renk kattı. Aynı ekibi 
bir de Diyarbakır’da dinledik.

Siirt

Siirt’e yöneldiğimizde ilk defa programımızda 
bir aksama olacağı haberi geldi. Siirt’teki programı 
düzenleyenler, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve 
yanındakilerin programına bizi eklemişlerdi. Gecele-
yeceğimiz yer de değişmişti. Böyle büyük ve siyasi 
bir ekip gelince bizim Siirt’te kalmamız imkânsız hale 
gelmişti. Öğretmenevi onlar tarafından doldurulmuş-
tu. Bizim Tilloya gitmemiz isteniyordu. Yoldaydık ve 
yapabileceğimiz bir şey yoktu.

Tilloda otelleri aratmayacak mütevazı bir misafir-
hanede kaldık.Burası İsmail Fakirullah ve Erzurumlu 
İbrahim Hakkı hazretlerinin  kabirlerinin bulunduğu, 
Bediüzaman Sait Nursî’nin buradaki evliyaya hürme-
ten yalın ayak yaşadığı bir yerdi. Normalde programı-
mızda burası yoktu. Gizli bir el programımızı değiş-
tirmişti. Kabirleri ziyaret ettik. Kur’an okuyup, dualar 
ettik.

Ertesi gün program Veysel Karanî beldesindeydi. 
Başbakan Yardımcısı da oraya gelip konuşma yapa-
caktı. Tilloya yağmur yağıyordu. Diz boyu yeşil otların 
sardığı kabirlerden ayrılmak zor geldi.

Veysel Karanî’ye ait olduğu söylenen türbe av-
lusunda bizim kitaplarımızı sergilememiz, söyleşi 
ve imza için bir stand açılmıştı. Ertesi gün anneler 
günü olduğu için her iki anma birleştirilmişti. Veysel 
Karanî’nin anne ve Peygamber sevgisi biliniyordu. 

Anma toplantısında Konya Mehter topluluğunun ver-
diği konser muhteşemdi. Bülent Arınç’ın konuşması 
da her zaman olduğu gibi etkileyici idi. Ne kadar etkili 
bir anne sevgisi anlattı ki, gözyaşlarımızı tutamadık. 
O zaten ağladı. Dışarı çıkar çıkmaz annemi aradım.

Rivayete göre İslam dünyasında anne sevgisinin 
büyüklüğüyle anlamlandırılmış bir din büyüğü olan 
Hz. Veysel Karanî, tam adı  Üveys bin Amir-i Karenî 
olup babasını dört yaşında kaybetmiş ve  Deve ço-
banlığı yapmıştır. Hz. Muhammed zamanında  ya-
şamasına rağmen ihtiyar olan ve gözleri görmeyen,  
el ve ayakları hareket etmeyen annesinin bakımıyla 
ilgilenmiş ve annesi tarafından hastalığına rağmen 
Hz. Muhammed i görmeye gönderilmiştir. Medine’ye 
gitmesine rağmen Hz. Muhammed in Medine’de ol-
maması nedeniyle görememiş, beklemek yerine  an-
nesine verdiği sözden dolayı geri dönmüş, bu olayı 
duyan Hz. Muhammed tarafından kendisine Hz. Ali 
ve Hz. Ömer aracılığıyla Hırka-ı Şerif gönderilmiştir.

Hz. Ali’nin halifeliği sırasında Hz. Ali’nin yanında 
Sıffin Savaşı’na katılır. Sıffin Savaşı esnasında Veysel 
Karanî de yaralanarak, Hicret’in 37. Senesinde (Mila-
di 657) Şevval ayının 18. günü Fırat Nehri kenarında 
savaş meydanında şehit olur.

Sıffin Savaşı’nda şehitlerin büyük çoğunluğu sa-
vaşın olduğu yerde toprağa verilir.  Şehitlerin içinde 
Hz. Veysel Karanî de vardır. Mübarek naaşı için üç 
ayrı kabile toplanmış ve sahip çıkmışlardır. Farklı bel-
delerde kabrinin olması bu nedenledir. Bunlardan bi-
rinin de bu belde olduğu ve burada da bir mezarının 
olduğu kabul edilmektedir.

Hatay Reyhanlı’da yapılan terör saldırısı haberini 
aldık. Bizim bu coğrafyada olduğumuzu bilen dostlar 
arayıp haber verdiler, hâlimizi sordular. Biz de yakın-
larımızı arayıp haber verdik.

Bitlis

Programdaki  bir aksama bize hem Tillo yolunu 
açtı hem de Bitlis’i görme imkânı sağladı. Daha önce 
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Bitlis’e hiç gitmemiştim. Bitlis’ten çok “Bitlis’te Beş 
Minare” meşhurdu. Şehre girdiğimizde ilk işimiz mi-
nareleri saymak oldu. Nasıl küçük ve şirin bir ile gel-
diğimizi beş minaresinden bile anlayabilirsiniz. “Beş 
Minare” türküsünün hikâyesi ise kısaca şöyledir:

Rus işgali sırasında Bitlis, bir harabe şehir gö-
rüntüsü alır. Düşmanın çekilmesinden sonra savaş 
esnasında Bitlis’ten kaçan bir baba ve oğul, Bitlis’e 
dönmek üzere yola çıkarak şehre hâkim konumdaki 
Dideban Dağı eteğine varırlar. Baba, şehirde canlı ka-
lıp kalmadığını öğrenmek için oğlunu şehre gönderir. 
Bir süre sonra oğul geri döner ve uzaktan babasına 
şöyle seslenir:

“Şehirde hayata dair hiçbir iz yok; sadece beş 
tane minare ayakta kalmış.”

Bunu duyan baba yıkılır, diz çöker ve şöyle bir 
ağıt yakarak oğlunu yanına çağırır.

Bitlis’te beş minare, beri gel oğlan beri gel.
Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel.

Bu ağıt zamanla türkü ve manilere konu olarak 
günümüze kadar gelir. 

Bitlis’te Zülkif Peygamberin makamı olarak bili-
nen mezarlığa da çıktık. Kur’an okuyup, dua ettik. Ay-
rıca bir türbe yapılmamıştı. Sadece bir tabela konul-
muştu. Mahallenin sevimli çocukları bize eşlik ettiler.

Şimdiye kadar yiyip içtiklerimizden hiç bahset-
medim. Bölge kebap bölgesi olduğu için her il diğeri 
ile yarış içinde. Ne tatlıları ne de kebaplarını kıyasla-
yabilecek bir özelliğe sahibim. Ama burada yediğim 
Büryan Kebabı ve yoğurdun lezzetini söylemem ge-
rekir.

Diyarbakır

Diyarbakır programı için iki gün ayrılmıştı. Üç ayrı 
program vardı. Diyarbakırlı şair ve düşünür Sezai Ka-
rakoç’un anılması, Sinema, İnternet Ve Dizilerle ilgili 
panel ve tasavvuf musikisi konseri. Her üç program 

da sönük geçti.
Diyarbakır yaklaşık üç yıl görev yaptığım bir 

şehirdi. Program saatleri dışında tarihi ve kültürel 
mekânları gezdik. Bu bakımdan çok verimli oldu. Bu 
ziyaretlerden en çok Hz. Süleyman Camiinden etki-
lendik. Burada sahabe efendilerimizin mezarları vardı. 
Galiba Mehmet Sılaydı söyleyen.”Eğer Diyarbakırlılar 
biz sahabe ahfadıyız deseler doğru söylemiş olurlar, 
burası fethedildikten sonra iki bin kadar sahabe ve 
tabiin burada kalmışlardır.”

Nihat Hatiboğlu ise şöyle yazmış“Diyarbakır Hz. 
Ömer’in halifeliği zamanlarında hicretten 20 yıl sonra 
fethedilir. Hz. Ömer’in komutanlarından biri olan İyaz 
bin Ganem (r.a.) 8000 kişilik ordusuyla Bizans şehri 
olan Diyarbakır’ı kuşatır. O esnada bu şehri Meryem-i 
Dara isimli bir kadın idare etmekteydi. Direnirler. Ordu 
bu arada civardaki Palu, Hani, Silvan gibi merkezleri 
ele geçirir. Ancak Diyarbakır direnmeye devam eder. 
Nihayet kuşatmanın 5. ayında Hz. Halid bin Velid ya-
nındaki 80 askerle bir tünelden şehre girer. Şehrin ka-
pılarını açarlar. İşte bu ilk çatışmada 80 kişilik sahabe 
grubundan yarısına yakını şehid olur. Şehid olanlar-
dan birisi de Hz. Halid’in (r.a.) oğlu Hz. Süleyman’dır. 
Şehir fethedilir. 

Şehrin merkezindeki Hz. Süleyman Camii’nde 
Hz. Süleyman ve 27 arkadaşı gömülüdür. Bunların 
sayısının 40 olduğu da söylenir. Aslında bu şehidler 
toprağa gömülü değiller. Mahzende ve üstleri açık 
diye bilinir. Şöyle bir hikâye dilden dile dolaşır Diyar-
bakır’da. Caminin türbedarı Muhittin Efendi her gün 
pamuk satın alarak mahzene iner ve oradaki şehid 
sahabenin kanlarını silermiş. Yüzündeki perdeleri ise 
hiç açmazmış. Bir gün pamuk alacak para bulamaz. 
Dalgın bir şekilde düşünürken temiz yüzlü bir yabancı 
yanına gelir ve bir kese para koyar avucuna. Sonra 
kaybolur. Türbedar bu para ile pamuk alıp mahzene 
iner. Şehidlerin kanlarını temizler. Bu arada şehidler-
den birinin yüzündeki perdeye eli değer. Yüzü açılır. 



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN  35. YILINDA  ‘ANKARA’DAN SİİRT’E KÜLTÜR KERVANI 

127

Hayretle görür ki bugün kendisine para veren kişidir. 
(Ali Öztürk, Diyarbakır’ın Şehid Fatihleri) Sonraları 
bu mahzen duvarlarla örülür. Diyarbakır’da anlatılan 
diğer bir hadise de şudur: 1926’da belediye başka-
nının emriyle, Diyarbakır’ın merkezinde bulunan sa-
habeden Hz. Şasa’nın mezarı kazılır. Orası bahçeye 
dönüşecektir. Bu sahabenin mübarek naaşı çıkar ve 
sadece sol bacağının dizden aşağısının çürüdüğü 
hayretle görülür.

Diyarbakır ve çevresinde altı peygamberin meza-
rı veya makamı vardır. Bu zatlar ya oralarda yaşamış 
veya oralarda gömülmüşlerdir. Bu peygamberlerin 
adları şöyledir: Zülküf, Elyesa, Harun, Hallah, Harut 
ve Enuş (Şit’in oğlu). Bir kısmının peygamberliği tartı-
şılmalı da olsa bu liste kitaplarda verilir. 

Diyarbakır Ulu Cami yoğun yağmura rağmen 
koşup gittiğimiz, gitmeseydik büyük bir eksiklik his-
sedeceğimiz tarihi bir mabetti. Hakkında şu bilgileri 
edindik:

“ Anadolu’nun en eski camisidir. 639 yılında Di-
yarbakır’a egemen olan Müslüman Araplar tarafından 
şehrin merkezindeki en büyük mabedin (Martoma 
Kilisesi) camiye çevrilmesiyle oluşturulmuştur. Daha 
sonra 1091 yılında Selçuklu Hükümdarı Melikşah’ın 
buyruğu ile büyük bir onarım gördüğünü, değişik dö-
nemlerde birçok kez onarım ve eklentilerle bugünkü 
şeklini aldığını kitabelerinden öğrenmekteyiz. 1115 
yılında geçirdiği yangın ve deprem sonucu içerisinde-
ki kemerler sütunlar bezemeli taşlar hepsi yıkılmıştır. 
Erken İslam döneminin ünlü Şam Emeviye Cami’nin 
(benzerliklerden dolayı) Anadolu’ya yansıması olarak 
yorumlanan Diyarbakır Ulu Camii, İslam âleminin 5. 
Harem-i Şerifi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Ca-
mide sibernetiğin babası olarak kabul edilen ünlü bil-
gin El Cezerî’nin yaptığı güneş saati bulunmaktadır.

“Ortadaki büyük avlunun doğu ve batısında yer 
alan maksureleri, güneyinde Hanifiler Camii, kuzeyin-
deki Şafiiler Camii ve Mesudiye Medresesi ve Cami-

nin batı girişinin hemen yakınındaki Zinciriye Medre-
sesi ile dinsel ve kültürel yapıları bir araya getiren bir 
yapılar grubu niteliğindedir. Zinciriye medresesinde 
El Cezerî (İmam Cezerî) ders vermiştir. Medresenin 
kapılarının küçük olma nedeninin içerisinde büyük 
âlimler olduğundan odaya girerken eğilerek girilsin. 
Ulu Cami’nin avlu cephelerinde farklı dönemlere 
ait mimarî  bezekler, kabartma ve yazıtlar büyük bir 
uyum içerisinde yerleştirilmişlerdir.”

 Dicle köprüsünde fotoğraf  çekindik. Surlar üze-
rinde, keçi burcunda çay içtik.

“Dicle Köprüsü (On Gözlü Köprü)Diyarbakır şeh-
rinin güneyinde 3 km. kadar yakınında ve eski Silvan 
yolu üzerindedir. On Gözlü Köprü veya Silvan Köprü-
sü de denilir.”

Çin seddinden sonra ikinci büyüklüğe sahip sur-
ların ilk yapılışı bilinmemekle birlikte Bizanslılar döne-
minde genişletildiği anlaşılmaktadır.

Bir diğer ziyaretimiz Şarkiyat Araştırma Derne-
ğine oldu. Burada birkaç sivil toplum temsilcisi ile 
görüş alış verişinde bulunduk. Derneğin bulunduğu 
bina, bir Diyarbakır eviydi. Sivil mimarinin güzel ör-
neklerindendi.  Burada süreçle ilgili konuşmalar da 
oldu. Bendeki intiba, burada karşılaşmış oldukları-
mızın bizdeki ulusalcıların muadilleri Kürt ulusalcıları 
olmaları idi. Kuşkuları vardı, özellikle Başbakana karşı 
bir güvensizlik izhar ediyorlardı.

Mardin’deki programda konuşma yapan AK Par-
ti milletvekili gibi, burada da bizden Kürtlerin önemli 
şahsiyetleri Ahmedi Hani, Mevlânâ Halidî Bağdadî ve 
İdrisî Bitlisî gibi isimlerin tanıtılmasını yapmamızı isti-
yorlardı. Anadolu’da yetişmiş bu büyük şahsiyetlerin 
tanıtılması, bilinmesi elbette hepimizin görevi idi. An-
cak en çok da bu coğrafyada yaşayanların görevi ol-
malıydı. Ortak tarihimizin büyük âlimlerini etnik köken 
içinde ele almak, yalnızca aynı etnik kökenli olanlara 
odaklanmak ne kadar dinî, âhlâkî ve ilmî olabilirdi. 
Onları bugünün etnik zavallılığına alet eder bir tavırla 
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anmak, onların verdikleri mesaja aykırı değil miydi?
Diyarbakır programından kısa bir izin alarak 23 

yıl önce Müdür olarak görev yaptığım okula gittim. 
Okulum Bağlar’daydı. Şehir merkezindeki gelişme-
ye inat, orada hiçbir şeyin değişmediği görülüyordu. 
Okuluma ek bina yapılmıştı. Giriş kapısı yine iki ge-
cekondu apartmanın arasındaydı. Okulum da benim 
gibi ihtiyarlamıştı. Geçmişten hiçbir tanıdık yüz çık-
madı. Anıları geride bırakıp döndüm.

Adıyaman

Adıyaman aynı coğrafyada olmasına rağmen te-
rörün yaşanmadığı bir huzur şehri. Ne zaman gitmiş 
isem bunu hissettim. Buradaki programımızı Belediye 
organize etmişti. Daha şehre yaklaşmadan profesyo-
nel bir organizasyon olacağı anlaşılmıştı. Bütün prog-
ram boyunca Belediye Başkanı M. Necip Büyükaslan 
kervana eşlik etti. Başkan Büyükaslan’la birlikte Otu-
rakçı Pazarı’na giderek tarihi mekânları gezdik. Be-
lediye tarafından pazarda yapılan hizmetleri yerinde 
inceledik. Başkanla birlikte kalabalık bir heyetin şe-
hir içinde gezmesi, üstelik bu kalabalık grubun yazar 
olması, başkan adına iyi bir “PİAR” çalışması oldu. 
Bizim faaliyetimizin en geniş olarak duyurulduğu yer 
Adıyaman oldu. Belediye hoparlörleri bile durmadan 
bizi anons ediyordu. Daha sonra pazardaki otan-
tik görünümlü Hısn-ı Mansur Çay Ocağı’nda oturup 
bir yandan çaylarımızı yudumlarken, diğer yandan 
Kâhtalı Mıçı’dan sonra Adıyaman’ın yetiştirdiği genç 
gazelhandan gazel dinledik. Belediyenin restore ettir-
meye devam ettiği Keleş Konağını gezdik. Bu gezile-
rimizde Adıyaman eski milletvekili Ahmet Doğan’da 
bir an bile bizi yalnız bırakmadı. Hem program, hem 
de protokol ziyaretlerin de bile yanımızdan ayrılma-
yan Yusuf’un da kervanda izleri kaldı. Meczup gö-
rünümlü bu genç insana şehrin protokolü de saygılı 

davranıyordu. Israrla bizim Sahabe efendimizin Saf-
van b. Muattal’ın kabrini ziyaret etmemizi istiyordu. 
Bu ziyaretin bizi tehlikeden koruyacağını söylüyordu. 
Ziyaret mekânı uzaktı. Gidilip dönüleceği için çok za-
man alacaktı. Uzunca bir müşavereden sonra gidil-
meye karar verildi. O da bizimle geldi.

Sahabenin büyük çoğunluğunun medfun olduğu 
Arabistan’da sahabe kabirleri bilinmezken Anado-
lu’da kesin olduğu bilinmeyen bu kabirlere gösterilen 
hürmeti dikkate değer buluyorum. Bu kabir için bir 
yerleşim yeri olmamasına rağmen, devlet tarafından 
güzel bir yol yapılmış.

Kervandan birisi bunu şöyle izah etti. Bu yerler 
birlik ve beraberliğe vesile yerler. Belli zamanlarda 
bu kabri iki yüz bin kişinin ziyaret ettiği söyleniyor. 
Ben de içimden, medreseleri kapattık, tekkeleri yok 
ettik, manevi önderleri önemsizleştirdik, başka çare-
miz kalmadı, kabirlerden medet umuyoruz, diye ge-
çirdim.

 Adıyamanlılara göre,Anadolu’daki sahabe me-
zarlarının bir kısmı konusunda bu kadar şüpheler 
bulunmasına rağmen, Adıyaman’da bulunan Hz. 
Safvan b. Muattal’ın kabri konusunda hiçbir ihtilaf 
bulunmamaktadır. Bütün İslam Tarihi kaynakları Hz. 
Safvan b. Muattal’ın Adıyaman’da vefat ettiği konu-
sunda hemfikirdirler. Onun vefat tarihi konusunda 
ihtilaf olsa da, başka bir yerde vefat ettiğine dair en 
ufak farklı bir rivayet bile bulunmamaktadır. Nitekim 
Adıyaman’daki yöre halkı da Hz. Safvan b. Muattal 
hakkında “Sahabe-i Paki” şeklinde bir tabir kullan-
maktadırlar. Bu tabir, onun ifk hadisesinde Kuran ta-
rafından paklandığını anlatmaktadır. Hz. Safvan bin 
Muattal Türbesi Adıyaman’ın Samsat ilçesine yak-
laşık 10,5 km mesafede bulunan, Taşkuyu ve Çiçek 
Köyleri arasında kalan (Doğanlar Mezrası) mevkiinde, 
yüksek bir tepede bulunmaktadır.

Ziyaret alanına indiğimizde Yusuf bizden ayrıldı. 
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Tepeden aşağı doğru inip kayboldu. Dönüşte orada 
bırakmamamız gerektiğini düşündüğüm için onu ta-
kip etmeye çalıştım. Ancak dönüş anında onu tekrar 
görebildim. Elinde topladığı bazı otları kervandan bi-
rine veriyordu. Bana bir şey söylemedi ama gezi sıra-
sında kervandan bazılarına sırlı sözler etmişti. Sağlık-
la ilgili sıkıntısı olanlara da bu sıkıntılarını söylemişti. 
Anlaşılan onlardan birine iyi geleceğini düşündüğü 
otlardan toplamıştı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş son durağımızdı. Adıyaman’dan 
çok geç geldik. Ertesi gün ise iki program düzenlen-
mişti. Hem sabah, hem öğleden sonra. Şehrin ancak 
çarşılarını gezebildik. Kahraman Maraş, son yıllarda 
yapılan barajlardan sonra daha bir güzel şehir haline 
gelmiş. İşsizliğin olmadığı belirtildi. Sanayisi de geli-
şiyormuş. Her ne kadar Kayseri ve Gaziantep gibi iki 

sanayi ve ticaret şehri arasında bulunsa da ekonomik 
gelişme ve refahını artıran bir şehrimiz. Şair ve yazar-
ların şehri de desek abartmış olmayız. Son çınarların-
dan Bahattin Karakoç da programa katıldı.

Kahramanmaraş’ta fazla kalamadık. İzzet ve ik-
ramları, misafirperverlikleri ile her anımızı doldurdular. 
Ancak kervan son düzlüğe çıkmıştı. Kervan yolcula-
rından bir kısmı için ertesi gün mesai günüydü. Ker-
van sabaha Ankara’da olmalıydı. Üzülerek Tekir’de 
yapacakları akşam ikramından affımızı isteyip, Kay-
seri’ye doğru yola çıktık. Akşamı Kayseri’de yeriz 
dedikleri için kendimce tedbir almıştım. Kervan yolda 
gerek deyip, Ankara’ya yürüdü. Benimse yolculuğum 
bitmişti.

Notlarıma da, Kervana gittiğimiz yerlerde yükle-
nenleri, almayı tercih ettim.

Ankara’dan Siirt’e başlayınca kültür kervanı
Kurulur yüreklerde sözün ve yazının harmanı.

ADIYAMAN'DA SAHABE SAFVAN BİN MUATTAL TÜRBESİ ZİYARET YERLERİMİZDEN BİRİ OLDU.    Foto: V. Güneş
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TÜRKİYE Yazarlar Birliği’nin düzenlemiş 
olduğu, “Ankara’dan Siirt’e Kültür Kerva-
nı”na, TYB’nin Mali İşler Sorumlusu Erbay 
Kücet’in geziye benim de davet edildiği-
mi haber verdiği andaki heyecanımı an-
latamam. Çok boyutlu bir heyecandı bu: 
Bir boyutu hiç görmediğim şehirleri göre-
cektim, ikinci boyutu şehirde yaşamanın 
getirdiği telaş içinde uzun soluklu sohbet 
edemediğim yazar ve şair arkadaşlarımla 
sohbet etme fırsatım olacaktı. Üstelik An-
kara dışında ikamet etmelerinden dolayı 
yıllardır görüşemediğim arkadaşlarla gö-
rüşecektim. Şimdiye dek tanışma fırsatım olmadığı 
arkadaşlarla tanışacaktım. Gezinin beni heyecanlan-
dırdığı üçüncü boyutu, belki de en önemli boyutu, ta-
rih olarak 30 yılı aşkın süren terörün sona erdiği, barış 
sürecine girildiği bir tarihe rastlamış olmasıydı. Yıllar-
dır terör yüzünden gitmeye çekindiğim güneydoğu 
bölgesindeki şehirlerde yaşayan insanımızı daha ya-
kından tanıma ve tanışma fırsatım olacaktı. Dördüncü 
bir boyut olarak da yoğun olarak matematik özel der-
si verdiğim çalışma hayatımdan sıyrılıp, farklı ortam-
larda kısa süreli bir nefes almayı sayabilirim.

Hemen baştan söyleyeyim: saydığım bu boyut-
ların hepsini, hatta daha fazlasını dolu dolu yaşadım. 
Başta uzun bir zaman gibi görünen on günün ne de 
çabuk geçtiğini kervandaki herkesin dillendirdiğine 
şahit olduğumu belirtmeliyim. Varılan her şehirde 

biz kervan yolcularını oldukça yoğun bir 
program bekliyordu: Şiir okumaları, kitap 
imzalama ve kitapseverlerle özellikle de 
üniversite öğrencisi gençlerle ayaküstü de 
olsa şiir üzerine söyleşileri, paneller, bilgi 
şölenleri, konferanslar ve bunların sonun-
da vakit bulunabildiği oranda panoramik 
kısa şehir turları yapabildik. Neredeyse 
dakika hesabı yaparcasına yoğun koşuş-
turmalarla geçti zamanımız her şehirde.
Örneğin, Gaziantep’in meşhur baklavasını 
bile yerinde tatmaya fırsatımız olmadı. Bu 
örnek bile tek başına yeter sanırım zama-

na karşı yarıştığımızın küçük bir göstergesi olarak. 
Diyarbakır’da iki gün kalmanın dışında, her şehirde 
ancak bir gün kalabildik. Bölgedeki iki şehir arasın-
daki mesafe harita üzerinde yakın gibi göründe de, 
her gün yollarda geçirilen en az 4-5 saati,  yukarıda 
saydığım etkinliklerde geçen zamana eklendiğinizde 
koşuşturmalarımızın boyutu daha net görülecektir. 
Ama sonuçta son derece keyifli ve coşkulu bir koşuş-
turmaydı söz konusu koşuşturmalarımız. Yeni şehirler 
ve yeni insanlar görmenin, o insanlarla tanışmanın, 
konuşmanın, her şehrin var olan ruhuna bürünmenin, 
kervandaki arkadaşlarla kaynaşmanın coşkusunu kâ-
ğıda dökmenin zorluğunu takdir edersiniz. Yaşanılan 
anlara ilişkin her türlü duygunun yazı imkânlarıyla tam 
olarak aktarılabileceğine inanmayanlardan biri oldu-
ğumu burada belirtmek isterim. Ama en azından o 

Foto: V. Güneş

   ON ŞEHRE ŞİİRLİ YOLCULUĞA DAİR GÜNLÜK DENEMESİ   
                İbrahim Eryiğit
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havayı, o iklimi bir nebze de olsa hissettirme adına 
yazıyorum bu satırları.

6 Mayıs 2013/ Pazartesi  

Aksaray Üniversitesi yerleşkesinde şiir sel olur  
       akar

Mehmet Doğan’ın konuşmasının konusu Kaşgar.

Sabah Ankara’dan yola çıkıp, Aksaray’a vardığı-
mızda doğruca Üniversite yerleşkesine gittik. Aksa-
ray Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi Konferans 
Salonunda heyetteki şairlerden M. Atilla Maraş, A. 
Vahap Akbaş, Vedat Güneş ve benim okuduğum şi-

irlerin ardından, D.Mehmet Doğan’ın “Uzaktaki ya-
kın: Kaşgar” konulu görüntü eşliğindeki konferansı 
hayli ilgi çekti üniversite öğrencilerince. Aksaray’daki 
okur-yazar buluşması ve imza günü ve TYB’nin 35 yılı 
fotoğraf sergisi oldukça canlı geçti. 

7 Mayıs 2013/ Salı 

Antakya’nın kadim tarihine başlar yolculuk
Kafiledeki herkesin yüzüne yansır mutluluk.
Antakya’ya, diğer adıyla Hatay’a gecenin ilerle-

yen saatlerinde vardık. Gecenin geç olması, Erbay 
Kücet, Vedat Güneş, Sami Terzi ve benim için künefe 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU. Sunucu: Mehmet Yaşar      Foto: A. Dur
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yemeğe mani olamadı, bu arada kendi çapımızda bir 
şehir turu da atmış olduk.

Sabah uyandığımızda bizleri bekleyen yoğun 
temponun henüz farkında değildik çoğumuz. Sanki 
bir sayfiye beldesinde tatil yapmanın keyfince kah-
valtı yaparken, yapılan bir anonsla valizlerimizi top-
layıp otobüsümüze koşarken bulduk kendimizi. Dr. 
Mehmet Sılay’ın, biraz da Hatay’lı olması nedeniy-
le, yol boyunca Hatay hakkındaki anlattıkları kayda 
değerdi. Zaten on gün boyunca kafiledeki bizler için 
büyük bir özveriyle gönüllü rehberlik yapması takdire 
şayandı. Özellikle yerel şive kullanarak anlattığı fıkra 
ve hatıralarla, o güzel ve içli sesiyle söylediği türkü 
ve şarkılarla yolculuğumuza keyifli bir anlam kattı. Bu 
yazı münasebetiyle bir de buradan kendisine teşek-
kürlerimi sunuyorum. 

Mustafa Kemal Üniversitesinin yerleşkesinde bu-
lunan konferans salonunda gerçekleşen şiir şölenin-
de heyetteki şairlerin ve mahallen katılan şairlerin şiir-
lerini okumalarının sonrasında, D. Mehmet Doğan ve 
Mehmet Sılay’ın birlikte sundukları “Endülüs: 8 Asırlık 
Yurt”  konulu görüntü eşliğindeki konferans dinleyici-
ler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Hatay’ın tarihi 
mekânlarını görmenin ve o tarihi yeniden yaşamanın 
coşkusunu anlatamam.  Asırlardır hoşgörüyle üç dini 
içinde barındırmış şehirdeki tarihi eserlere dokunarak 
bir anlamda o eserlerde birikmiş olumlu enerjiyi yü-
reğimde duyumsadım. Bir şehrin ruhu olmalı cümlesi 
sık kullanılır ya işte cümleyi doğrulayan üç şehirden 
biri Antakya. Diğerleri İstanbul ve Mardin bana göre. 
Tarihî dokusuna hayran kaldığımız Antakya’dan ayrıl-
manın zorluğunu takdir etmek zor olmasa gerek. Ak-
şam üzeri Gaziantep şehrimize doğru yola koyulduk.

8 Mayıs 2013/ Çarşamba 

Gaziantep Üniversitesinde her yer şiir, her yer ki-
tap

Makul adamlarla gerçek adına kavuşur Ayıntap.

Ayıntap, bilindiği üzere Gaziantep’in eski ismi. 
‘Ayıntap’ kelimesinin bir sürü güzel çağrışımlara kapı 
aralayan bir büyüsü var. Telaffuz edilişinde bile bir 
ahenk var. Öteden beri anlamamışımdır, neden de-
ğiştirilir şehirlerin, semtlerin, cadde ve sokakların, 
okulların isimleri? Amaçlanan nedir burada? Örneğin, 
neden Dersim gibi güzel bir ismin yerine Tunceli gibi 
anlamsız bir isim konulur ki? Aynı şekilde, Engürü gibi 
kulağa hoş gelen bir kelime yerine Ankara konulması 
ne kadar da anlamsız geliyor şöyle bir düşününce. 
Yine Ankara’nın semtlerinden bir olan Etimesgut gibi 
sakil ve kaba isim, Ahi Mesud gibi çağrışımı, söylenişi 
ve tarihî arka planı olan bir ismin yerine hangi man-
tıkla konulmuştur? Hele de Fazilet sahibi anlamına 
gelen “Zül Fadıl” kelimesinin yerini Solfasol gibi son 
derece saçma bir isim nasıl tutabilir ki? Ben, Anka-
ra’da İncirli İlkokulunda okumuştum, yıllar sonra bir 
vesileyle okulumu görmeye gittiğimde adını değişmiş 
buldum. Bu konuda örnekleri çoğaltmak mümkün 
tabi. Ayrı bir yazı konusu bu konu. Bu isim değişim-
lerinde amaçlanan insanın geçmişine dair ne varsa 
silmek mi acaba? Topluma zorunlu anlamda hafıza 
kaybı yaşatmak mı amaçlanıyor böyle dayatmalarla, 
anlayabilmiş değilim doğrusu?

Gaziantep Üniversitesinin yerleşkesinde yer alan 
AKM’ de heyetteki ve mahallen katılan şairlerin şiirle-
rini okumasının ardından düzenlenen okur-yazar bu-
luşması ve imza saatleri hayli hareketli geçti. D. Meh-
met Doğan’ın, burada da Kaşgar konusunda verdiği 
konferans doyurucu ve güzeldi. Şehrin ilk yerleşim 
yerlerindeki tarihî mekânlarında ve otantik sokakla-
rında gezmek gözümüzü ve ruhumuzu doyuracak ni-
telikteydi, her ne kadar şehre özgü baklavayı yerinde 

ON ŞEHRE ŞİİRLİ YOLCULUĞA DAİR GÜNLÜK DENEMESİ İ. Eryiğit
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tatma imkânı bulamasak ta.
Akşam üzeri bu kez de Şanlıurfa’ya gitmek için 

yola koyulduk.

İbrahim peygamberin ateşe atıldığı yerde balıklar
Urfa’da ateşin aczine ilk kez şahit olur insanlar.

Şanlıurfa’ya varır varmaz ilk durağımızın Balıklı 
Göl olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Şanlıur-
fa Yazarlar Birliğindeki arkadaşların bizleri son derece 
samimi ve coşkulu bir şekilde karşılamaları ve ağır-
lamaları muhteşemdi. Şanlıurfa’yı kaleden seyretme-
nin keyfine doyamadık. Akşam doğal bir mağarada 
düzenlenen Sıra Gecesi, televizyonlarda seyrettiğimiz 
sıra gecelerinden oldukça farklıydı. Bu konuda, TYB 
Şanlıurfa Şube Başkanı Cuma Ağaç’ın yaptığı konuş-
manın  gerçek sıra gecelerinin içeriğini öğrenmemiz 
açısından çok faydalı olduğunu belirtmeliyim. Yakla-
şık iki ay önce yazdığım  İki Uyurlar Mağarası  adlı 
şiirimi, gerçek bir mağarada, oradaki davetlilerle pay-
laşmak benim adıma kıvanç verici oldu.

9 Mayıs 2013/ Perşembe. 

Sabah bizleri yine yoğun bir koşturmaca bekli-
yordu. Hızla yapılan kahvaltı sonrasında, Harran Üni-
versitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin Büyük anfisinde 
düzenlenen şiir şöleni oldukça güzel geçti.  Bir İbra-
him Olmak adlı şiirimi, Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı şe-
hirde  okumamın ruhuma ayrı bir anlam kattığını be-
lirtmeden geçemeyeceğim. Şiir okumalarının ardın-
dan düzenlenen panelin konusu, “35 Yıl Sonra Kemal 
Edip Kürkçüoğlu” idi. İlgiyle izlenen panelin konuş-
macıları, Doç. Dr. Hüseyin Akpınar, Mehmet Kurtoğ-
lu ve Yusuf Turan Günaydın’dı. Urfa’daki okur-yazar 
buluşmasının ve imza saatlerinin renkli geçtiğini be-
lirtmek istiyorum.

Aynı günün akşam saatlerinde, Şanlıurfa şehrini 
tanımanın bir güne sığmayacağının bilincinde olarak 

Mardin’e doğru yola çıktık.
Mardin yerin altında kurulup göğe fışkıran şehir
Cennet nuru yansıyan taştan gönüle akar nehir.

Gecenin geç saatlerinde son derece yorgun ve 
uykusuz bir halde vardığımız Mardin’e gerçek ruhu-
nu veren eski Mardin’in uzaktan inci bir gerdanlık gibi 
yüzlerimize pozitif enerjisi yansıdığında, yorgunluğu-
muzun ve uykusuzluğumuzun bir anda kaybolduğu-
nu söylesem hiç de abartmış sayılmam. 

10 Mayıs 2013/ Cuma 

Bir şehre ruh veren şey, insanı insan yapan de-
ğerlerin eşyada cisimleşmiş olmasıdır. Yeryüzünde-
ki en sert cisimlerin bile söz konusu değerin onlara 
yansımasından dolayı ne kadar yumuşak ve munis 
bir hale büründüğünün en güzel örneğini Mardin’de 
görmek mümkündür.

Taşın bir nakış gibi işlendiği Bitlis-Ahlât mezar 
taşlarını da burada anmak gerekir. Taştan yapılan ev-
lerin, camilerin, medreselerin, kiliselerin duvarlarına 
elinizi dokunduğunuzda taşın gerçekten bir ruhu ol-
duğunu sezersiniz. Yıllardır, hatta yüzyıllardır bir sürü 
tabiat olayına (yağmura, kara, fırtınaya, depreme, 
sele,…) direnmenin yanı sıra, en önemlisi de tarihe 
ve tarihin çağrışımlarına düşman veya cahil olan in-
sanlara karşı direnen söz konusu yapılar, günümüzde 
kıymet bilen insanlarımızın sayesinde hak ettiği değe-
re kavuşmaktadır. 

Eşimin Mardinli olması nedeniyle sokaklarına ve 
tarihi dokusuna aşina olduğum Mardin’in rehberliği 
eş durumundan bana düştü. Zinciriye ve Kasımiye 
medreselerini, Ulu Cami’yi, taş evleri birbirine bağla-
yan Abbaraları, evler arasındaki dar sokakları gezer-
ken kafiledeki herkesin hayranlıklarını belirtmeleri ve 
uçsuz bucaksız Mezopotamya ovasının seyredildiği 
çay bahçesinde çay içmenin keyfi doyumsuzdu doğ-
rusu.
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Şiir okumaları, okur-yazar buluşmaları burada da 
oldukça hareketli geçti. Dr. Mehmet Sılay’ın, “Şarkın 
En Sevgili Sultanı: Selahaddin” adlı konferansı ve 
TRT İstanbul Radyosu Tasavvuf Musikisi Topluluğu 
konseri ilgiyle ve zevkle izlendi.

Cuma gününün akşamı, Kervan, Siirt’e doğru 
yola koyuldu.

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın ruhu sinmiş Tillo’ya
Veysel Karânî anne sevgisini yükseltir semaya.

11 Mayıs 2013/ Cumartesi 

Tillo’daki Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin 
kabri ve Siirt’in Veysel Karanî nahiyesindeki Veysel 
Karanî’nin kabirleri ziyaret edildi.

Başlangıçta Kültür Kervanının programında ol-
mamasına rağmen, yakın olması nedeniyle Bitlis’e 
uğrama kararını herkes olumlu karşıladı.

Bitlis’te beş minarenin çağrısına uyar Kültür Ker-
vanı

Şehrin sokaklarında coşkuyla yaşanır kardeşlik 
zamanı.

Bitlis’in şehir merkezinde bulunan beş tane tarihi 
caminin ancak bir tanesinde namaz kılma ve gezme 
imkânı bulabildik. Yerleşim merkezinin küçük olması 
nedeniyle Bitlis’i gezmek kolay oldu. Akşama doğru 
Diyarbakır’a doğru yola çıktık.

Diyarbakır sokaklarının ezgisi kardeşlik türküsü
Ulu Cami’den şehre uzanır gerçek inanç köprüsü.

12-13 Mayıs 2013 Pazar-Pazartesi 

Diyarbakır faaliyetleri toplam iki gün sürdü. İlk 
gün, heyetteki şairler ve mahallen katılan şairler şi-

irlerini okudular. Şiir şöleninin ardından okur- yazar 
buluşması ve imza günü gerçekleştirildi.

“Sezai Karakoç’la 80 yıl” panelinde konuşma-
cılar Diyarbakır Ergani doğumlu üstadın her yönü ile 
tanıtımını yaptılar. Yrd. Doç. Dr M. Emin Uludağ’ın yö-
nettiği panelde Prof. Dr. İlhan Genç, İbrahim Eryiğit, 
M. Ali Abakay ve teknik bir nedenden dolayı geleme-
yen Alaattin Karaca’nın yerine Mahmut Bıyıklı,  pa-
nelist olarak Karakoç hakkındaki düşüncelerini din-
leyicilerle paylaştılar. Benim konumun başlığı, ‘Sezai 
Karakoç’un Şiirlerinde Matematik’ idi 

Diyarbakır ziyaretinin ikinci gününde Dicle Üni-
versitesi Kongre Merkezi A Salonunda,“Yeni Mecra-
lar ve Edebiyat, Sinema, Televizyon, İnternet Uyar-
lama ve Diziler” konulu Muhsin Mete’nin yönetimde 
düzenlenen panelde Yrd. Doç. Dr. Bülent Sönmez, 
Yusuf Kaplan, İsmail Güneş ve Ömer Erdem sunduk-
ları bildirilerle iletişimin çağımızdaki olumlu ve olum-
suz etkileri üzerinde durdular.

Ardından, Diyarbakır tarihi ve şahsiyetleri üzerine 
en geniş ve kalıcı çalışmaları yapan Şevket Beysa-
noğlu’nun vefatının 10. Yılında M. Ali Abakay, hem-
şehrisini anlattı.   Akşam da TRT İstanbul Radyosu 
Tasavvuf Musikisi Topluluğu harika bir konser verdi.

Kültür bulutunu coşkuyla şehre taşır Kervan
Şiir yağmuruyla yeni bir ruha bürünür Adıyaman.

14 Mayıs 2013/ Salı

Adıyaman’da şehir merkezindeki kültür merke-
zinde düzenlenen şiir şöleni, genellikle lise öğrenci-
lerinin çoğunlukta olması nedeniyle oldukça coşkulu 
geçti. Şiir şölenin ardından gerçekleşen okur- yazar 
buluşması ve imza günü de aynı şekilde hareketliydi.

Mehmet Sılay ve D. Mehmet Doğan’ın  birlikte 
gerçekleştirdikleri “Endülüs: 8 Asırlık Yurt” konulu 
konferans ta ilgiyle izlendi. 
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Maraş bütün büyüsü ve güzelliğiyle karşımızda 
Son duraktır gönülden gönüle sonsuz yolculuğu-

muzda.

15 Mayıs 2013/ Çarşamba 

Heyetteki şairler ve mahallen katılan şairlerin şi-
irlerini okudukları şiir şöleninin ardından, okur- yazar 
buluşması ve imza günü, coşkulu ve hareketli bir şe-
kilde gerçekleştirildi.  

Halk hikâyesi ile modern hikâyenin birleşimini en 
güzel şekilde gerçekleştiren Şevket Bulut , romancı 
ve hikâyeci  Kadir Tanır ile şiirimizin yüzakı Abdürra-
him Karakoç’la  ilgili anma konuşmaları yapıldı.

Maraş’a gitmenin benim açımdan en güzel yanı 
da yıllardır görüşemediğim dostlarımdan, Muzaffer 
Kaplan, Duran Boz (Ömer Erinç) ve Ali Haydar Tuğ’la 
görüşmek ve doya doya sohbet etme imkânı bulmuş 
olmamdı. 

Maraş şehrini panoramik anlamda gezerek, ak-
şamüstü Ankara’ya doğru yol çıktık.

Buraya kadar ki yazımda, otobüs dışındaki etkin-
likleri aktarmaya çalıştım. Söz konusu on günün yak-
laşık olarak toplam iki tam günü yollarda geçti. Oto-
büs içi benim açımdan çok keyifliydi. Öncelikle şehir 
hayatının getirdiği zorlukların başında gelen zaman 
sıkıntısı nedeniyle uzun uzadıya sohbet edemediğim 
arkadaşlarla geniş sohbet imkânı buldum. Yeni dost-
luklar edindim, var olan dostluklarımı tazeledim. Ker-
vandaki herkesle ortak paylarımı yeniden test etme 
imkânım oldu. D.Mehmet Doğan başta olmak üzere, 
İbrahim Ulvi Yavuz, Ahmet Fidan, Muhsin Mete, Er-
bay Kücet, Ferhat Koç, Fatih Uğurlu, Fatih Gökdağ, 
Vedat Güneş, Atilla Mülayim, Mahmut Bıyıklı ve Ve-
dat Güneş’le yaptığımız muhabbetlerin onlarla olan 
dostluğumun daha da sağlamlaştırdığına inanıyorum. 

Bu arada, Sami Terzi’nin çelebi ve kibar tavırlarıyla 
var gücüyle çalışması, şiir şölenlerinde ve sempoz-
yumlarda yaptığı sunuculuk takdire şayandı. Tamer 
Kaptan ve Murat Ayan’ın gezi boyunca bizlere yol-
culuğun meşakkatlerini yaşatmamalarını da burada 
takdirle anmalıyım.

Son olarak, otobüs içindeki en önemli etkinliğin, 
Fatih Uğurlu’nun her akşam yeni bir şehre koyuldu-
ğumuz yolculukların başında o günü değerlendiren 
harika konuşmalarının olduğunu belirtmek istiyorum. 
Böyle bir kültürel ve her anlamda dolu dolu bir geziyi 
nasip ettiğinden dolayı, Rabbimize sonsuz şükranla-
rımı ve şükürlerimi sunuyorum.

Sözün yazıya dönüşmesine şahitlik eden kalem-
ler

İnsan oluşumuzun sırrını yeryüzüne nakşeyler.

İbrahim Eryiğit'in anlattığı bir fıkranın konusu civcivin Erbay Kücet 
tarafından hediye edilişi.     Foto: V. Güneş
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                İZLENİMLER

ŞANLIURFA BALIKLI GÖL              Foto: A. Dur
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KÜLTÜREL faaliyetler, Osmanlıdan bugüne, 
biraz da tabiatı gereği, merkezde yoğun-
laşmıştır. Merkez hep İstanbul olagelmiş, 
Cumhuriyet’le birlikte bir ölçüde Ankara 
eklemlenmiştir. Ankara’yı İzmir ve diğer nü-
fusu kalabalık iller izlemiştir. Kültür bir ta-
raftan dışarıdan, özellikle de Batı’dan bes-
lenirken, diğer taraftan bu merkezlerde pi-
şirilerek taşraya “servis”edilmiştir. “Servis” 
etmede, bilhassa son yüzyılda, kitle iletişim 
araçları aracılık yapmıştır. Bu aracılık, “akıllı 
cihazlar” tabir edilen internet ve cep tele-
fonlarının eklenmesiyle yurdun her köşesi-
ne nüfuz etmiştir. Küreselleşme olgusu hemen herke-
si kuşatmış, millî sınırlar, millî değerler büyük ölçüde 
geçerliliğini yitirmiştir. Bu bağlamda insanî ilişkiler de 
sanal hâle gelmiş, duygu ve düşünceler elektronik 
ortamın kalbsiz ve vicdansız, tek boyutlu üretim fa-
aliyetine dönüşmüştür. Olan şifahî kültürün olmazsa 
olmazı “yüzyüze ilişkilere” olmuştur. İnsanlığın bin-
lerce yıl tek iletişim tarzı olagelen kadim bir gelenek 
hayatın dışına itilmiştir. Bu durum; insan insan, insan 
eşya, insan Yaradan bağlılığını büyük ölçüde zede-
lemiştir. Düştüğümüz yerden kalkmak için mümkün 
olduğunca “yüzyüze ilişkileri” yeniden ihya etmek bir 
zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun 35. Yıldö-
nümü münasebetiyle düzenlediği “Ankara’dan Siirt’e 

Kültür Kervanı” programı bir yönüyle bize 
bu imkânı sunmuş oldu. Bu bakımdan 
içeriğinin şöyle ya da böyle olması bir 
tarafa, bizatihi tasavvur olarak önemsen-
mesi gereken bir kültürel faaliyet oldu. Bir 
zamanlar ticarî de olsa, tiyatro topluluk-
larının, müzisyenlerin sıkça gerçekleştir-
dikleri Anadolu turnesi adlı etkinlikler, bir 
başka bağlamda böylelikle ihya edilmiş 
oldu. Bu arada, gitmesek de, görmesek 
de o köy bizim köyümüzdür sloganı da 
hatırlanmış oldu. “Kültür Kervanı”na katı-
lanlar, büyük şehirlerin yeknesak, tek tip 

yaşantısının dışına çıkarak, yeni çevreler ve insanlarla 
yüzleşmek imkânına sahip oldular. Caddeler, sokak-
lar, beton binalar, gürültü, hızlı hayat temposunun 
dışına çıkarak, tabiatla, daha farklı ilişki biçimleriyle, 
üniversite ortamlarıyla buluşma şansını yakaladılar. 
Bu hâl insanın kendini yenilemesi, bir bakıma üzerin-
deki tozları silkip atmasına vesile oldu. Gözü, kulağı 
başta olmak üzere, bütün uzuvlarına bir dirilik bah-
şedildi. Daralan ufkumuz genişledi. Seyahat etmenin 
getirdiği beden ve ruh zenginliği farkında olmadan 
devreye girdi. Yeni dostluklar kurduk, varolanları ge-
liştirdik, toplu yaşama kültürümüzün eksikliklerini ve 
bu eksikliklerin giderilmesinin önemini yeniden fark 
ettik. Diğergâmlık, hoşgörü kavramlarının laf olmak-
tan çıkarılmasının önemini idrak ettik inşallah. 

MERKEZDEN TAŞRAYA
                    Muhsin Mete

Foto: A. Dur
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DAHA yola koyulmadan, adı konulan “An-
kara’dan Siirt’e Kültür Kervanı” için Şükrü 
Can “Aktif İnsanlar Kervanı” demeye baş-
ladı. Mayısın ilk haftası ve henüz sıcaklar 
bastırmadan hafif ilkbahar yağmurları altın-
da bölgeye gitmek doğrusu aktif insanlara 
has ve akıllıca bir girişimdi. 

Türkiye Yazarlar Birliğinin merkez An-
kara’dan başka İstanbul ve Konya şubele-
rinde geçmiş yıllar içinde düzenlenen seri 
kültürel etkinliklerden ancak bir kısmına 
katılma imkânı olabiliyordu. Katılamadıkla-
rımızı da ulusal basından okuyor ve arkadaşlarımızın 
gayretlerini kıvançla takip ediyorduk. Koşuşturmala-
rın çoğu da toplumsal hayatımıza kalıcı etkiler bıra-
kan ve genç yeteneklerin dil ve edebiyatımıza kazan-
dırılmasıyla sürüp gidiyordu.

Ankara’da başlayan Yazar Okulları, Mesnevi ve 
Safahat okumaları, yaşayan ve aramızdan ayrılan şair, 
yazar, düşünür ve Allah dostlarını anma toplantıları 
diğer şubelerimizde de suya atılan taşın düzgün dal-
gaları gibi genişleyerek yayılıyor ve gençlerin zihnin-
de yeni ilhamlar doğuruyordu.  Temel kültürümüzün 
emrine rağmen okuma ve yazma alışkanlığı olama-
yan nesillerimiz için kitlesel uyuşturucu haline gelen 
futbol, yavan dizi filmleri ısrarla takip ve cep telefo-

nu, facebook ve twıtter mesajları dışında 
kalemi eline almayan ve kitabın yüzüne 
bakmayan önce öğretmenler sonra da 
öğrencilerimizi kitapla tanıştırmalı ve 
sevdirmeliydik.

Anadolu aydınların mezarlığıdır der-
ler. Oysa vakıf ve dernekleşme yok ise 
büyük şehirlerin Anadolu’dan farkı yok-
tur.

Evvel Refik-Bade Tarik

Önce seçkin yol arkadaşlarım, sonra da ne ka-
dar uzun ve riskli olursa olsun gaza basıyoruz: Yallah 
Tazyik!

Türkiye Yazarlar Birliği başkent’te ve Kızılayın 
göbeğinde önemli bir tarihî misyon-görev üstlenmiş. 
Buluşma yeri haline gelen TYB, etkinliklere katılan 
gençlerin tanıştığı, yani dostlukların kurulduğu bir 
kültür merkezi oluyor. 

Uluslararası etkinlikler yorgunluğu göze alan, za-
man ayıran ve yararına yürekten inanan sabırlı, azimli 
ve hizmet ehli dostlarla birlikte hayata geçebiliyordu.

Bağdat’ta bir üniversite anfisinde icra edilen 
“Mihrican el Merbit Leyel-iş-Şi’r-Şiir Geceleri” için 
özel araçlarımızla sınır kapılarındaki sıkıntıları çeke-

KÜLTÜR KERVANI veya TANBURAM REBAB OLDU
                   Mehmet Sılay

Fot: V.  Güneş
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rek, günler-geceler süren riskli-tehlikeli yolculuklar-
dan sonra binbir zahmetle Türkiye’yi temsilen etkin-
liklere katılıyorduk. Fakat murat hasıl olduktan sonra 
bizden mutlusu olmuyordu. Yorgunluğumuzu unutu-
yor ve “Elhamdulillah” diyerek Allaha şükrediyorduk.

Yaz sıcaklarının bastırıp, insanların yaylalara çe-
kildiği ya da sahillere döküldüğü günlerde biz “Geçidi 
Bekleyen Şehir Erzurum’a” yola çıkıyorduk. Geçtiği-
miz veya gecelemek zorunda kaldığımız şehirlerde 
edebi sohbetler ve radyo – televizyon programlarına 
katılıyorduk. 

Bir seferinde Ardahan Valisi dostumuzu ziyaret 
ettikten sonra  Ahıska üzerinden Gürcistanın başkenti 
Tiflise doğru gaza basıyor, çift mihraplı Cuma mes-
cidinde vakit namazı kılıyor ve Bediuzzaman’ın şehri 
seyrettiği Nurlu Tepe-Funiklor’dan Tiflisi temaşa edi-
yoruz.

Başka bir yaz İskenderun Belediyesi  Kültür Mer-
kezinde Reyhanlılı düşünür Cemil Meriç’i anma top-
lantısından sonra Suriye’ye geçiyor, Halep, Şam ve 
Busra’yı yeniden keşfediyorduk. 

Ancak “ Ankara’dan Siirt’e Kültür Kervanı” mev-
sim ve olayların çizdiği sosyal profil içinde mükemmel 
bir program olacaktı.

Kızılay’dan kalkan Kervana biz Konya yolu üze-
rinde eski Trafik Hastanesinin önündeki duraktan ka-
tılıyoruz.

Dostlara hediye edeceğimiz yeni baskı kitaplar 
ve güney illerimize can havliyle gelen Suriyeli sığın-
macı kardeşlerimiz için koliler dolusu ilaç ve kılık-kı-
yafetleri bagaja yerleştiriyoruz. 

SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ'NDE "YAKIN GEÇMİŞTEN ÜÇ BÜYÜK İSİM" KONULU PANEL. SOLDAN SAĞA: İbrahim Erşahin, Oturum 
Başkanı D. Mehmet Doğan, Serdar Akar, Ramazan Avcı          Foto: A. Dur
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Geceli-gündüzlü on gün sürecek olan ve her 
şehrin üniversitelerinde yapılacak etkinliklerle rektör, 
vali, üniversite öğrencileri ve yerel yönetim birimle-
riyle diyalogun herhalde zor taraflarını da görecektik.

Salih  Lütfi Şengül ve Ahmet Fidan’ın sefer dua-
larıyla uzun bir yolculuğa Vira Bismillah diyoruz. 

Ol deyince olduranın,
Yeri göğü kaldıranın,
Donatarak dolduranın
Doksan dokuz adı ile...

Gölbaşı ve Şereflikoçhisar’ı  geride bırakarak ye-
şeren iç Anadolu bozkırlarına doğru açılıyoruz. Sağı-
mızda Tuz Gölü, solumuzda uzanan yeşil yamaçlarda 
tabiatın uyanışına şahit oluyoruz.

Aksaray ilk durağımız. 

Rektör Mustafa Acar Bey, veciz konuşmasında 
Aksaray Üniversitesini kuruluş sürecinin devamı için-
de eğitim metodunun çağı sürükleyen heyecanını ya-
şayarak anlatıyordu.

Şairlerimiz şiirlerini okuyorlar, öğrenciler alkışlı-
yor.

D.Mehmet Doğan kendi elleriyle çektiği fotoğraf-
ları öğrencilerle paylaşarak “Uzaklardaki Yakın Kaş-
gar’ı” anlatıyor.

“...Uygur Ülkesi Şarkî Türkistan, Kaşgarlı Mah-
mud-Divan-ı Lügat-it-Türk, Ali Emiri ve Kütüphanesi, 
Tamakhane, Opal, Nevruz Bulak, Hay hayTirek, Yusuf 
Has Hacip-Kutadgu Bilig, Abdulkerim Satuk Buğra 
Han ve Karahanlıların İslamla şerefyab oluşu, Hacer-i 
Semavî, Dungan Mescitleri ve Kaşgarda Cuma na-
mazı kıldığımız İdgah Camii...” Biz dinlemeye, Doğan 
anlatmaya doyamadı.

Prof. Dr. Mustafa Acar’la diğer öğretim üyelerine 
kitaplarımızdan armağan edip vedalaşıyoruz.

Otobüste çay ikramlarını Tokatlı Murat yapıyor. 
Dağıtılan Beypazarı sarması kapışılıyor. Herkes yol 
arkadaşlarına ikramda bulunuyor. Uzun yol hepimizi 
ev sahibi konumuna taşıyor. İhtiyaç molası Toroslara 
sıkışan Pozantı ile Çukurova düzlüğündeki Mıstık te-
sisleri oluyor.

Antakya merkezinde bulunan Üniversitenin Mi-
safirhanesinde geceliyoruz. Sabah ezanında bir grup 
arkadaşla Türkiye siyasî sınırları içindeki ilk mescit 
olan sahabeden Ubeyd İbn-i Cerrah’ın (r.a.) emaneti 
Habib-i Neccar’ı ziyarete gidiyoruz. 

KERVANIN EN RENKLİ SİMASI DR. MEHMET SILAY HARRAN ÜNİ-
VERSİTESİ'NDE KÜRSÜDE        Foto: A. Dur
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Cennet Gibi Yurt’ta Gül Devri

Âkif izimizi takip ediyor. Antakya için hani Gör-
düm de hazanında bu Cennet gibi yurdu, demişti. 
Şimdi biz o yurdun “Gül Devrini” idrak ediyorduk.

Hatay ikliminin kültür havarisi Mehmet Tekin Be-
yefendi’den bayrağı devralan, Cemil Meriç Enstitüsü 
başkanı Doç. Dr. Eyüp Coşkun, usta bir organizatör 
olduğunu kanıtladı. Ona TYB adına müteşekkiriz.     

Antakya M.K Üniversitesi Tayfur Sökmen kampü-
sünün Konferans salonunda şiir şöleni, fotoğraf ser-
gisi, okur-yazar buluşmaları ve imza günü tasarlandı-
ğı gibi gerçekleşti. Bir Endülüs Uzmanı olan Rektör 
Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder Beyefendinin dinleyiciler 
için ufuk açan açış konuşmasından sonra, görüntü 
eşliğinde Türkiye’nin kültür elçisi D. Mehmet Doğan 
Bey’le birlikte “Sekiz Asırlık Yurt Endülüs” üzerine ib-
retengiz bir sunum yaptık. İla-yı Kelimetullah maksa-
dıyla çıkılıp, gözyaşıyla dönüldüğü Endülüsten Türki-
ye’nin ve tüm İslam âleminin alacağı dersler var. Diğer 
bir ifadeyle Gaza ruhuyla mazlumlara yardıma gidilen 
Endülüs’ten, kurulan üniversiteler-medreselerle sekiz 
asır sosyal ve kültürel hayatı aydınlatan İbn-i Rüşt, 
İbn-i Hazm, İbn-i Arabî, Kurtubî, İbn-i Haldun, Dr. 
Muhammed Gafikî ve Ebu Hayyan gibi çağı aydın-
latan ilim adamları yetiştirip, kaynak eserler veren bir 
medeniyetin hazin sonu konuşuldu.

Bugün işgal altında ve sıcak savaşların sürdüğü 
İslam coğrafyası ve emperyalist istihbaratların cirit 
attığı, çalkantılar içindeki ülkemiz adına nasıl dersler 
çıkarıp tedbirler alacağımız analitik şekilde anlatıldı. 
Endülüs’te adaletle yönetilen yükseliş dönemindeki 
mültikültürel toplum düzeni, kabile taassubu ve ulu-
salcılık fitnesi, rehavet, zevk-i sefa ve Hubb-u Dünya 
belasıyla nasıl bozguna uğrandığı örneklerle verildi. 
Dünya muhabbetinin bireysel ve toplumsal hayatı-
mızda her kusurun başı olduğu vurgulandı. Hubb-u 

Cah, konfor ve kavmiyetçilik Endülüs İslam medeni-
yetinin sonu oldu. 

Şair Mehmet Atilla Maraş, Kırıkhan Naim Atakaş 
Lisesinde Hataylı gençlere “Cemil Meriç’i” anlattı.

Rektör bey ve Doç. Eyüp Coşkun misafirlere 
veda yemeği ikram ediyor ve vedalaşıyoruz. 

Bir Görüntü Bin Söze Bedel!

Doğrusu güzel bir Arap atasözü: “Leysel haber 
kel ayn”. Mealen, bir görüntü bin söze bedeldir. Aynı 
gün görmek, baharı ve nisan yağmurlarını paylaşmak 
üzere direksiyonu güney-doğu Anadolu cihetine kırı-
yoruz. 

Kırıkhan’ın Hassa çıkışında, Sultan’ul Arifin Ba-
yezid-i Bestamî’yi  Alaybeyi Karyesi yakınında, Darbı-
sak kalesinin zirvesinde ziyaret ediyoruz. Aktepe’de 
Suriyeli sığınmacılar için getirdiğimiz giyecek kolile-
rini ve ilaçları sahra hastanesine ulaştırılmak üzere 
Yunus Markette yolumuzu gözleyen Eğribucaklı Mul-
laoğlu’na teslim ediyoruz.

Necip Fazıl fıkralarıyla ona rahmetler göndererek 
gece karanlığında Gaziantep’e giriyoruz. Sağolsunlar 
üniversitenin çamlar arasındaki misafirhanesinde ge-
celedik. 

Gaziantep’te tek tesellimiz salonda D. Mehmet 
Doğan kardeşimizin özenle sunduğu “Uzaktaki Yakın 
Kaşgar” ve İdgah camii hatıralarının görüntü eşliğin-
de takdimi oldu.

Urfa Bir Bağ İçinde

Şanlıurfada müstesna bir ruhaniyet vardı. 
Harran Üniversitesinin Fen-Edebiyat Fakültesi 

büyük anfisinde şiir seansı, okur-yazar buluşmaları 
ve imza günü kayda değer etkinliklerdendi.

Urfa kültür ikliminin yetiştirdiği merhum Kemal 
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Edip Kürkçüoğlunu şiirlerinden örnekler de sunarak 
rahmetle anıyoruz.

Yakın ilgileri ve şehre verdiği hizmetleriyle halkın 
sevgi ve saygısını kazanan kültür adamı Şanlıurfa Va-
lisi Celaleddin beyle bizler de iftihar ediyoruz. 

Halilurrahman Camii,Balıklı göl ve Rızvaniye, 
İbrahim peygamberin doğduğu mağara, Selahaddin 
Eyyubi Camii, eğitim kurumlarından Nakibzade med-
resesi, vefatından üç ay sonra ihtilal hükümeti tara-
fından mezarından çıkarılıp bir meçhule taşınan Be-
diuzzamanın merkad-i mübareği sevenleri tarafından 
dolup-taşıyor.

Yem attığımız Balıklı Göl, kanallarla uzayıp giden 
iki ayrı kompartımandan oluşuyormuş meğer. Biri Ha-
lil-ür Rahman gölü, yani Nemrut tarafından İbrahim 
peygamberin içine atıldığı ateşin serin ve selamet ol-
duğu yer, diğeri de Aynzeliha Gölü. Ortasında fıskıye-
lerin coştuğu ve içinde balıkların oynaştığı daha kü-
çük bir göl. Menkıbeye göre Nemrutun kızı Zeliha da 
Hz. İbrahime iman ettiği için İbrahim gibi mancınıkla 
ateşe atılır. Fakat yanmadığı gibi düştüğü yer göle ve 
pınara dönüşür.

Çüt-çift mağara önünden geçerek üzerine çıktı-
ğımız antik Urfa kalesinden kadim ve modern Şanlı-
urfa’nın seyrine doyamıyoruz.    

 Müze Şehir Mardin

Kültür Kervanının beşinci gününde bizlere Mar-
din Artuklu Üniversitesi bize konferans salonunu 
açıyor. Klasik hazırlığımız olan şiir şöleni, okur-yazar 
buluşmaları, fotoğraf sergisi ve peşinden Âkifin yü-
reğinden dökülen övgüyle Kudüs fatihi ve Şarkın En 
Sevgili Sultanı Selahaddin Eyyubi hazretlerini genç-
lere yeniden hatırlatıyoruz. İslam Birliğinin eşsiz ön-
deri Sultan Selahaddin hele Kudüs günümüzde işgal 

altında olduğu sürece, daima yüreğimizde yaşamalı.
Sokakları, camileri, Konakları, Abbaraları ve zarif 

taş oymalarıyla Mardin tam bir açık hava müzesidir. 
Zaman tünelinin içine gömülü şehir hem Süryaniler-
den kalan anıtsal eserler, manastırlar, hem de Asr-ı 
saadetten hatıralar ve sahabeleri misafir ediyor. Artu-
koğulları, Akkoyunlular, Selçuklular ve Osmanlılardan 
kalan ve iyi korunan eserlerle tezyin edilmiş. Yukar-
dan baktığımızda ufkun sonuna kadar uzanan Mezo-
potamya ovası ayaklarımız altında.

Kasımiye Medresesinde görenleri hayran bıra-
kan, mermer-taş işçiliğiyle suyun raksı Elhamra ve 
TacMahali de imrendirecek hatta kıskandıracak kadar 
muhteşem.

Abdullah bin Enes Cüheyrî yani Resulullahın 
ulağı-habercisi-postacısı olan sahabenin adına inşa 
edilen cami içindeki türbesi, duvarda Hamidiye alay 
sancağının asılı olduğu Hamidiye camii ve Deyruzza-
feran manastırıyla çok dinli-çok dilli ve çok hukuklu 
mültikültürel genetik zenginliğiyle Mardin bir masal 
dünyası kahramanıdır. Mardin, esnaftan tanıştığımız, 
tarihin asrımıza armağanı olan Türk, Arap, Kürt, Sür-
yani ve Ermenilerle uyum içinde bir genetik zenginli-
ğin kıpır kıpır canlı-yaşayan rol model oluyor.   

Mardin’de etkinlik finali olarak TRT İstanbul Rad-
yosu Tasavvuf Musikisi Topluluğu konseriyle taçlanı-
yor.

Şair Yollar gide gide biter demiş. Zengin ruha-
niyetiyle Tillo Misafirhanesinde geceliyoruz. Sabah 
namazından sonra hızla ağaran havaya, sulu-sepken 
bahar yağmurları eşliğinde Siirt bizi karşılıyor. Allah 
dostlarından, âlim İsmail Fakirullah ve Erzurumlu İb-
rahim Hakkı Hazretlerini ziyaretle Fatihalar ikram et-
tikten sonra Veysel Karanî beldesine geçiyoruz.

Bugün mübarek üç ayların ilk günü yani Recebin 
biri. Hem de Anneler günü. Başbakan Yardımcısı Bü-
lent Arınç Bey, hanım milletvekilleriyle birlikte salona 
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giriyor.Bülent bey annelerin aziz varlıklar olduğunu 
örneklerle vurguluyor.

İki etkinlik üst-üste çakışınca mola mahallimiz bir 
dönemin başkenti Bitlis oluyor.

Diyarbekir Tu Kudereye? 

Nerdesin Diyarbakır veya ver elini Amid! Gece 
Bekr bin Vailin memleketi Diyarbakır oluyor. 

Bütün tarihi ve manevi zenginlik sur içindeki Hz. 
Süleyman Camii ve alt galeride Haşri bekleyen saha-
beler ziyaretçilerini gözlüyor.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezinde okur-yazar 
buluşması, misafir ve mahalli şairlerin şiir şöleni, fo-
toğraf sergisi ve “Sezai Karakoç’la 80. yıl”paneli Di-
yarbakırlılara sunuluyor.

Hayat Derneğinde “Ortadoğu Barışının Mimarı 
Selahaddin Eyyubi’yi” anlatıyoruz. Dernek mensupla-
rı o gece topluca salona Tasavvuf Müziğini dinlemeye 
geliyorlar.   

İkinci gün yine Diyarbakır’da yerel Feza TV.’de 
A.Vahap Akbaş, Mehmet Adil Oymak’la birlikte millî 
birliğimiz, kardeşliğimiz ve ittihad-ı İslam üzerine 
dünü ve bugünüyle bir program gerçekleştiriyoruz. 
Uzaklardan gelen telefonlarla-hem de ülke dışından- 
yayının takip edildiğine memnuniyetle şahit oluyoruz. 

Kahramanmaraş’tan önceki son menzilimiz Adı-
yaman oluyor.

Görüştüğümüz Adıyaman Valisi ve Belediye 
Başkanı halkla ve yerel kültürel aktivitelerle bütünleş-
meyi başaran mülki ve yerel yönetim ünitelerinin mü-
kemmel örnekleriydi. Vali bey “Sekiz Asırlık Endülüs” 
tecrübesinden alacağımız derslerin analitik profilini 
katkılarıyla takip etti. Daha önce Endülüsü gezen ve 
gördüklerini isabetle okuyan Belediye başkanının bi-
limsel katkıları bizleri de ziyadesiyle mutlu etti.

Belediye Başkanı 25 yazar-şair ve gazetecilerle 

birlikte bize Adıyamanı adım adım gezdiriyor.
Şehirde etkinlikler sonlanırken Kâhta istikame-

tinde medfun sahabeden Saffan bin Muattal (r.a.) 
Hazretlerini ziyarete gidiyoruz.

Ongün süren ve binlerce kilometreye baliğ olan 
geceli- gündüzlü “Ankara’dan Siirt’e Kültür Kervan” 
etkinlikleriyle yorgunluklarıyla, fazlasıyla eksiğiyle 
TYB yönetiminin başarısıdır.

Programı, zamanlaması ve ayrıntılarıyla yöneten 
arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bir sonraki Kültür 
Kervanında buluşmak umuduyla cümle yürekli dost-
lara selam olsun!

İKİ AYRILMAZ DOST. Mehmet Sılay, Şükrü Can.       Foto: A. Dur
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Sıra dışı bir faaliyet

TÜRKIYE Yazarlar Birliği, birbirinden fay-
dalı, bereketli faaliyetlere imza atan bir 
kurum. Bunların önemli bir kısmı yüksek 
katılımlı, yoğun emek isteyen faaliyetler-
dir.    Takdire değer olan, hemen bütün bu 
faaliyetlerin istikrarlı bir şekilde yürütülmesi 
ve birçoğunun âdeta gelenekleşmesidir. 
Türkçenin Uluslar arası Şiir Şöleni böyle 
faaliyetlerdendir.

Birliğin sıra dışı ve son derece önemli 
bulduğum faaliyetlerinden biri de “Kültür Kervanı”dır. 
Bundan beş sene önce TYB’nin kuruluşunun otuzu-
ncu kuruluş yıldönümü faaliyetleri çerçevesinde 
gerçekleştirilen “Edirne’den Kars’a Kültür Kervanı” 
programına davet edildiğimde çok sevinmiş ve o 
derecede de şaşırmıştım. Bir otobüs dolusu şair, 
yazar, ilim adamı, düşünürle ülkenin bir ucundan 
öbürüne, ondan fazla vilâyeti dolaşacak ve her şe-
hirde konferans, panel, şiir şöleni gibi faaliyetler 
yapacaktık. Sanırım böyle uzun süreli, zor bir kültürel 
hareket ilk defa gerçekleştirilecekti. Başlarken kay-
gılarımız vardı, ama bittiğinde hepimiz memnun ve 
mutluyduk. Maksat fazlasıyla hâsıl olmuştu.

Beş yıl sonra, Birliğin kuruluşunun otuz beşinci 
yıl dönümünde kültür kervanı yeniden düzüldü, yola 

koyuldu. Bu sefer başka bir güzergâhı 
takip edecektik:“Ankara’dan Siirt’e”.
Ankara’dan Siirt’e…
Yine on günde ondan fazla şehir ziyaret 
edilecek, çoğu üniversitelerde konfer-
anslar, paneller, şiir şölenleri, imza gün-
leri düzenlenecek, sergiler açılıp konfer-
anslar verilecekti. Yine yolumuz uzun, 
programlarımız yoğun, işimiz zordu. Ama 
beş yıl önceki seyahatimizin güzelliği 
hatırımdaydı. Hemen bütün dostlar gibi 
bu seyahatimizin de bereketli geçeceğin-

den şüphem yoktu.
Barış sürecinin gündemde olduğu, bölgede barış 

ve huzurun solunmaya başlandığı bir dönemde seya-
hatimiz başka bir önem kazanıyordu.
Kafile 6 Mayıs sabahı Ankara’da TYB genel merkez 
binasının önünde toplandı. Otobüsümüzün önüne 
asılmış “Ankara’dan Siirt’e Kültür Kervanı” afişinin 
önünde hatıra fotoğrafları çekildi. Dualarla yola revan 
olduk.

Kervanımız, adı üstünde, kültür kervanı. Tabi-
atıyla seyahatimizin temel amacı da bu doğrultuday-
dı. Buna göre de faaliyetlerimizin ağırlık noktasını 
kültürel faaliyetler oluşturdu. Yoğun program önemli 
herhangi bir aksama olmadan uygulandı. Bu çerçe-
vede faaliyet yaptığımız üniversitelerin yöneticileri 

    KÜLTÜR KERVANININ MANEVÎ DURAKLARI     
                A.Vahap Akbaş

Foto: A. Dur
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ziyaret edildi. Bazı illerde valilerle, belediye başkan-
larıyla makamlarında görüşüldü. Şehir gezintileri 
yapıldı; öğrencilerle, halkla sohbetler edildi. Şüphe-
siz bütün bu faaliyetlerde, ziyaret ve gezintilerde çok 
şey konuşuldu, gözlendi. Arkadaşlarımız birçok ay-
rıntıya vakıf oldu. Salonlarda birikimlerimizi, duygu 
ve düşüncelerimizi paylaşırken; makamlarda, cadde 
ve sokaklarda, manevî mekânlarda da herkes hey-
besine bir şeyler koydu, kendini zenginleştirdi. Bu 
uzun, hareketli, bereketli seyahati bütün safhaları ve 
ayrıntılarıyla yazmak kitaplık bir iştir. Bu, belki kafile 
mensuplarının kendi dikkatlerini ayrı ayrı anlatma-
larıyla bir bütünlük oluşturacaktır.

Seyahat boyunca, zamanımız elverdiği kadar, 
bulunduğumuz şehirlerde ya da güzergâhımız üzer-
inde bulunan manevî mekânları da ziyaret ettik. Bu 
mekânları, mekânda bulunanları tanıdık; buralarda 
yorgunluğumuzu bıraktık, arındık. Bu yazıda mu-
htasar olarak bunlara değineceğim.

Anadolu’da inşa edilmiş ilk cami: Habib-i 
Neccar

Hatay’a gece yarısına doğru vardık. Odalarımıza 
yerleşirken, bazı arkadaşlarla sabah namazını Habib-i 
Neccar camiinde kılmayı kararlaştırdık. Bu Anado-

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ'NDE       Foto: A. Dur
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lu’da yapılmış ilk camiydi. Üç dinin mensupları da bu-
raya önem atfediyordu. Hatay denince ilk akla gelen 
böyle önemli bir mekânı sabahın dinginliği, berraklığı 
içinde ziyaret etmek ne güzel olur, diye düşündük. 
Rehberimiz eski Hatay Milletvekili Mehmet Sılay ol-
acaktı.

Sabah uyandık ancak şoförümüzü uyandıra-
mayınca, bir grup yayan yola koyulduk. Yol uzayınca 
vakti kaçırmamak için yolumuz üzerindeki bir camide 
namazı eda ettik. Dönenler döndü, biz birkaç arkadaş 
Habib-i Neccar’ı ziyarette kararlıydık. Cemaaten biri 
bu niyetimizi öğrenince, yakınlardaki evinden ara-
basını aldı ve bizi gideceğimiz yere götürdü. 

Gün ağarırken ve Hatay daha hayata tam 
manasıyla uyanmamışken biz Habib-i Neccar’daydık. 
Vazifesini ifa etmiş imam efendi ve birkaç kişi daha 
cami avlusundaki masada demli çayları yudumluy-
ordu. Camiye süzüldük, her tarafı gezdik, inceledik. 
Yine de malumata ihtiyacımız vardı. İmam efendi 
bizi demli çaylar eşliğinde aydınlatır diye bekledik. 
Malumat verildi ama çayı boşuna beklemiştik.

İmamın rehberliğinde camiyi ve Hazret-i İsa’nın 
havarileri Yahya, Yunus ve Şem’un-i Sefa’ya ait 
oldukları rivayet edilen türbeleri yeniden gezdik. 
İmam, bize Habib-i Neccar ve havarilerin hikâye-
lerini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Dağdaki mağarada 
yaşayan Habib-i Neccar’ın orada koparılan başının 
caminin bulunduğu yere kadar yuvarlandığı ve oraya 
gömüldüğüne inanılmaktadır. Bize bilgi veren kişi 
bunun doğru olmadığını beyan etti. 

Habib-i Neccar’ın Müslümanlarca bu kadar 
önemsenmesinin bir sebebi de yaşadıklarının Yasin 
suresinde anlatıldığına inanılmasıdır.

Cami avlusunda çay içemedik. Ama Fatih Uğur-
lu, yakınlarda, Asi kıyısında bir işkembecide sabah 
çorbası içmeyi çok önceden aklına koymuş gibiydi. 

Sabahın serinliği ve sakinliğinde çorbaları yudum-
larken güzel zaman geçirdik.

Konaklama yerine döndüğümüzde herkes uyuy-
ordu.

Darb- Sak’ta bir sûfî: Bayezid-i Bistamî

Hatay’dan sonraki durağımız olan Gaziantep’e 
giderken yolumuz üzerindeki Bayezid-i Bistamî’yi zi-
yaret etmemek olmazdı. Buralar Mehmet Sılay’dan 
sorulurdu. Haliyle bize yol gösteren, gerekli açıklama-
ları yapan oydu. Kırıkhan’ı geçtikten beş kilometre 
sonra ana yoldan saptık. Baharın coşkusunu yansıtan 
tarlaların ve keyifli zambakların arasından oto-
büsümüz bir iki kilometre daha yol alarak yüksekçe 
bir tepenin yamacında durdu. Tepede geçmiş zam-
anların tanığı bir kale vardı. Darb-ı Sak kalesi denmiş 
buraya. Gavurcası: Trepase.

Kıvrımlı, dar yoldan kaleye tırmanıyoruz. Kendine 
güvenenler, taş döşemeli yoldan değil de kestirme 
olan dik patikalardan çıkmayı deniyor. Önce yoruluy-
or, sonra Bistamî hazretlerinin yanı başında dinlenip 
rahatlıyoruz. Kaleden Amik Ovası’nın görünüşü çok 
etkileyici. Zamana direnebilmiş su kemeri de çok şey 
anlatıyor bize.

Kale ve türbe onarılmış, çevre düzenlenmiş. An-
adolu’daki birçok manevî mekân gibi burası da yakın 
illerden gelenlerce ziyaret ediliyor, kurbanlar kesilip 
dualar ediliyor. 

Bitişik mescid ve türbeyi ziyaret ediyor, Fatihalar 
okuyoruz.  Birçok sahabe ve veli gibi Bayezid-i Bes-
tami Hazretlerinin de türbesinin bulunduğu yer kesin 
değildir. Kabrinin Bistam’da olduğu da kaynaklarda 
zikredilmektedir. Türbenin girişindeki kitabeden mes-
cid ve türbenin, harap olmuş iken 1306 senesinde 
Mürselzade Mustafa Şevki Paşa tarafından “tamir, 
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tevsi ve tefriş” edildiğini öğreniyoruz.
Öğrenciliğimde Necip Fazıl’n Halkadan 

Pırıltıları’nı okumuş, Allah dostlarının hallerinden, sö-
zlerinden çok etkilenmiştim. Ondan aklımda kalan 
iki cümleyi hatırlayarak ayrılıyorum huzurundan. Biri: 
“Her kalbin çarpıntısı, kendi ecelinin ayak sesidir.” Ve 
diğeri: “Evde, ev sahibinden başkası olmamalıdır.” 
Evden kalp, ev sahibinden de Allah’ın murat edildiğini 
söylemeye bilmem gerek var mı? 

Eyyüb Nebi Köyü

Urfa’ya ikindi vakti vardık. Hemen şehrin kalbine 
yöneldik; Aynzeliha’nın, Halilürrahman’ın manevî 
havasını soluduk. Kaleye yaslanmış Halilürrahman 
Camii’nde ikindiyi eda ettik. Kalede ve Balıklı Göl ci-
varında akşamı ettik.

Urfa programımız da çok yoğundu. Ertesi günün 
uzun bir bölümünü Harran Üniversitesi’ndeki faali-
yetlerle geçirdik. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğündeki 
güzel çay ve sohbet faslından sonra kervanımız Mar-
din’e doğru hareket etti.

Güzergâhımızda yine uğramamız gereken bir yer 
vardı: Eyyüb Nebi köyü. Esasında çok da yol üze-
ri sayılmazdı burası. Ama M. Adil Oymak gitmemiz 
gerektiğinde ısrar ediyordu. Ne de olsa buranın Tu-
rizm Bakanlığı ve valilikçe restore edilip düzenlen-
mesinde büyük emeği vardı. Kendi danışmanlığında 
yapılanları bize göstermek istiyordu. Ayrıca bir Ur-
falıydı ve şimdi onun sahasındaydık.

Eyyüb Nebi Köyü, Viranşehir sınırları içinde. 
Oraya varmak için, Mardin’e doğru 80-85 kilometre 
yol aldıktan sonra, ana yoldan ayrılıp on beş kilometre 
daha gitmemiz gerekiyordu. Bu yapılma aşamasında 
olan yolu Adil Oymak’ın Urfa ağzıyla yaptığı açıklama-
lar eşliğinde geçtik.

Köy, yeşil ve güzel… Vakfiyesinden, dört yüz 
yıldan fazla bir zamandır bu adla anıldığı anlaşılıyor. 
Eyyüb Peygamber’in, hanımı Rahime Hatun ve Ely-
esa Peygamberin mezarlarının burada bulunduğuna 
inanıldığından yüzyıllardır önemli bir ziyaret yeridir 
burası. Bayramlarda, kutsal günlerde çok büyük kal-
abalıkların toplandığı bir inanç merkezi…

Türbe ve çevresinde gerçekten geniş bir 
düzenleme yapılmış. Etraf, güzel, bakımlı bir parka 
dönüştürülmüş. Tek kubbeli, beş göz revaklı türbeyi, 
Eyyüb Nebi’nin otururken yaslandığına inanılan büyük 
taşı; düzenleme alanını gezip inceledikten sonra 
mütevazı belediye binasının bahçesinde ikram edilen 
ayranları içip tatlıları yiyor, kısa bir sohbet faslından 
sonra “Yolcu yolunda gerek” diyerek yeniden yola re-
van oluyoruz.

Mardin, Tillo ve Veysel Karani

Mardin, bir medeniyetler şehri. Baştan başa tar-
ih, maneviyat… Şehri yayan dolaştık. Zaten başka 
türlüsü de mümkün değil. Yalnız biraz kıyıda bulunan 
Kasımiye Medresesine otobüsle gitmemiz icab etti.
Yokuşlu, dar yollarda yürümek çok kişiyi zorladı 
ama değdi. Ulu Cami, Şehidiye, Hatuniye, Zinciriye, 
Reyhaniye, Latifiye… Daha onlarca cami, medrese, 
dergâh, türbe, konak…

Mardin defalarca gezdiğim bir şehir. Yine de her 
defasında bıkıp usanmadan dalarım sokaklarına. Her 
taşını görmek isterim.

Mardin’den Siirt’e geçerken, gecenin geç saat-
lerinde Batman’da kervandan ayrıldım. Geceyi mem-
leketimde annemin yanında geçirmek için... Niyetim 
Siirt ve Diyarbakır programlarına gündüz katılmak, 
geceleri annemle geçirmekti. 

Öyle olunca Tillo’ya gidemedim. Tillo ki yüzyıl-
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lardır ilim irfan yuvası olan bir güzel belde; İsmail 
Fakirullah ve İbrahim Hakkı hazretlerinin varlıklarının 
bereketlendirdiği manevi bir iklimdir. Daha önce zi-
yaretler yapmıştım, ama arkadaşlarımla beraber, bu 
manevi iklimini bir defa daha solumak isterdim. Anne 
sevgisi ağır bastı.

İbrahim Hakkı Hazretleri ve şeyhinin türbelerine 
dair bilgi:
        “Türbe, bir büyük ve iki küçük kubbenin örttüğü iki 
oda ve bir hol ile bir kuleden ibarettir. Türbeyi emsal-
lerinden farklı kılan, eşsiz bir özelliği vardır.”

“Tillo’nun üç-dört kilometre doğusundaki bir 
tepe üzerine yapılmış olan duvardaki 40x50 cm. bo-
yundaki pencereden (ortalama 2 tuğlanın sığacağı bir 
boşluk), her yıl (gece ve gündüzün eşit olduğu) 21 Mart 
günü yeni doğan güneşin ilk ışıkları, (türbe önündeki 
kulenin gölgesinde iken) pencere boşluğundan geçip 
türbe kulesinin penceresine vurarak kırılmak sureti-
yle İsmail Fakirullah Hazretleri’ne ait sandukanın baş 
tarafını birkaç saniye aydınlatır.”

“Yeni yılda doğan ilk güneş, hocamın başucunu 
aydınlatmazsa, ben o güneşi neyleyim” sözü İbrahim 
Hakkı’nın hocasına olan saygısını göstermektedir.”
“Ne yazık ki bu ışık düzeni türbenin restorasyonu 
sırasında bozulmuştur. Yerli ve yabancı pek çok bil-
im adamı bütün uğraşlarına rağmen bu ışık düzenini 
eski orijinal haline getirememişlerdir. Türbe son olar-
ak 1963 yılında Vakıflar genel müdürlüğü tarafından 
onarılmıştır.”

Düzeneğin sırrı 1912’de TÜBİTAK tarafından 
çözülerek, yeniden çalışır duruma getirilmiştir.

Ertesi gün, yağmurlu bir havada Veysel Kara-
ni’de buluştuk dostlarla. Türbenin bulunduğu alan 
ana baba günüydü. Veysel Karani törenleri münase-
betiyle büyük bir hareketlilik vardı. Standlar açılmış, 
yöreye ait ürünler sergilenmişti. Kervanımıza ait kita-
plar da bu vesileyle sergilendi. Öyle bir izdiham vardı 

ki mübarek Allah dostunun türbesini ziyarette zorluk 
çektik. Kalabalık, gürültü mekânların maneviyatına 
halel getiriyor, ziyaretteki huşuu yok ediyor. Bu iz-
dihamın bir sebebi de Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın orada olmasıydı. Arınç’ın konuşmasından 
sonra hızlanan yağmur meydanın boşalmasına ned-
en oldu.

Safvan bin Muattal

Anadolu şehirleri, kültürün ve inanç turizminin 
bilincine varmış görünüyor. Valilik ve belediyeler, vakıf 
ve dernekler şehirlerini tanıtmak, turist çekmek için 
tarihe, kültürel eserlere, dinî mekânlara sahip çıkıyor. 
Harap olmuş birçok eser onarılıyor. Bazı yerlerde 
yeni külliyeler inşa ediliyor, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak düzenlemeler yapılıyor.

Böyle yerlerden biri de Adıyaman’ın Samsat il-
çesi sınırları içindeki Safvan bin Muattal türbesidir. 
Ziyaretimizde Vali, buraya yapılacak külliye projesin-
den heyecanla bahsetti. Siyasiler de bu projeye sahip 
çıkıyor.

Safvan bin Muattal sahabedendir. Hendek gaz-
vesine ve sonraki gazvelere katılmıştır. Adı ifk ka-
disesine karıştığı için çok anılan bir isimdir. İyâz bin 
Ganm kuman¬dasında fetihlere katılmıştır. Habîb bin 
Mesleme’yle birlikte o zaman el-Cezîre sınırları içinde 
bulunan Sümeysât’a (Samsat) gönderilen birliklere 
ku¬mandan tayin edilmiş. Bir rivayete göre hicri 640 
yılında burada şehid edilmiştir. Vefatına dair başka ri-
vayetler de vardır.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Barda-
koğlu’nun; “Türkiye sınırları içerisinde yeri kesin olar-
ak bilinen iki büyük sahabe vardır. Biri  İstanbul’daki 
Eyüp el-Ensari hazretleri, bir diğeri ise Adıyaman’da-
ki Safvan bin Muattal’dır.” Şeklindeki açıklamasının 
buradaki yetkililerin şevkini artırmış görünüyor. Belirli 
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zamanlarda binlerce kişinin toplandığı bu yerin “ikinci 
bir Eyyüp Sultan” olacağına inanılıyor.

Türbe Adıyaman’a 10 kilometre mesafede, Sav-
sat’a bağlı Doğanlar Mezraı denilen mevkide bir tepe 
üzerinde. Kahramanmaraş’a geçerken uğruyoruz. 
Bir ıssızlık içinde yatan sahabeyi ziyaret ediyor, ru-
huna Fatihalar okuyoruz. Tepeden ovayı seyrederek, 
on günü bulan seyahatimizin getirdiği yorgunluğu bir 
nebze olsun atıp son menzilimize doğru hareket edi-
yoruz.

Otobüsümüz de bir manevî mekândı

Uzun yolculuğumuz boyunca, otobüsümüz, beni 
yormak bir yana, aksine dinlendiren bir yer oldu. Orası 
da manevî bir mekândı, desem abartmış olmam zan-
nımca. Otobüsteki zamanımız dolu dolu, bereketli 

geçti. Her yeni menzile Kur’an-ı Kerim tilâvetiyle ve 
dualarla hareket ettik. Her şehirden ayrılışımızdan 
sonra oradaki faaliyetlerimizi değerlendiren, duru-
mumuzu muhasebe eden konuşmalar yapıldı. Gez-
ilen yerlerle ilgili ayrıntılı bilgiler verildi. Derin, sıcak 
sohbetler edildi, latifeler yapıldı, hatıralar aktarıldı. 
İlahiler, şarkılar söylendi. Yolculuk boyunca Kur’an 
tilavetini Ahmet Fidan ve Şükrü Can yaptı. Tabiî du-
ahanımız Ahmet Fidan, hanendelerimiz Erbay Kücet 
ve Mehmet Sılay’dı. Bilhassa Mehmet Sılay’ın, salon-
larda hızını alamadığı için otobüste sürdürdüğü kon-
feranslarla; güzel sesiyle icra ettiği Türkçe, Arapça, 
Kürtçe şarkı ve ilahilerle; anlattığı seviyeli, mükemmel 
fıkra ve anekdotlarla seyahatimize renk kattığını be-
lirtmeliyim.

Mayıs ayına yakışan güzel, bereketli bir seyahat-
ti. Mevla’m daha güzellerini nasip etsin.

A. VAHAP AKBAŞ ADIYAMAN'DA ŞİİR OKURKEN      Fot: A. Dur
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adının “Kültür Kervanı” olmasından dola-
yı aklıma geliverenleri sıralamak istedim. 
Necip Fazıl  Kervan  şiirinde 

Yedi renkli Peygamber kuşağının al-
tında, 

Kervanım yola çıktı, öncüsü kır atın-
da...    diyor.

Peki, kültürle kervan kelimesinin or-
tak özelliği nedir sorusuna cevabımızın 
karşılığı ne olabilir? Bu noktada kültür 
kelimesine yüklenen anlama bir göz at-

mamız gerekmektedir. Kültür, ‘Bir toplumun tarihi sü-
reç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her 
türlü maddi ve manevi özelliklerin bütünüdür. Bir baş-
ka ifade ile söyleyecek olursak; ‘Kültür, bir toplumun 
kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılan 
yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Pir Sultan Abdal; 

Seher vakti kalkan kervan
İniler de zarilenir
Bir güzele düşen gönül
Çiçeklenir korulanır

Mısralarıyla yazımızı renklendirirken 6 Mayıs 
2013 Pazartesi günü Türkiye Yazarlar Birliği önün-
den dualarla birlikte Mustafa’nın ardımızdan döktü-

ÜYESİ bulunduğum Türkiye Yazarlar Birli-
ğinin düzenlediği etkinliklerin  “Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şölenleri” başta olmak üze-
re çoğunda görevli veya katılımcı oldum. 
Bu sayede meslekî bilgilerimi tazelerken, 
diğer yandan kültürel anlamda birikimim 
de artmıştır. Kuruluşumuzun 35. Yıldönümü 
münasebetiyle düzenlediğimiz kültür seya-
hatinde ilk gençlik yıllarımda Halit Arapoğ-
lu’nun seslendirdiği

Sevda yüklü kervanlar senin kapından 
geçer, 

Aşk şarabın içenler yârin derdine düşer

türküsünün mısraları aklıma düşünce yazımıza başlık 
yapıverdim.

“Kervan” kelimesi sözlüklerde eskiden at, katır 
ve deve ile yapılan seyahat olarak belirtilmiş olsa da 
benim hayalimde kervanların en yücesi Peygamberi-
mizin hicret kervanıdır.  Bu algılamamın inanç ve dü-
şünce bağlamında beni etkileyen bir olay olduğunu 
söyleyebilirim. Ancak kervanların sadece Hac zama-
nı oluşmadığının da altını çizmek isterim. Kervan ile 
birlikte kültürümüze giren bir başka kelime ise “Ker-
vancıbaşı” dır ki kervancıbaşları kervanın ulaşımının 
güvenilir şekilde sağlanmasından sorumludur. Konu-
yu dağıtmadan bizim yaptığımız ‘gönüllü seyahat’in 

SEVDA YÜKLÜ KERVANLAR
Erbay Kücet

Foto: V. Güneş
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ğü bir sürahi su ile yola çıktık.  Uzun ve meşakkatli 
bir seyahat olduğunu bilerek sabır ve hoşgörümüzün 
doruklarda yaşanması için dualarımıza ilaveler yapar-
ken, dostlarımızı üzmemek adına ilk kalkış anındaki 
gecikmeleri önemsemedik. Genel Başkan İbrahim 
Ulvi Yavuz’un etkinliklere vaktinde katıldığını bildiği-
mizden,  Ankara’da o gün yaşanılan trafik keşmeke-
şinden sandığımız gecikmesinin sağlık nedenlerinde 
olduğunu öğrendiğimizde şifa dileklerimizi otobüsteki 
yerinde biraz nefeslendikten sonra iletmeyi daha uy-
gun bulduk.

İlk durağımız olan Aksaray Üniversitesi’ne ulaş-
tığımızda öğle yemeğinin ardından Ankara yılların-
dan dostumuz Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Acar’ın sıcak ve içten karşılamasıyla 
kendimizi ev sahibi olarak gördük. Büyük oğlum Mu-
hammed Furkan’ın mezun olduğu üniversitenin fizikî 
değişimini de bu vesile ile müşahede etmiş oldum. 
Kampüs ve müştemilatındaki bu gelişmelerde yöne-
tim kadrosunun düşünce ve değerlere bakışlarını fark 
ediyorsunuz. Yazarlar Birliği’ne öğrencilik yıllarından 
başlayarak geliş-gidişlerini eksik etmeyen hatta bir 
ara Yönetim Kurulumuzda da görev ifa eden Mustafa 
Acar’ın misafirperverliğinde kendimizi evimizde his-
setmemiz gayet normaldi. Öğrencilerin etkinlik yapı-
lan salonu doldurmaları da şair ve yazarlarımıza şevk 
verdi düşüncesindeyim.

Ankara çıkışında,  Dr. Mehmet Sılay’ın çıkınından 
Beypazarı mamulü nefis yaprak sarmalarını “Tansiyon 
ayarlayıcısı geldi” diyerek ikram etmesi tebessüme 
neden olurken Aksaray’dan Hatay’a doğru yola çıktı-
ğımızda otobüsümüzde şarkı, türkü ve fıkralar birbiri 
ardından geliyordu. Sılay’ın fıkraları anlatırken yöre 
ağzıyla mimik ve jestleriyle kahkahalarımız artarken 
gülme krizine gireceğinden korktuğum matematikçi 
şair İbrahim Eryiğit’in “Estağfurullah” dedirten fıkrala-
rı da yolculuğumuza renk kattı.

Aksaray sonrasında Adana otobanında temiz bir 
lokantada nefis Adana kebaplarının tadına bakmıştık. 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi misafirhanesine 
gece yarısına doğru ulaşmamız Vedat Güneş, İbra-
him Eryiğit ve Sami Terzi ile birlikte ‘künefe’ yememi-
ze mani olamadı. Hatay’ın değişik lezzeti olan küne-
feyi dondurmayla yediğimizi bu yazımızla ifşa etmiş 
olduk. 

Sabah Habib-i Neccar Camiinde kılacağımız na-
maz için uyandığımızda şoförlerimizin yorgunluğunu 
da göz önüne alarak onları uyandırmaktan vazgeçildi 
ve en yakın cami tarifi alınarak namazın ilk rekâtında 
“uyduk hazır olan imama” diyerek tekbirlerimizi aldık. 
Çıkışta yorgun olan arkadaşlar yataklarının soğuma-
sını istememiş olacaklar ki misafirhaneye dönerken, 
Ferhat Koç, Fatih Uğurlu ve A.Vahap Akbaş’la Ha-
bib-i Neccar Camii’ne gitmeyi tercih ettik. Misafirper-
ver bir kardeşimiz aracıyla  camiye  götürünce dua-
mızı alıverdi. 

Habib-i Neccar’la ilgili kısa bilgiyi imamın ağzın-
dan dinledik. Yasin Suresinde anlatılan olayın Antak-
ya’da geçtiğini ve ayetlerde bahsedilen şahsın Ha-
bib-i Neccar olduğu rivayetini anlatırken ihtiyatlı bir 
dil kullanması dikkat çekiciydi. Konuyla ilgili geniş bil-
gileri Hatay araştırmalarıyla tanınmış yazar Mehmet 
Tekin’in imzalayarak verdiği kitaplardan öğrendik. 
Günün ağarmasıyla esnafın da dükkânlarını açtıkları 
Asi nehri kenarında ilk çorbamızı   meşhur olduğu be-
lirtilen paçacıda tatmayı da ihmal etmedik. 

Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen 
Kampüsünde yapılacak olan okur-yazar buluşması, 
şiir ve imza günü yanında D.Mehmet Doğan ile Meh-
met Sılay’ın birlikte yapacakları sunum için salona 
gittiğimizde her yazara bir öğrenci görevlendirerek 
bizlerle yakın ilgilenen öğretim görevlilerini tebrik et-
mek gerekiyor. Öğrencilerin ilgilerinin fazla olduğu 
programda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencile-
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rini de görünce gezi süresinde dağıtacağım kitapların 
tamamını dağıtıverdim. Özellikle barış sürecine denk 
gelen günler ve “akil adamlar”ın kamuoyunda sıklıkla 
yer aldığı coğrafyada “makul adamlar”olarak bulun-
duğumuzu ifade etmekte zorlandık. Zira bizim prog-
ramımız Hükümetin “Çözüm Paketinden” aylar önce 
planlanmıştı. Yeni duruma göre yapılan bir etkinlik 
olmadığının altını burada bir kere daha çizme ihtiyacı 
duyarken yaptığımız çalışmanın o yönde bir gelişme-
ye de yardımcı olduğunu da ifade etmek isterim. Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenimine devam eden 
Mardin doğumlu Kürt kızı Cihan’ın barış süreci hak-
kında kafasında yer alan istifhamlara cevap verirken 
gözlerindeki umut ışığını da yakaladım.

Gaziantep’e doğru yola koyulduğumuzda oto-
büste günün değerlendirmeleri yapılırken şarkı ve 
türkülerin yanında fıkralar garnitür olarak servis edi-
liyordu.  Ertesi gün Gaziantep Üniversitesi’nin Kültür 
Merkezi’ndeki toplantımızda Yazarlar Birliği Gazian-
tep Şube Başkanımız Mehmet Zirek’in özel okulun-
dan gelen öğrencilerin çoğunlukta olduğu salonda D.
Mehmet Doğan’ın “Uzaktaki Yakın: Kaşgar” başlıklı, 
görüntülerle renklendirdiği konferansta verdiği bilgiler 
zihinlere nakşederken ders kitaplarından aklımızda 
kalan kırıntıları da çöpe atıverdik. 

“TYB nin 35. Yıl Fotoğraf Sergisi” ni az kalsın 
unutacaktım. Gidilen her yerde Yönetim Kurulu Üye-
miz Fatih Gökdağ’ın sorumluluğunda açılan sergide 
Yazarlar Birliğinin kuruluşundan bugüne kadar yaptığı 
etkinliklerden özlemli kareler yer alırken bugün hayat-
ta olmayan birçok dostumuzu da bu vesile ile yâd et-
miş oluyorduk. Kardelen Derneği Başkanı dostumuz 
Şükrü Can’ın ise etkinlik yapılacak salonlarda gerekli 
düzenlemelerle görevli olduğunu da burada hatırlat-
mış olalım.

Kervanımızda Şanlıurfalı isimler arasında Meh-
met Atilla Maraş bizimle Ankara’dan yola çıkarken, 

Mehmet Kurtoğlu ve Mehmet Oymak işlerinin yoğun-
luğu nedeniyle Şanlıurfa programımızda bizlere katı-
lacaklarını beyan etmişlerdi. İkindi vaktini geçirmeden 
girdiğimiz şehirde İbrahimî havayı ciğerlerimizde his-
sederken Balıklı Göl civarındaki “Makam-ı İbrahim”de 
kılınan namaz sonrası dostumuz Sıtkı Aloğlu’nun iş-
lettiği mekândaki çayların tadı damağımızda yer etti.

Çay ve sohbetin ardından şehrin güzelliklerini 
görmek için kalp ve tansiyon hastalığımıza da dikkat 
ederek tepelere doğru çıkarken Şanlıurfa eski millet-
vekili dostum M. Atilla Maraş’ın kardeşi Abdülkadir 
Maraş’la sohbetimizin konusu birden güvercinlere 
yönelik oluverdi. Çocukluğumun Ankara’sında kuş 
besleyen ve onları uçuran birçok arkadaşımızın gü-
vercin merakının onları okul ve mesleksiz bıraktığını 
bilenlerdenim. Ama bu tutkunun hastalık derecesinde 
bu kardeşimizde de bulunduğunu oracıkta öğrendim.  
Tepeler tırmandıkça güvercinlerin kanat çırpışlarının 
arttığını görürken Abdülkadir Maraş’ın kalp atışların-
daki artışı da hissediyordum. Çocukluk günlerimden 
aklımda kalanlarla onun konuşmasına ayak verirken 
bu kadarını nereden bildiğimi bu sefer o bana soru-
yordu. Taklacı, paçalı, perçemli, çıplak, kınalı, yabik 
gibi kuşlarla ilgili kavramları sıraladığımda Altındağ’ın 
teneke çatılı evlerinin daha sonra kiremitlerle süsle-
nen damlarında dolaşan Arnavut asıllı çocukları ha-
yalledim.  Kuşçuluğun Şanlıurfa’da ne denli önemli 
olduğunu, güvercin tutkusunun hastalık derecesin-
de bağımlılarının bulunduğunu duymuştum, ama bu 
seyahatimde beni gezdiren bir ‘kuşbaz’ın olacağı 
aklımın ucundan geçmemişti. Tarifi zor, emeği çok, 
seyrinin de büyüleyici olduğunu bildiğim güvercinin 
Şanlıurfa’nın kültürel yapısına işlediğini gayet iyi bi-
lenlerden olduğum için Abdülkadir Maraş’ı da en iyi 
anlayanlardan biriydim. Kuşlarla ilgili çekilen belgesel 
filmde rol aldığını söyleyen Maraş’ın evinin yerinde 
devasa binalar inşa edildiğini anlatırken üzüldüğünü 
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ama ilk fırsatta tekrar bir gecekondu kiralayarak bu 
işe devam edeceğini söylerken yüzünün ifadelerini 
görmenizi isterdim. “Havadaki kuşun sahibi olmaz” ı 
bir kez daha burada zikrederken güvercin besleme-
nin bir zararını görmediğini, hatta kötü düşünceler-
den uzak kaldığının altını çizen arkadaşımızla o gün 
sadece kuş sohbeti yapmıştım. 

Yazarlar Birliği şubemiz ile GAP İdaresi Başkan-
lığı’nca   düzenlenen akşam etkinliğimiz “Çift Mağa-
ra”da idi. Şanlıurfa olur da çiğ köfteli sıra gecesi ol-
maz mı? Olur elbette. Ancak bizim bildiğimiz türkülü 

şarkılı, eğlenceli gece yerine Şube Başkanımız Cuma 
Ağaç’ın hoş geldiniz konuşmasında yaptığı açıklama-
da sıra gecesinin bilinenden farklı olarak uygulanaca-
ğı işaretinden sonra beklentimiz değişti. 

GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve 
Vali Celalettin Güvenç’in de aramızda bulunması 
memnuniyet vericiydi. Misafirin umduğunu değil bul-
duğunu.. diyerek sıra gecemizi normal bir geceye, çiğ 
köftemizi de Ankara’da İbrahim Halil Çelik’in elinden 
Faik Güngör’ün mekânına ertelemiş olduk.Balıklara 
gece yem atarak günü fotoğraflarla anılara bağlayıp, 

TYB KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ BAŞKANI İSMAİL GÖKTÜRK       Foto: A.Dur
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yol yorgunluğumuzla yattığımız yeri beğenmiştik.
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sa-

lonunda yapılan etkinlikte Kemal Edip Kürkçüoğlu’nu 
Yusuf Turan Günaydın ve Mehmet Kurtoğlu’nun su-
nuşları ile öğrenirken öğrencilerin yazar arkadaşlara 
yoğun ilgisi dikkat çekiciydi.

GAP İdaresi Başkanlığının onurumuza verdiği 
öğle yemeğinde yöresel lezzetlerin tadına bakarken, 
kültürel zenginliklerini de İl Kültür Müdürlüğü bahçe-
sinde fazlasıyla tattık. 

Yola çıktım Mardin’e, düştüm senin derdine tür-
küsünü Mehmet Sılay terennüm ederken yol üzerinde 
bulunan Eyyub Nebi Beldesi’nde bulunan mekânları 
da ziyaretimiz oldu. 

Mardin’e girdiğimizde bizleri Artuklu Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Beyhan Kanter karşıladı. Akşam yemeğimizden son-
ra otelimize yerleştik. 

Artuklu Üniversitesi Vali Kılıçlar Konferans Salo-
nu’nda icra edeceğimiz etkinlik öncesinde şehir tu-
runu fiziki şartlar gereği yaya yaptık. Grubun değişik 
mekânlarda arada bir buluşması Cuma namazlarımızı 
değişik camilerde kılmış olmamız anılarımızda farklı-
lıklar arz etse de öğle yemeğimizi Mimarlık Fakülte-
si’nde birlikte yediğimizi belirtmek isterim.

Gezimiz esnasında Beyhan Kanter’in Ankara İla-
hiyat Fakültesi mezunu babasının döneminden hiç-
bir arkadaşının olmamasına üzüldüğünü belirttiğin-
de Fatih Uğurlu ve Ferhat Koç’un Oktay Ağabeyimi 
andıklarında “Kücet”soyadını hatırladığını söyleyerek 
gözlerinin dolması dikkatimi çekiverdi. Rahmetli ağa-
beyimin vefatında 14 yaşında olduğunu ve babasının 
o günlerde çok üzüldüğünü söyleyen Beyhan Hoca 
Hanım’ın ilk gençlik yıllarında bu ismin hafızasında 
yer ettiğini unutmadığı birisi olarak kaldığını söyleme-
si ilginçti. Babasıyla görüşerek benden söz ettiğinde 
ben de Bayhan’a “Artık senin Ankara’da bir amcan 

var” dediğimde onun da gözleri benim gibi dolmuştu. 
Kim derdi ki “Kültür Kervanı” yola çıkacak ve Oktay 
ağabeyimin sınıf arkadaşı Elazığ’da yayımlanan Bizim 
Külliye dergisi’nden aşina olduğumuz Necati Kan-
ter’in kızıyla tanışacağız. İnanın aklımın ucundan dahi 
geçmezdi. Kader bu olsa gerek.

Düzenlenen programın adının “Ankara’dan Siirt’e 
Kültür Kervanı” olması programın Ankara’dan başla-
yıp Siirt’te nihayetleneceği anlamına gelmediğini ya-
şayarak gördük. Mardin’den Siirt’e geçtiğimizde daha 
Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş etkinlikleri-
miz vardı sırada. Yağmurun bardaktan boşanırcasına 
yağdığı gece yarısında Siirt/Tillo’daydık. Yorgunluk ve 
otobüsün bagajından yağmurlu dakikalarda aldığımız 
valizlerle misafir edileceğimiz mekâna ulaştığımızda 
ayakkabılarımızı girişte çıkararak yerleştiğimiz binada 
ev ortamındaymışçasına rahat hareket ederken ya-
taklara gömülüverdik. Sabahın ilk ışıklarıyla pencere-
den baktığımda bahçede bir atın varlığını fark ettim. 
Gecelediğimiz mekânın yanındaki Erzurumlu İbrahim 
Hakkı hazretleri ve şeyhi İsmail Fakirullah’ın türbesi-
ni de ziyaret ettikten sonra otobüste günün konusu 
Erzurumlu Ahmet Fidan ile TRT Erzurum Müdürü Sa-
lih Lütfü Şengül oluverdi. Erzurumlu olup da, İbrahim 
Hakkı hazretlerini ziyaretini gece gelir gelmez neden 
yapmadıklarına cevap vermeleri istendi. 

Siirt’te hazırlanan programın Veysel Karanî et-
kinlikleriyle birleştirildi Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın da katıldığı etkinlikte önce Veysel Karanî 
Türbesi ziyaret edildi. Buradaki tören Siirt Valisi, Si-
irt milletvekilleri ile Bülent Arınç’ın katılımlarıyla oldu.  
Yağmur nedeniyle bizim etkiliğimiz için hazırlanan 
mekânda fazla duramayarak Bitlis’e hareket ettik.  
Büryan kebabından tatmayan arkadaşlarımız oldu-
ğunu düşünerek verdiğimiz bu Bitlis kararının işe 
yaradığını gördük. Siirt’te kalsaydık protokol kalabalı-
ğından kızgın kuyularda pişirilen “Büryan” ın kuzunun 
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bütününün yaklaşık 2-3 metre derinliğinde çamur ile 
kapağı kapatılmış bir kuyuda odun ateşi ile pişirildiği-
ni gözlerimizle göremeyecektik. Ayrıca Bitlis’te yedi-
ğimiz büryan kebabının lezzetini unutmamız mümkün 
değil.

Bitlis’ten  ayrılıp, yolda rastladığımız davar sü-
rüsünü görünce,  terör korkusu olmadan dağlar ve 
ovalarda dolaşan çobanlarımızın ülkemizin hayvancı-
lığına katkılarını burada sıralayacak değilim, ama ba-
rış sürecinde milli ekonomimizin tavan yapacağında 
şüphemiz kalmadı.

Öğretmen-yazar arkadaşımız Mehmet Ali Aba-
kay’ın medeni cesaretini tebrik ederek Diyarbakır fas-
lına geçmek istiyorum. Mardin’de verdikleri konserin 
aynı repertuarını Diyarbakır’da da veren TRT İstanbul 
Radyosu Tasavvuf Musikisi Topluluğu konseri dışın-
da, Sezai Karakoç’la 80 Yıl panelinde Karakoç’un 
değişik yönleri ele alındı. Diyarbakır’a ayrılan torpilli 
ikinci günde ise, Muhsin Mete’nin oturum başkanı ol-
duğu “Yeni Mecralar, Edebiyat, Sinema, Televizyon, 
İnternet, Uyarlama ve Diziler” panelinde Yusuf Kap-
lan, İsmail Güneş, Ömer Erdem ve Bülent Sönmez 
konuşmacıydı. Diyarbakır caddelerinde dolaşırken 
Diyarbakır Ulu Camii’ni sorduğum kişinin, hoş bir 
tevafuk Ulu Cami İmam-Hatibi olduğunu anladıktan 
sonra restore edilen camiye özel kapılardan geçerek 
imtiyazlı hale geldiğimizi de burada belirtmekte yarar 
var.

Adıyaman’a ulaştığımızda gece yarısını yine ya-
kalamıştık. Haliyle akşam yemeğimizi yine geç vakitte 
yani mide ve diğer organlarımızın dinleneceği bir za-
man diliminde yemek zorunda kaldık. Hazmına yar-
dımcı olmak adına Vedat Güneş ve İbrahim Eryiğit ile 
otelin önündeki caddede volta atarken hatıralarımızı 
geceyle paylaşmış olduk.

“Kendinizi Güncelleyin” başlığıyla verdiğim kişi-

sel gelişme üzerine seminerimi Adıyaman Halk Eğitim 
salonunu dolduran öğretmenlere verdikten sonra Be-
lediye Başkanı ile şehir turuna çıkan arkadaşlarımıza 
katıldık. 

Meczup Yusuf’u burada hatırlatmak isterim. Adı-
yaman programının katılımcılarının heyecanı bizleri 
de heyecana sevk ederken GAP Gazeteciler Birliği 
Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’ın sıcakkanlı 
ilgisi kayda değerdi. Eyüp Sultan’dan sonra ülkemiz-
de mezar yeri belli olan sahabe Saffan b. Muattal’ın 
kabrini de ziyaret ettikten sonra son durağımız Kah-
ramanmaraş’a üzere yola koyulduk.

Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleşen Kahramanmaraş etkin-
liklerimizde, Bahaddin Karakoç’la hasret giderirken, 
Abdürrahim Karakoç, Şevket Bulut ve Kadir Tanır’ı 
da anmış olduk. İbrahim Eryiğit’in asker arkadaşı, 
hüsn-ü hat üstadı Muzaffer Kaplan’ın evinde Vedat 
Güneş ve beni de misafir etmesi bir yana hediye ola-
rak verdiği “Edep Ya Hu” levhası gezi boyunca aldı-
ğım tek değerli hediyeydi.

Fatih Uğurlu gezimize Ankara’dan başlayıp Si-
irt’te ara verip Ankara’ya dönmesi, Kahramanmaraş 
bölümünde uçağa atlayıp gelmesi,  O’nun centilmen-
liğinin nişanesiydi. Uğurlu’nun ev sahipliği görevini 
bihakkın yerine getirdiğine şahitlik ederiz. 

Kahramanmaraş’ı kuş bakışı “Teras” dan seyret-
menin yanında, dondurma, pul biber ve fıstık ezmesi-
ni de unutmadık.

Ankara’ya gece yarısı Kayseri üzerinden dön-
düğümüzde sabah ezanları makamı ile okunmaya 
başlanmıştı bile. Otobüsten inmeden yapılan son ko-
nuşmaların duygu ve helallik dilemeli olduğu dikkat-
lerden kaçmazken bir başka etkinlikte birlikte olabil-
mek için yapılan dualara da gönülden “âmin” sedaları 
yükseliyordu.
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ANKARA’DAN çıkan Kültür Kervanı 6-16 
Mayıs tarihleri arasında yolculuğunu ta-
mamladı. Şimdi bu kervana ait yaşadıkları-
mızın tanıklıklarını içeren yazıya geldi sıra… 

Konakladığımız illerde gördüklerimiz, 
söylediklerimiz, duyduklarımız, keşfettik-
lerimiz hakkında kaleme alacağımız gezi 
yazısı tanıklık edecek bu kervana... Ne ya-
zılmalı, neler not edilmeli bu kervana ait? 
Hafızamızı yokladığımızda bu tür yazılara 
örnek olabilecek eserleri hatırlamakta fayda 
bulunmaktadır. Örneğin, Marko Polo (1254-
1324), Çin’e ve Asya’nın değişik bölgelerine yaptığı 
gezilere ait gözlemlerini, izlenimlerini anlatarak, Av-
rupa’nın Uzakdoğu uygarlıklarını tanımasına öncülük 
etmiştir. Pirî Reis, Kitâb-ı Bahriye adlı eserinde deniz-
cilere, Akdeniz kıyıları, geçitleri, boğazları, körfezle-
ri, fırtına halinde nereye sığınılacağı, limanlara nasıl 
yaklaşılacağı, limanlar arasındaki rotaları da içeren 
ayrıntılı harita-klavuzu sunmuştur.

Türk edebiyatında seyahatname türüne örnek 
olarak Hoca Gıyaseddin Nakkaş’ın 1422’de tamam-
lanan Acâibü’l-Letâif’i, kendisi tüccar olan Ali Ekber 
Hataî’nin 1515’te yazdığı Hıtâînâme adlı eseri, 16. 
Yüzyılda “Kâtibî” mahlasıyla tanınan Seydi Ali Reis’in 
Mir’atü’l Memâlik (Memleketlerin Aynası) adlı eseri, 
17. Yüzyılda Evliya Çelebi tarafından yazılan Seya-

hatname isimli eser, Nâbi’nin Tuhfetü’l 
Harameyn adlı eseri, mesnevi tarzında 
yazılan Keçecizade İzzet Molla’nın Mih-
neti Keşân’ı, Yirmisekiz Mehmet Çele-
bi’nin Paris Seyahatnamesi’ni sayabiliriz. 

Ayrıca Tanzimat ve sonrasında 
(Cumhuriyet dönemi de dahil) kaleme 
alınan Ahmed Mithad Efendi’nin Avru-
pa’da Bir Cevelan adlı eseri, Ziya Paşa 
ve Namık Kemal’in Avrupa seyahatleriyle 
ilgili gözlemlerini aktardıkları gezi yazıları, 
Cenap Şahabettin’in Hac Yolunda, Avru-
pa Mektupları ve Âfâk-ı Irak adlı eserleri, 

Ahmet Haşim’in Frankfurt Seyahatnamesi, Falih Rıf-
kı Atay’ın Kaybolmuş Makedonya, Ahmet Rasim’in 
Romanya Mektupları, İsmail Habib Sevük’ün Yurt-
tan Yazılar’ı, Reşat Nuri Güntekin’in Anadolu Notları, 
Fürûzan’ın Balkan Yolcusu, Haldun Taner’in Düşsem 
Yollara Yollara adlı eserleri de bunlardan bazılarıdır. 

Elbette biz bu yazılar gibi bir gezi yazısını kale-
me almamız mümkün değil. Lakin Kültür Kervanı’na 
düşeceğimiz notlar zaman içerisinde tarihe birer kayıt 
olarak geçecektir.

Harikulâdelikler Avı
 
Seyahatler için Ahmet Haşim, “Harikulâdelikler 

avı” demektedir. Kervanın geçtiği illerle ilgili   olarak 

ANADOLU’DA KELÂM İLE MAYALANAN GÖNÜL ERLERİ KERVANI
Vedat Güneş

Foto: A. Dur
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bizler de bu illere ait harikuladelikleri sıralamaya baş-
layalım. 

Bu seyahat süresince, cumbalı evleri, yol kena-
rında hazır olda bekleyen söğüt ve çınar ağaçlarını, 
ağaçların üzerinde cıvıldaşan kuşları, ne yapacağına 
karar verememiş köpekleri, taş döşeli küçük dar so-
kakları ve kaldırımları, kapı önlerinde güneşlenen ka-
dınları, sokak çeşmesinin önünde top, çelik çomak, 
saklambaç oynayan, topaç çevirip sonra da tel ara-

basıyla sokakları turlayan çocukları, seksek oynayan, 
ip atlayanları, elma ve pamuk şekeri satanları, cami 
avlusunda kütük üzerine oturup muhabbet eden ihti-
yarları,  “eskiler alırım, eskiler” diye bağıranları, dam-
dan dama atlayan kedileri,  görmedik dersek yalan 
olmaz (Kısmen Diyarbakır ve Mardin hariç). Lâkin bu 
kervanla birlikte tanıdık kelimelerden yeni cümleler 
kurmayı öğrendik. Kimi zaman ekipteki arkadaşlarla, 
kimi zaman kaçamak yapıp kendi kendimizi dinlerken 

AHMET DOĞAN, D. MEHMET DOĞAN'A BERAT SUNUYOR.           Foto: A. Dur
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dalıp gittiğimiz şehir sokaklarında kazandık bunları.
Tarihî dokularını korumak için direnen şehirle-

rin etrafını saran verici direkleri, harabe olmuş evle-
rin arasından geçerken duyduğumuz sesleri, tek tük 
ağaçları gördükçe zamanın acımasızlığını da bu ker-
van sayesinde öğreniyor, etrafımızdaki kalabalıklara 
aldırmadan içimizin yalnızlığına bürünüyoruz. Kay-
gılarımızı unutup seyahatin getirdiklerine dalmanın 
keyfini çıkartmayı denediğimiz bu on günlük seyahat, 
“Ankara’nın bağları, kıvrım kıvrım yolları” arasında iç 
savaşımızı yeniden kazanabileceğimizin müjdesini 
veriyor bizlere.

Yabancılık çekmiyoruz hiçbir yerde. Allah’ın sela-
mını verdiğimiz her durakta kucaklıyorlar yine Allah’ın 
selamı ile bizleri. Gözlerinin içi gülüyor, baş tacı edi-
yorlar...

Uğradığımız tarihi mekânlar, camiler, hanlar, ha-
mamlar, velîler ve evliyalar, aradan geçen zamana 
inat bir şeyler anlatıyor, günâhlarımızdan arınıp Rab-
bimize yönelmemizi sağlıyorlar. Yolumuzu kaybetsek 
de bir iz çıkartıp yanlarına davet ediyorlar bizleri. İşte 
örneği. Önde giden üç arkadaşı kaybediyoruz Diyar-
bakır sokaklarında. Her ne kadar kaybetsek de Ulu 
Cami’ye gittiklerini biliyoruz arkadaşlarımızın. Kala-
balıklar içindeki bir beyefendiye yaklaşıp selâm veri-
yor ve soruyoruz:

-Biz Ulu Camiye gitmek istiyoruz, tarif edebilir 
misiniz?

Selâmımızı aldıktan sonra:
-Beni takip edin, diyor.
Bir süre yürüyoruz birlikte. 
-Tanışabilir miyiz? diye soruyoruz.
-Ben, aradığınız caminin imamıyım.
-!?
Başka söze hacet var mı?!...

Kültür Kervanı’nın uğradığı on ile yapılan yolculuk 
sırasında 25 “makul insanın” otobüsteki konuşmaları, 
fıkralar, şarkılar, türküler, ilâhiler ve dualar semaya atı-
lan birer tohum niteliğindeydi. Zaman zaman rahmet 
olarak yeryüzüne dönerek ruhlarımızı arındırdı.

Doğu ve Güneydoğu’da yer alan illerdeki tarihi 
mekânlar biraz olsun serinlememize, rahatlamamıza, 
duygulanmamıza ve maneviyatımıza kapı açtı…

6 Mayıs 2013 tarihinde ilk durağımız olan Ak-
saray’da gördüğümüz ilgi, diğer illerdeki coşkuların 
habercisiydi adeta… Şiir dinletisinin akabinde D. 
Mehmet Doğan’ın “Uzaktaki Yakın: Kaşgar” konulu 
konferansını üniversite öğrencilerince ilgiyle dinlenil-
mesinin ardından;

Sıra sıra kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozanlar

A benim nazlı yârim aman
Çorbası tuzlu yârim haydi

diyerek ve de belediye başkanından bir şiir din-
letisi davetiyesi aldıktan sonra Aksaray Üniversitesin-
den ayrılıp,  

Ateşim yanmadan tütünüm tüter
İrem bahçesinde bülbüller öter

sözleriyle bizleri bekleyen Hatay’a uzanıyoruz. 

Hatay’daki ev sahibimiz Dr. Mehmet Sılay, Türk-
çe ve Arapça olarak anlattığı fıkralar ve şarkılar eş-
liğinde mihmandarlık ediyor yol boyunca kervanımı-
za… 

Mustafa Kemal Üniversitesi’nde düzenlenen 
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programda organizasyon mükemmel bir şekilde ha-
zırlanmış, Kültür Kervanının her bir üyesine gönüllü 
mihmandarlar verilmiş, yazar okuyucu buluşması 
sağlanmıştı. Şiir dinletisinin ardından Dr. Mehmet Sı-
lay ve D. Mehmet Doğan’ın “Endülüs: 8 Asırlık Yurt” 
konferansını izlerken salonda ayakta bekleyen dinle-
yicilerin heyecanları gözlerinden okunuyordu. 

Hatay ilinde benimle birlikte beş arkadaş ile yap-
tığımız gece kaçamağı,  Asi Nehri’nin adından aldığı-
mız bir asilikti sanki. Her ne kadar efsane de olsa Asi 
Nehri için Hz. Musa’nın Kızıl Denizi ikiye böldüğünde 
yönü değişip ters aktığı dillendirilirken, gece yenilen 
künefenin tarifine kelime bulmak mümkün değildi.

Evliya Çelebi  burayı ziyaretinden bahsederken 
adını andığı , İsa Peygamber zamanında yaşamış ve 
O’na iman etmiş, Hz. İsa gibi mucizeler göstermiş, ar-
dından da puta tapanlar tarafından başı kesilerek bu 
dünyadaki hayatına son verilmiş olan Habib-i Nec-
car’ın türbesine de uğramış olduğunu öğrendikten 
sonra, her tarafı tarih kokan bu şehirde tarihî, mekân-
ları gezerek, insanın eceli gibi, vaktin de bir eceli ol-
duğunun sırrına vakıf olup, Hatay’daki vaktimizi ta-
mamlıyoruz.

Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde 
Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak 
Bayraklar içinde en güzel bayrak 
Düşüncem senden yanadır

 diyerek, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde 
belirttiği “Şehr-i Ayıntab-ı Cihan”a, yani Gaziantep’e 
doğru yol alıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezin-
deki programın icrasının ardından Gaziantep turu ya-
pıyor;

Antep’in etrafı gül ile diken
Ayrılıktır belimi büken, 

diyerek bir sonraki programı, Peygamberler şehri 
Şanlıurfa’yı ve sıra gecesini iple çekmeye başlıyoruz.

Anadolu’da kelâm ile mayalanan gönül erlerine 
zamanın yetmemesi nedeniyle, uykumuzu azaltarak 
günü uzatmaya çalışıyoruz bu gezide…

Ağam seccadesini sermiş çayıra
Paşam seccadesini sermiş çayıra
Kadir Mevlam cümlemizi kayıra
Korkarim ki seni benden ayıra

Doğu insanı eğlenmesini de , paylaşmasını da 
bilir sözünü kanıtlarcasına Çift Mağara’daki sıra ge-
cesi ve çiğ köfteyi herhâlde tahmin etmişsinizdir söze 
sığdıramayacağımızı… İnsanoğlu sadece, türküsüz 
kaldığı zaman gurbettedir, sözüne uygun olarak Urfa 
türküleri eşliğinde gurbetlik çekmediğimizi beyan et-
memiz yeterli olacaktır sanırım.

Harran Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi’nin 
Büyük Anfi’sinde şiirlerin gönle akmasının ardından, 
“35 Yıl Sonra Kemal  Edip Kürkçüoğlu” konulu konfe-
ransla kendimizi yeniliyoruz adeta…

 Urfa Mardin’e bakar kapısından;

Yola çıktım Mardin’e
Düştüm senin derdine
Mevlam sabırlar versin
Yârini yitirene  

Mardin Kapı şen olur
Dibi değirmen olur
Buralarda yar seven
Mutlaka verem olur

türküleri eşliğinde dalıyoruz şehre…
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Artuklu Üniversitesi Vali Kılıçlar Konferans sa-
lonu’nda coşku hâkim… Şiir şöleninin  ardından Dr. 
Mehmet Sılay’ın anlatımıyla “Şarkın En Sevgili Sul-
tanı: Selahattin” konferansı ve akşam TRT İstanbul 
Radyosu Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu konseri tüm 
yorgunluğumuzu alıp götürüyor…

Siirt’te İbrahim Hakkı Hazretleri ve Veysel Ka-
ranî’ye misafir olduktan sonra öğle yemeğini Bitlis’in 
Beş Minaresinin gölgesinde Büryan yiyerek güç top-
layıp, Diyarbakır’a uzanıyoruz. 

Bu arada başı dönmüş sarhoş yollar ve dar so-
kaklarda otobüsü bir taksi hafifliği içinde kullanan iki 
kaptanımızın haklarını da vermek gerekir.

Ağlama yar ağlama
Mavi yazma bağlama
Mavi yazma tez solar
Ciğerimi dağlama

Elma al olanda gel
Ayva nar olanda gel
Haste düştüm gelmedin
Bari can verende gel

dese de türkü, bir başka Diyarbakır türküsü olan;

Az kaldı bayram ola
Hele hele hele ninalar
Kolun boynuma dola

türküsünün eşliğinde kültür kervanı 12-13 mayıs ta-
rihlerini Diyarbakır’da geçiriyor. Buradaki program 
oldukça yoğun. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi’n-
dek şiir dinletisinin ardından “Sezai Karakoç’la 80 Yıl” 
panelini ilgiyle takip ediyoruz. 

Aslında geceleyin şehirlere baktığımızda hep bir-
birlerine benziyorlar. Işıklar gecenin karanlığını alıp 
götürmekte ve yıldızları görmeniz mümkün değil. 
Ancak şehirleri birbirlerinden ayırt edense şairleri ve 
yazarları oluyor. Bu nedenledir ki Diyarbakır’ın bende 
ayrı bir yeri var…

12 mayıs akşamı gerçekleştirilen tasavvuf mû-
sikîsinden sonra 13 mayısta Dicle Üniversitesi Kong-
re Merkezi A Salonu’ndaki “Yeni Mecralar ve Edebi-
yat, Sinema, Televizyon, İnternet Uyarlama ve Diziler” 
panelinden önce yine şiir dinletisi gerçekleştirildi. He-
men ardından da “10 yıl Sonra Şevket Beysanoğlu” 
konferansı…

Diyarbakır’dan sonraki durağımız;

Düz dara yar düz dara, yar zülüfün düz dara
Doksan dokuz yarem var, sen açtırdın yüz yara
Uy aman aman aman, burası Adıyaman
Âlem düşman kesilir, seni sevdiğim zaman

Türküsüyle bizleri bağrına basan Adıyaman… 
Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu tıklım tıklım 
dolu. Kervanda yer alanlarda en ufak bir yorgunluk 
belirtisi yok. Program coşkuyla icra ediliyor. Kısa bir 
şehir turundan sonra;

Hak nasip eyledi geldik buraya
Şükür cemalini gördük erenler
Merhem olduk gönüldeki yaraya
Muhabbet gülünü derdik erenler, derken;
Maraş’tan bir haber geldi
Dediler ki Merik öldü
Keşke Merik ölmeseydi
Kesileydi elim kolum
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İKİ KADİM DOST: Muhsin Mete ve D. Mehmet Doğan          Foto: A. Dur
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Oy Merik Merik Merik
Ben kurbanım sana Merik
Ben hayranım sana Merik, 

türküsü kulaklarımızda çınlıyordu. Kültür Kerva-
nının son durağı olan Kahramanmaraş’a doğru yola 
koyulduk.

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ca-
hit Zarifoğlu Konferans Salonu bir başka kuşatmıştı 
bizleri. Güzel atlarına binip giden, güzel adamlardan 
biri olan Cahit Zarifoğlu’nun adını yaşatan konferans 
salonu… Gezimizi noktalayabileceğimiz zirve…

  Şiir şöleninin ardından, yaşayan yazarlara say-
gı: şiirimizin çınarı Abdurrahim Karakoç ile Şevket 
Bulut ve Kadir Tanır, programı gerçekleştiriliyor… 
Program,hem kervan yolcularını, hem de dinleyenleri 
yeniden güncelledi.!..

Kahramanmaraş’ta İbrahim Eryiğit ve Erbay Kü-
cet’le yapmış olduğumuz kısa kaçamakta, Eryiğit’in 
asker arkadaşı Muzaffer Kaplan  bizi evinde ağırlaya-
rak Kücet’le birlikte şahsıma “Edep Ya Hû” yazılı hattı 
hediye etmesi, düne ve yarınlara dair en büyük mesaj 
olarak kayıtlarımıza geçti. 

Ve Ankara’ya hareket… Ankara’ya dönüş yolun-
da, bir arkadaşımız e-mail adreslerimizi topluyor. Sıra 
şoförün mail adresini almaya geliyor. 

-Mail’iniz var mı sayın kaptanım?
-Benim her yöne meylim var!..-!? 
(Gülüşmeler hâlâ dinç kalabildiğimizin bir göster-

gesi.)
Sonuç

10 günlük bu kervan sayesinde, akşam haber-
lerini izlemediğimiz için içimiz kararmadı. Dünyanın 
ve ülkenin felakete sürüklendiğini beynimize yerleş-
tirmeye çalışan felaket tellallarından uzakta geçirdi-

ğimiz bu on gün, hayata ayrı bir pencereden bakarak 
güzellikleri görmemize neden oldu.

Teşekkürler bu kervanı düzenleyenlere… 
Nice 35 yıllara Türkiye Yazarlar Birliği…

TATLI BİR SOHBETİN YÜZLERE YANSIYAN NEŞESİ, SOHBET SAHİBİ 
Mehmet Sılay, mütebessim yüz Yusuf Turan Günaydın    
       Foto: V. Güneş
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Yükü; kültür ve sanat.
Hedefi; barış ve kardeşlik.
Çıktı yola kervan Ankara’dan;
Vardı Hatay’a,  Antep’e, Urfa’ya.
Vardı Mardin’e, Siirt’e, Tillo’ya.
Vardı Veysel Karanî’ye, Diyarbekir’e,
Adıyaman’a, Maraş’a…
Ve vardı sağlıkla Ankara’ya.

YÜKÜ bilgi, yükü şiir, yükü sanat olan ker-
vanın mensupları, paylaştılar şehir şehir, 
salon salon; paylaştılar fert fert kardeşliği. 
Gidilen her yere sevgi dağıttılar. Muhabbet 
rüzgârı estirdiler…

Evet Türkiye Yazarlar Birliği’nin  (TYB), kuruluşu-
nun 35. Yılı vesilesi ile icra edilen etkinliklerden birisi 
de “Ankara’dan Siirt’e Kültür Kervanı” idi.

Şairler, yazarlar ve gazetecilerden oluşan bu seç-
kin heyet, gittikleri illerde; şiir şölenleri, konferanslar, 
paneller, konserler, sohbet ve ziyaretler icra ettiler. TV 
programlarına konuk oldular. Sivil toplum örgütleri ve 
resmi erkâna ziyaretlerde bulundular.

Coşku ile karşılandılar. İletişim kurdular. El ele 
tutuştular. Gönül gönüle oldular. Tam da ülkede ba-
rış, kardeşlik ve çözüm rüzgârlarına denk geldiği için; 
daha bir anlam kazandı seyahat. Daha bir anlam ka-
zandı birlik ve beraberlik adına….

Programa iştirak edenler izlenimlerini yazacaktır, 
sanırım. Her insan baktığı yerden görecek ve gördü-
ğünü yazacaktır. Ben sadece bir kaç örnekle şahit ol-
duklarımı ve hislerimi dile getireceğim.

Güzergâhta her biri bir dünya markası olan şehir-

ler, medeniyetlerin şahitleridir. Mesela Ru-
ha-Urfa-Şanlıurfa; peygamberler, evliyalar, 
bilginler şehri Urfa ve musiki şehri; Bu mu-
siki şehrinde Bedirhan Kırmızı’dan bir ga-
zel dinlemek şansını yakalamak önemli bir 
sanat olayı idi. Onu canlı olarak dinlemek, 
yeniden tanımak…

Yine Urfa; peygamberler şehri. Hep 
bilinen makamlar ve mekânların dışında 
bir peygamber türbesini ziyaret etmek. Ye-
niden keşfetmek. Eyyüp Nebi Beldesi: Hz. 
Eyyüp, Hz. Rahime, Hz. Elyesa ziyaretleri.

Urfa’ya 100 km mesafede olan bu 
peygamberler beldesine giderken meşhur 

Göbeklitepe’yi soluna; Harran Ovası’nı sağına alarak, 
Tektek dağlarına doğru tarihin tam ortasına dalmak….

Harran Ovası; safkan Arap atlarının yuvası… Ar-
dından Viranşehir ovası; bereket yurdu. Ceylanpınar; 
ceylanların naz ile oynaştığı ova….

Tektek dağlarını aşarken; Mezopotamya Sümer-
lerle, Babiller, Hatti, Urartu, Asur ve Bizanslılarla ta-
nışmak. Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar,  İyaz b. 
Ganem, Kılıçarslan, Selahaddin-i Eyyubi ve Alpars-
lan’la yaşamak. Ertuğrul Gazi’ye, Osman Gazi’ye 
ulaşmak.

Sonra mı? Kızıltepe…. Mardin Kültürler Harma-
nı. Kuzey Mezopotamya, Bereketli Hilâl….Bin yıllar-
ca önce bilimin ve medeniyetin vatanı olan toprak-
lar; ayağa kalkarak yine  aynı yola girmiş: Antakya, 
Harran, Re’sul’Ayn, Nusaybin ekollerinin küllerinden 
adım başı Üniversiteler doğuyor.  İpekyolu’na müma-
sil otobanlar; Yine Batıyı-Doğuya bağlayan yollar…..

KERVAN….
Mehmet Adil Oymak

Fot: V. Güneş
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Londra’yı Pekin’e.
Mardin… Gece…. ışıkları ile gökkubbeye asılmış 

bir çok kollu şamdan gibi. Gündüz tarihin ve sanatın 
taşa işlendiği “kitap”.  Diller, dinler, kültürler, renga-
renk bir cümbüş.

Tillo mana yurdu….Siirt huzur ovası. Diyar-ı Bekr, 
Diyarbekir, Diyarbakır…. Peygamberler, veliler, bilgin-
ler, şairler, say sayabildiğince. Hemen teneffüs etme-
ye başlıyorsunuz kardeşlik havasını, barış havasını, 
yüzlerdeki gülümsemeyle…

TV programında Dr. M Sılay, şair A. Vahap Akbaş 
ve Mehmet Oymak; Ömer Baytemur yönetiminde üç 
saat dünyaya sesleniyorlar. Kardeşlik mesajları veri-
yorlar; Türkçe, Kürtçe ve dilediklerince…..Yine panel-
ler, konferanslar, ziyaretler.

Adıyaman; Hısn-ı Mansur. Canlanmanın şehri. 
Atatürk barajı bir yandan göç getirmiş, öbür yandan 
yatırım heyecanı. Ayağa kalkıyor Adıyaman. Büyük 
sahabi “Eshaba Sıppi” Safvan b. Muattaldan güç ala-
rak. Heyecan dolu bir salonda şiir şöleni. Ve D.Meh-
met Doğan ile Dr. Mehmet Sılay’ın mahzun Endülüs’ü 
anlattıkları görsel “hüzün şöleni”. Gece Maraş’a yol-
culuk.

Maraş: Kahramanmaraş. Ashab-I Kehfi,  Sütçü 
İmam ve Ahir Dağı ile bilinen Maraş, aslında şiir şeh-
ridir. Konuşmaları bile şiirseldir Maraşlıların.

Bahattin Karakoç ve Abdurrahim Karakoç ile Er-
dem Bayazıt ,Nuri Pakdilleri ile bilinen Maraş’ın; şiir 
ve kültür dünyamıza kazandırdıkları isimler saymakla 
bitmez. Ancak Maraş’ta önemli bir olay gerçekleşti. 
O da Bahattin Ağabeyin; Bahattin Karakoç’un; Dede 
Korkut’umuzun salonu teşrifleri idi. Allah O’na sağ-
lıklı ve bereketli bir ömür versin. Panelden önce de 
şiir şölenimiz vardı ki; bendeniz, Ağlama Çocuk ve 
Anne şiirlerimi dinleyicilere sundum. Gerek Maraş’ta 
yaşayan şairler ve gerekse “Kervan”dakiler şiirlerini 
sundular. Ve Ankara’dan yola çıkan kervan Maraşın; 
O mirkelâm insanlarının gerçek misafirlerverlikleri ile 
Sütçü İmam Üniversitesindeki panelle son buldu. 
Hoşçakal Bahattin Karakoç ağabey ve hoşçakal Ma-
raş… Ver  elini Ankara. Yeni  kültür kervanlarında bu-
luşmak üzere…

Anne

Coşkun bir sevgi pınarı
Akıtır akıtır anne
Bulunmasın diye kötü  yavru
Dünyayı arıtır anne

Yüreğini mum diye yakar
Eritir eritir anne
Çökmesin diye karanlık
Güneşe diretir anne

Yavrunun kolu kanadı
Varlıkların özüdür anne
Her dilin ilk öğrenilen
En güzel sözüdür anne

Ağlama Çocuk
Çocuk yürekler
Acı yeri değildir
Yeri değildir
Gözler nemin

Ne olur ağlamasın çocuklar
Titremesin zemin

Çocuk yumruğu
Sevgiye sıkılır
Ellerindeki sevgisidir annenin
Ne olur ağlamasın çocuklar
İçi kararmasın annenin
Yılana çiyana bile
Gülcük dağıtır çocuk
Oyuncaktır ona
Tebessüm dağıtır çocuk

Ne olur ağlamasın çocuklar
Ne olur ağlama çocuk

Ağlama çocuk
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M. Adil Oymak şiir okuyor        Foto: A. Dur

DİYARBAKIR AYAKLI MİNAREYİ AYAKTA TUTANLAR: M. Ali Ab-
akay,   Mehmet Kurtoğlu, Erbay Kücet ve Ahmet İlhan   

Foto: A. Dur
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TÜRKİYE Yazarlar Birliği yönetimine dâhil 
olduktan sonra ikinci toplu seyahat için de 
istekli oldum.   Bu ikinci seyahat progra-
mı Anadolu’nun bazı Doğu ve Güneydo-
ğu illerine yapılacaktı ve 10 gün sürecek-
ti.    “Ankara’dan –Siirt’e Kültür Kervanı” 
isimli yolculuk programında Diyarbakır, 
Siirt gibi hiç görmediğim şehirler ile Adıya-
man, Şanlıurfa gibi yeterince tanımadığım 
şehirlerin bulunması hevesimi arttırıyor-
du. Elbette bu seyahatin nasıl bir “Kültür 
Kervanı” olacağı benim için ayrı bir merak 
konusu oldu. “Kervan” tabirini yadırgadığımı söyle-
meliyim. “Kervan” denilecekse akla gelen birkaç araç 
olmalı değil mi?   “Kafile”  demek de   gerekli tesiri 
yapmıyordu. Birliğin bu faaliyeti daha uzun süren 30. 
Yıl programından tecrübeler ışığında kısa tutulmuştu. 
Yolculuk sırasında D. Mehmet Doğan bu tecrübeyi 
izah edecekti. 

Bu seyahate birliğin bazı şube başkanları, yö-
netimin çoğunluğu ile şair ve yazarların bir kısmı yer 
alacaktı. “Kişi ya seyahatte ya ticarette tanınır” hik-
metli sözü gereğince birbirimizi örtüsüz tanıma fırsatı 
olacaktı. Aynı zamanda ziyaret edilecek şehirlerdeki 
TYB nin şube başkan ve yöneticileri ile temsilcilerinin 
misafirperverlikleri ve dahi bulundukları şehirlerdeki 

faaliyetlerinin tesirleri merak konusu ol-
maktan uzak değildi.    

Bir cemiyet/STK için faaliyet yapmak 
o cemiyeti canlı tutmanın vazgeçilmezidir. 
Mensupları ile şube ve temsilciliklerin zi-
yaret edilmesi ilişkilerin sıcak tutulması bu 
çerçevede değerlendirilmelidir.  Osmanlı 
sosyal düzeninin gerçek bir sivil toplum 
kuruşu olan tekkelerde de şeyh ve/veya 
dervişlerin zaman zaman aynı şehir içinde 
ve özellikle İstanbul –Bursa arasında ziya-
retler yaptığını biliyoruz. Yazarlar Birliği’de 

1978 yılında kurulduğunda gerçek anlamda ilk sivil 
toplum kuruluşlarından biri olarak; “teşbihte hata ol-
maz” ise şeyhi ve dervişleri ile yola koyuluyordu.       

Başlangıç olarak, bu kervanın konaklayacağı 
yerlerdeki programlarda sergilenmesi için Celil Gün-
gör’le Yazarlar Birliğinin arşivinden fotoğraf ve afişler 
seçmiştik.  M. Doğanda seçilen fotoğraflardan ayık-
lamalar yapıp resimlerin alt yazılarını hazırlamıştı. Re-
simleri ve afişleri foto bloklara yapıştırıp sergiye hazır 
hale getirirken yazarlar birliğinin geçmişini film şeridi 
gibi görüp bazı simaları tanıma gayreti,  vefat etmiş 
bazı isimlere rahmet okuma vesilesi,  bazı isimlerin 
gençlik hâllerinin hoş durumları ile karşılaşmamıza 
neden olmuştu.

“ KÜLTÜR KERVANI” İNTİBALARI 
Fatih Gökdağ

Foto: A. Mülayim
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Önce Aksaray

Bu on günlük seyahatin ilk mola yeri olan Ak-
saray’a doğru yola çıkıldı. Güzergâh Güneydoğu 
Anadolu olduğu ve gündemde de bu bölgenin terör 
meselesi için ortaya konan “Çözüm Süreci” olunca” 
akıllarda etraftan “Akil Adamlar”   ile sorulabilecek 
muhtemel sorulara karşı ne cevap verileceği idi. Bir 
kısım arkadaş hemen bizlere  “Makul adamlar” ta-
nımlaması yaptı yapmasına da asıl açıklamayı M. 

Doğan yaparak yol gösterdi. Buna göre bu gezi “kül-
tür gezisi “olarak değerlendirilecek siyasi bir anlam 
yüklenmesine müsaade edilmeyecekti. Doğan’ın ay-
rıca,  30.yılda yapılan seyahat programından yaşanan 
tecrübe ile kafiledekilerin birkaç gün geçince evdeki 
rahatlıklarını arayabileceklerini, bunun bir huzursuz-
luk kaynağı olmaması gerektiği yönündeki ikazı oldu. 
Doğrusu bu anlamda en önemli huzursuzluk gece-
leyeceğimiz yerlerde yaşandı. Odalar tek veya daha 
fazla kalınacak şekilde ya denk geldi ya da tercih 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SOLDAN SAĞA: Mustafa Kök, Muhsin Mete, Fatih Gökdağ, M. Adil Oymak, Bahattin 
Karakoç, D. Mehmet Doğan, Ali Yurtgezen, A. Vahap Akbaş, Ramazan Avcı, İbrahim Erşahin, Hasan Ejderha   Foto: V. Güneş
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edildi. Çeşitli – özellikle de zaman içinde kazandı-
ğımız konfor ve yaşlılık halleri-  sebeplerle “tek kişi 
kalırım” ısrarları oldu. Çoğumuzun öğrencilik dönem-
lerinde sekiz on kişilik yurt odalarında kalmış olduğu-
muz hiç hatıra gelmedi. Beğenilmeyen bazı yemekler 
ve mekânlar üzerine şikâyetler de eksik olmadı.  Bu 
durum biraz da organizasyon hatası olarak gözükse 
de sonuçta kimse elini cebine atarak başka yerlerde 
kalmayı düşünmedi.     

 “Kültür Kervanı” programlarının çoğu yerde mu-
hatapları olan üniversitelerden ilki  Aksaray Üniversi-
tesi oldu.  Bizleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Acar güleç 
yüzü ile karşıladı. Kurucu rektörlerin heyecanı ile Üni-
versitede yapılanlar hakkında bilgilendirdi.  Önce bir 
yemek faslı,  daha sonra üniversite camiine gidildi.  
Üniversite de sular akmadığından abdest alıp bu yeni 
camide namaz kılmak nasip olmadı.  Yeni kurulan 
üniversitelerin cami yapımında mimarî arayışları bu 
üniversitede de görülüyordu.  

Mühendislik Fakültesinin Konferans Salonu öğ-
rencilerle doluydu. Bana bu gezi boyunca salon so-
rumluluğu verilmişti. Şükrü Can’dan da yardım et-
mesi istenmişi. Şükrü, hayatı boyunca işini düzgün 
yapan insanlardan olup,  gayretli dost bir kişilik olarak 
kucaklanması gereken kardeşimizdir.  Faaliyet yapı-
lan salonlarda Türkiye Yazarlar Birliği flamasını yer-
leştirme işini hiç aksatmadı. Ayrıca Mehmet Sılay’ın 
kitaplarının sergilenip taşınması, değişmez oda arka-
daşlığı ile yine kendi ifadesi ile “babam gibi görüyo-
rum” dediği M. Sılayla bir muhabbet örneği sergiledi-
ler.  Zaman darlığı nedeniyle Aksaray Üniversitesi’nde 
kitap ve fotoğraf sergileyemedik.  Burada programa 
Vali Selami Altınok’da iştirak etti. Böylece valiyi ziya-
ret de elzem oldu. Vali aynı zamanda Ahmet Fidan’ın 
Erzurum İmam- Hatip’den öğrencisi imiş.  Yolculu-
ğun sonuna kadar şiir okuma faslının şairleri şiirlerini 

okudu.  Ardından Mehmet Doğan’ın diğer yerlerde de 
dinleyip seyredeceğimiz “Uzaktaki Yakın Kaşgar” adlı 
görüntülü konferansını dinledik.  M. Sılay’la beraber 
gidilen seyahatin Kaşgarlı  Mahmud  hakkındaki yeni 
keşiflerden ziyade benim dikkatimi daha çok çekenin 
bu iki seyyahın Çin kontrolündeki bu bölgede, merak-
lı arayışları,  mazlum Türkistan’lılarla   samimi ilişkileri  
olduğunu  itiraf etmeliyim.  

İkinci Durak Antakya

Belirlenen saatten gecikerek çıkılan yol üzerinde 
yenen ve yolculuğumuz boyunca pek sık yiyeceğimiz 
Güneydoğu mutfağından ilk örneklerle geç saatte 
Antakya’ya vasıl olundu. Bu kadar kalabalık misafir 
grubuna alışık olmadığı anlaşılan üniversite misafir-
hanesindeki görevlinin telaşından anlaşıldı. Ancak 
ertesi sabah Üniversitede düzenlenen program için 
yapılan hazırlıklara bakınca yönetim becerisinin orta-
ya konmuş olduğunu gördük.  Her şey düzgün şe-
kilde tertiplenmiş, oturum, sergi salonu hazırlanmış 
masalara davetlilerin isimlikleri yazılmış hatta her bir 
misafir için nezaretçi bir öğrenci tayin edilmişti. Hiçbir 
şehirde böylesi bir organizasyon yapılmadı.  Rektör 
Prof. Dr Hüsnü Salih Güler’de “Endülüs 8 Asırlık Yurt”  
başlıklı, konferansın konusuna uygun ciddi bir hazır-
lığı olan bir konuşma yaptı. M. Sılayın rehberliğinde 
gerçekleştirilen ve M. Doğan’nın da katıldığı Endülüs 
gezisi,  fotoğraf ve Endülüs tarihi hakkında eklenmiş 
bilgilerle zenginleştirilerek ayrıca Sılay’ın heyecanın 
ilavesi ile merakla takip edilen bir sunum oldu. Fotoğ-
raf ve kitap sergileri özenle düzenlenmiş masalarda 
kitap imzalamalar sonrası itinalı ve süratli servisi ile 
mahalli yemeklerden oluşan öğle yemeği bu progra-
mın son noktası oldu.  Bu görüp göreceğimiz Kahra-
manmaraş’ı istisna edersek en düzgün program oldu. 
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Antakya’da Mehmet Tekin ve Mehmet Sılay’la 
yaptığımız şehir turu fevkalâde faydalı oldu. M. Tekin 
Antakya’da doğmayan ama Antakya’nın tarihi ve kül-
türüne kendini vakfetmiş gerçek bir Antakyalı. Emek-
lilik sonrası Üniversite bir kadirbilirlilikle onu bün-
yesine katmış. Umarım Antakya hakkındaki baskısı 
tükenmiş kitaplarının yeni baskıları yapılır. Üzerinde 
çalıştığım Kayseri’den sonra en çok bir ansiklopedik 
çalışma yapmayı arzu ettiğim şehir, zengin tarihi geç-
mişi ile Antakya olmuştur.  

Antakya’dan sonra Gaziantep’e hareket etti-
ğimizde yol üzerinde suyu çekilmiş Amik ovasında 
sağlı sollu düzgün bir şekilde sıralanmış nar, zeytin 
ve kayısı ağaçları dikkatimi çekti.  Aramızdaki şair-
lerden eski Şanlıurfa milletvekili ve asıl mesleği zira-
atçılık olan Mehmet Atilla Maraş’tan bu manzara için 
bilgiler aldım.  Hükümetin tarım teşviklerinden söz 
etti. Tarımdaki bu teşvikler muhtemelen memleketin 
pek çok yerinde farklı şekilde uygulanarak ziraattaki 
çeşitliliği dolayısıyla çiftçinin gelirini de artırmış oldu-
ğunu anlıyorum. 

Bir Sonraki Şehir Gaziantep 

Bir gün önceden  Hareket dergisi çevresinden 
kadim dost ve eski Gaziantep milletvekili Hasan Tan-
rıöver’i aramış şehirde  olmadığını öğrenip bir gö-
rüşme fırsatını kaçırdığım için üzülmüştüm. Burada 
Üniversitenin sene sonu şenliklerine iliştirilmiş bir fa-
aliyet içinde olduk.  Mutad program Türkiye Yazarlar 
Birliğine yakınlığı olduğu söylenen Rektör ve öğren-
cileri  olmadan üniversite salonunda kolej öğrencileri 
ile gerçekleştirildi. Rektöre yapılan ziyarette protokol 
görüşmesi dışına çıkılmış senli benli bir buluşma ol-
muştu.  G.Antep programı  “oldu da bitti” vesselam. 

Ancak şu durumu aklımızdan çıkarmamamız ge-

rektiğine inanıyorum.  Son yıllarda üniversite öğren-
cilerinin herhangi bir toplantıya kendiliklerinden katıl-
malarını beklemek beyhude bir bekleyiş olur. Özellikle 
sosyal bölümlerde bölüm başkanı veya ilgili hocanın 
popülaritesi/ pazarlaması güçlü pek çok yazarı/çizeri 
hem bölüme faaliyet yapmış olmaktan artı bir puanın 
sağlanması hem de öğrencilerini tanıştırmak maksa-
dıyla sık sık davet etmeleri kanıksanır olmaya başladı. 
Hâl böyle iken bir üniversitede herhangi bir toplan-
tı için yeterli duyuru yapılmamış,  ayrıca özel olarak 
alan hocaları ilgi göstermemiş ise arkadaşları ile çay 
kahve içmek, sohbet etmek varken meraklı birkaç 
öğrencinin dışında öğrencilerin salonlarda yer alması 
mümkün görünmemektedir ve biz bu durumla seya-
hatimiz boyunca yüz yüze geldik. 

Şanlı Şehrimiz

Akşam üzeri Şanlıurfa’ya daha doğrusu Hz İbra-
him makamına, onunla özdeşlemiş balıklı göl mesire 
yerine kendimizi attık. Bizi burada muhabbetle kar-
şılayan çay bahçesi sahibi ve Şube Başkanı Cumali 
Ağaç oldu.   Bu muhabbete memleketinde olmanın 
hazzını yaşayan aynı zamanda bizimle seyahatte olan 
Mehmet Adil Oymak’da iştirak etti.  Ağaç gölgelerinin 
serinliğinde “kaçak çaydı, değildi”  tartışmaları içinde 
kokulu kaçak çaylar yudumlanarak istirahat edildi. 

Bu mübarek yerde ziyaretler yapıldı,  bol bol 
fotoğraf çektirildi. Akşam ise merakla beklenen sıra 
gecesi için mağara içinde oluşturulmuş mekânda 
yerlerimizi aldık. Yerde kurulu sofrada yer almayı ter-
cih ettim. Hayatımda ilk defa bir sıra gecesine iştirak 
ediyordum.  Televizyonda seyrettiğim sıra gecelerinin 
müzik fasıllarının hoş nameleri ile tanıdığım rahmetli 
Kazancı Bedih’in o şiveli sesi ile orta yerde kan ter 
içinde  yoğrulan çiğ köftenin görüntüsü hatırımda kal-
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mıştı. Bu görüntülerin canlı hâlinin bu sıra gecesinde 
karşılığının –tadamadığım lezzet kısmı hariç- olduğu-
nu söylemem oldukça zor.      

Ertesi sabah Harran Üniversitesine yollandık.  
Harran Üniversitesini en son gördüğümde şehre ya-
kın teneke çatılı barakalar içinde idi. Şimdi içinden 
nehir/ sulama kanalı geçen, içinde yine büyükçe bir 
göletin etrafında geniş bir alana yayılmış binaları ile 
oluşan bu yeni kampüsü insana yeniden üniversite-
li olma hevesi veriyordu. Burada yapılan programda 
öğrenci ilgisi oldukça iyi oldu. Sergimiz ile sergilenen 
kitaplara ilgi de fazla oldu, hatta bazı kitap çeşitle-
ri burada bitti. Bu güzel günün öğle yemeği şehrin 
nefis yemek çeşitlerinin sunulduğu hoş bir mekânda 
yenildi ve Mardin’e doğru yola çıkıldı.  Yolumuz üze-
rinde M. Oymak’ın ısrarla görmemizi istediği bir yer 
var. Burası kendi gayreti ile arşiv belgeleri delaleti ile 
bulunmuş bir mezar yeri ve üzerinde yeni inşa edilmiş 
Hz. Eyüp türbesi, hemen etrafında bu peygamberin 
hayatına uygun şifalı su ve sabır taşı.  Şehir tarihçisi 
Mehmet Kurtoğlu’na göre sabit olmayan, tarihi verile-
re dayanmayan abartılı folklorik unsurlar gerçek şehir 
tarihi tanımlamalarına zarar veriyor. Haklı olabilir mi? 
bilemiyorum. Şanlıurfa özelliğini çokça bu folklorik 
sayılabilecek hususiyetlerden almıyor mu? Bunu bir 
zenginlik saymak doğru olamaz mı? Yeter ki her taşı 
doğru yerine koyalım Her şehir için böyle zenginlikten 
söz edemiyoruz. 

Harran ovası suya doyuyor.  Yılda iki ürün alın-
maya başlanmış, Urfalı zenginleşiyor. İçinde emek 
olunca, Keban barajının hazır istimlâk paralarını çar-
çur eden Elazığlılar gibi davranmıyorlarmış ama para 
gerçek karşılığını bulamadan aşırı değerlenen konut-
lara gitmeye başlamış. Yeterli konut üretilemediği gibi 
bu yeni para kaynağının bir yatırıma dönüştürüleme-
diği anlaşılıyor. 

Urfa il Kültür Müdürlüğünün tarihi binası önün-
deki çiçekli bahçede çaylarımızı içip, bolca hediye 
edilen Urfa şehir kültürüne ait kitaplardan da alıp, ak-
şamın geç saatlerinde Mardin’e ulaşıyoruz.  

Mardin,Tepeden Ovaya Bakmak

Anadolu coğrafyasının bu uç noktasında yer alan 
kadim kültürlerin merkezi Mardin, aynı zamanda mi-
marî özelliği ile de nadir örnekleri barındırıyor. Son 
yıllarda dünyanın gözü de burada. Yardım yardım 
üstüne. Şehrin ortasındaki belki toplam 2 km yi bul-
mayan dar parke yol sökülüp yeniden yapılıyor.  Belli 
ki bir imkân çarçur ediliyor anlamak mümkün değil.   
Mardin’de yeni yapıların bir kısmı Üniversitenin Rek-
törlük binası dâhil, tarihi binaların yapı taşlarından ve 
eski mimarî özellikleri taşıyor. Uzaktan bakınca han-
gisi yeni hangisi eski anlaşılmıyor. Mardin’inde şehir 
içi gezinti, Mimarlık Fakültesinde ağırlanış ve benim 
için ilk defa Şafiî Mezhebine göre kıldığım Cuma na-
mazı ilginç oldu.  Gündüz saatlerindeki şiir programı 
ile M. Sılay’ın “Şarkın En Sevgili Sultanı: Selahattin” 
konferansı belli bir öğrenci ilgisi sağladıysa da akşam 
bir hayal kırıklığı yaşandı. 

Bütün seyahatimiz boyunca en can sıkıcı ve bir 
o kadar da Mardin ve Diyarbakırlılar adına bir fırsatın 
kaçırılmış olduğuna üzüldüğümüz durum; İstanbul-
dan sırf bu program için davet edilen Tasavvuf Mü-
ziği topluluğunun boş salonlara konser vermesi oldu. 
İçinde çok değerli sazende ve hanendelerin bulun-
duğu bu topluluk bizlere iki müzik ziyafeti verse de 
kendileri hayal kırıklığı yaşamış oldular. Bu durumu 
Mardin’de her ne kadar yetersiz duyuruya bağlaya-
bilirsek de Diyarbakır’da Mehmet Ali Abakay’ın bizzat 
şahit olduğumuz duyuru gayretlerine rağmen duru-
mun değişmemesi düşündürücü olsa gerek.
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Gezinin Mihveri Diyarbakır

Diyarbakır, iki günlük programla bu gezinin en 
önem verilen şehri oldu.  Hiç görmediğim bu şehir 
için daha önce  “Kürtçülük siyasetinin” siyasî merkezi 
olarak takdim edilmesi dışında hep gözden kaçırmış 
olduğumu şehri bizzat görünce anladım.  Hz. Süley-
man Camii ruhaniyetinin tesirini Bursa Ulu Camii’ni 
ilk defa görüşümdeki ruh halime benzer buldum. Bu 

cami ve şehid sahabe kabirleri mutlaka görülmeli. Di-
yarbakır Ulu Camii, Selçuklu ve Osmanlı mimarisine 
aşina gözler için hâlâ orijini hakkında tartışıldığına şa-
hid olduğumuz mimarisinin özelliği dolayısıyla görül-
mesi gereken muhteşem bir mabed. Bu hissiyat için-
de iken, bu siyaset merkezinde son yıllardaki serbes-
tinin neler getirmiş olduğunu da merak etmeden de 
duramıyordum. Mademki Kürtçe serbest merkezdeki 
en faal bir tarihi kervansarayda Kürtçe ticarî levhalar 

VEYSEL KARANÎ ZİYARET AVLUSUNDA KİTAP VE RESİMLERE MERAKLI? ÇOCUKLAR                      Foto: F. Gökdağ
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“ KÜLTÜR KERVANI” İNTİBALARI F. Gökdağ

olmalı değil mi?  Belediyece ve bazı özel kurumlar-
ca düzenlenmiş isim ve yol levhaları dışında Kürtçe 
yazıya rastlamadım ama “Alper Tuhafiye” yerinde 
duruyordu. Bununla birlikte Ensar Kitabevinde rastla-
dığımız Kürtçe neşriyatın  bir kütüphane oluşturmaya 
yetecek bir mahiyete ulaşmış olduğunu da görmüş 
olduk.  Ayrıca üniversitede yapılan oturumlar sırasın-
da, dışarıda yaptığımız sohbette bölge dışından gel-
miş bir hocadan ayrımcı siyasetin, asırlardır süren bir-
likte yaşamanın getirdiği pratiklikten koparak nereye 
kadar uzanmasının mümkün olabileceğinin farkında 
olanların ince hesaplar içine girdiğini öğrendik.       

Bu iki günlük faaliyetin diğer şehirlerden bir farkı 
da burada yapılacak toplantılar için kafilemiz dışından 
özel olarak davet edilen Ömer Erdem, İsmail Güneş, 
Yusuf Kaplan gibi isimlerin bulunduğu oturumlara da 
ilgi olmadı.  Mahalli TV lerde yapılan programlara ne 
kadar ilgi oldu onu da keşfedemedik.  Bu kadar önem 
verilerek hazırlanmış bu seyahatin Diyarbakır bölümü 
bildiğimiz kayıtsızlığa mı, yoksa kasti ilgisizliğe mi? 
kurban gitti anlayamadım. 

Ankara’dan Siirt’e

Siirt, trajikomik olaylara sahne oldu.  Bir o kadar 
da programda olmayan Tillo’yu dolayısıyla memleketi 
Erzurum’u terk ederek Şeyhi İsmail Fakirullah’ın yanı-
na gelerek burada vefat eden İbrahim Hakkı Hazretle-
ri’ni ve diğer mübarekleri ziyarete de  vesile oldu. Her 
türbede olduğu gibi burada da oldukça serin yağışlı  
sabahın ilk saatlerinde çokça hanımın varlığı dikkati-
mizden kaçmadı.  

Siirt programı her ne kadar Siirt için planlanmış 
ise de aynı tarihe Veysel Karanî Beldesinde düzen-
lenen ‘ Hz. Veysel Karanî ve Anneler Günü Şöleni’ 
nedeniyle TYB nin etkinliğinin de birlikte yapılması 
uygun görülmüş. Bugüne Ankara’dan devletlûlar da-
vetli olunca ağırlık merkezi ister istemez salonda ya-
pılacak etkinliğe kaydı. Kafilemizdekilerden pek çoğu 
protokole dâhil oldu. Türbenin avlusunda sergilenen 

kitapların ve fotoğrafların başında ben ve Yazarlar 
Birliği görevlisi Sami kaldık. Sami, yolculuk boyunca 
nezaketini, kusursuz hizmetini, özellikle konser prog-
ramındaki düzgün telaffuzu ve takdimi ile profesyonel 
sunuculara taş çıkartacak kadar olan sunuculuk ka-
biliyetini ortaya koydu.  

Ben bir ara Siirt’te bizi karşılayanlardan Üniver-
site hocası Şerif Demir birlikte türbe önünde sohbet 
sonrası türbe ziyaretinden döndüğümüzde sergideki 
kitaplara ve Yazarlar Birliğinin tanıtım broşürlerine di-
lenciliğe alışmış veya alıştırılmış çocukların çekirge 
sürüsü gibi musallat olduğunu gördük. Zavallı Sami 
bütün nezaketi ile kitapların ve broşürlerin işlerine ya-
ramayacağını nafile şekilde anlatmaya çalıştığı sıra-
da broşürler bitmişti. Kitapları kurtarmaya çalışırken 
başlayan şiddetli yağmur serginin üstündeki örtüyü 
de çökertti. Kitapları alelacele daha fazla ıslanmadan 
toplayıp otobüse taşırken o telaş içinde sergideki fo-
toğrafların olduğu koli unutulmuştu. Farkına vardığı-
mızda etraftaki çocukların ellerinde Yazarlar Birliğinin 
kurucularının ve faaliyetlere ait çekilmiş fotoğraflarla 
dolaşıyorlardı.  Türbe bekçilerinin yardımı ile çocuk-
ların ellerinden fotoğrafların ancak yarısını toplayabil-
dik.  Dahası bu toplanan koliye de elini uzatan çocuk-
lardan da zor kurtulduk.    Bize ise Veysel Karanî’nin 
bu makamından tatsız bir hatıra kaldı. 

Siirt’e dönerken son anda verilen kararla Bitlise 
doğru yol alırken bu bölgenin coğrafyasını merakım-
dan en öne Muhsin Mete’nin yanına oturdum. Sarp 
ve yeşile boğulmuş dağlar arasından geçen,  yer yer 
yapımı süren yol üzerinde ve ulaşılmaz gibi görünen 
bazı zirvelerde siperler, zırhlı askeri araçlar ve ağır 
silahların namluları gözüküyordu.  Bu durum ister 
istemez tabiatın muhteşem güzelliğinden bu bölge-
de uzun yıllardır süren, sonucu nereye bağlanacağı 
hâlâ muğlâk bir çatışmanın izleri olarak insanın zih-
nini meşgul ediyordu.  Yol üzerindeki küçükbaş hay-
van sürüleri ile yer yer gördüğümüz arı kovanları bu 
bölge insanı dolayısıyla bütün memleket için huzurlu 
bir geleceğin habercileri olabilirler miydi? Nitekim bu 
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küçük şirin şehirde arıcılığın ve hayvancılığın yaşanan 
terör nedeniyle uzun süredir aksadığını öğreniyoruz. 
Bitlis’i puslu havada, içinden geçen ırmağı Osmanlı 
mirası mimarî eserleri ile samimi ve sıcak buldum. Bu 
intibada yediğimiz nefis büryan kebabının tesirini de 
inkâr edemem.

Adı Yaman Şehrimiz

Akşamın geç saatlerinde ulaştığımız Adıya-
man’da muhabbetle karşılandık. Bu sıcak karşılanış 
ertesi günü gayretli ve becerikli olduğu her halinden 
belli olan Belediye başkanı ile görüşmemiz sırasında 
da görüldü. Bu muhabbet ehli ve mükrim başkanın 
himmeti ile bu şehir de ilk defa Üniversite dışında 
şehir protokolü, vatandaş ve öğrencilerin katıldığı 
belediye salonunda program yapıldı, kitap-fotoğraf 
sergisi açıldı. Başkanın siyasî kişiliği içinde yapıp et-
tiklerini tanıtması için kafilemizi yanına alıp çarşı es-
nafı ziyareti her ne kadar bizi bize bırakmadı ise de si-
yasetçinin ve siyasetin kuralı bu deyip sineye çektik. 
Adıyaman’da dikkat çeken bir husus olarak mahallî 
gazetelerin diğer pek çok şehre göre fazla sayıda ol-
ması. 

Ve Son Durak

Son durağımız şuara beldesi, hem de kahraman 
Maraş oldu. Son faaliyetimizde buraya yakışan gü-
zellikte oldu.  Bunu sağlayan elbette hazırlığı yapan 
şube başkanı ve arkadaşlarının gayret ve hizmetleri. 
Bununla birlikte Üniversite yönetiminden ilgili kişi ve 
hocaların destek ve yardımları göz ardı edilmemeli.   
Bu güzel hazırlığı taçlandıran özlediğimiz Bahaeddin 
Karakoç, Mustafa  Kök gibi   büyüklerimizi, sevdikle-
rimizi  görme fırsatı oldu. Fatih Uğurlu’nun Mado’da 
verdiği ziyafet ile  yine onun ısrarı ile yeni seçilmiş 
Ticaret Borsası  başkanı ziyareti ile ikram ve hediye 
torbaları zevkle kabul edildi.

Bu güzel şehirden ve insanlarından ayrılırken 
bazı yol arkadaşlarımız da  kafileden ayrılıyor.  Dönüş 
yolculuğumuzu Kayseri şube başkanı Ahmet İlhan’ı 
şehrinde indirmek üzere Kayseri üzerinden yapıyoruz.

Bu güzel yolculuk sırasında isimleri günlüklerde 
yazılı olan bütün dostlara ve gittiğimiz  şehirlerde hiz-
met ve ikramlarını esirgemeyen ev sahiplerine   bu se-
yahat   münasebetiyle müteşekkir kaldığımı son cüm-
lelerim olarak ifade etmeliyim.   Benim ne kusurum 
oldu bilemiyorum, oldu ise umarım affa uğramayacak 
kadar vahim değildir.  

    
    

Bahattin Karakoç         Foto: A. Dur



  

                                        
EV SAHİPLERİDEN

KAHRAMANMARAŞ TİCARET BORSASI BAŞKANI AHMET DURAN BALSUYU'NU ZİYARET          Foto: V.  Güneş
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Sevgili Dostlar,

Türkiye Yazarlar Birliği 35 yıldır Türkiye’nin kül-
tür hayatına hizmet eden, kendi tarihi-kültürel-edebi 
değerlerimize sahip çıkan, onları bugünün nesille-
riyle buluşturmaya gayret eden, güzide bir kuruluş. 
TYB’nin bu doğrultuda yıllardır yayımladığı yıllıklar, 
kitaplar, verdiği ödüller ve düzenlediği şölenler ger-
çekten anılmaya değer. Bu çerçevede, TYB’nin 35. 
yıl faaliyetleri kapsamında düzenlediği “Ankara’dan 
Siirt’e Kültür Kervanı” yolculuğunun Aksaray’dan 
geçmesinden çok memnun olduk; değerli şairler ve 
yazarlar heyetini Aksaray Üniversitesi’nde ağırla-
maktan şeref duyduk. Bu vesileyle TYB ile yollarımı-
zın 1980’li yıllarda nasıl kesiştiğine de değinmemde 
yarar var. 1980’lerin ilk yarısında Anadolu’nun çeşitli 
yörelerinden üniversiteyi kazanıp gelmiş, çoğunluğu 

köylü çocuğu bir grup arkadaşla “memleket kurtarma 
muhabbetleri” yapabileceğimiz daha rahat bir ortam 
ararken Yazarlar Birliği’ne yolumuz düşmüş, derdi-
mizi anlatınca bize kapılarını ardına kadar açmışlar-
dı. O sohbetlerin kültürel ve entellektüel gelişmemi-
ze katkısı büyük olmuştu. Kendilerine hem o günkü 
iyiliklerinden, hem de 35 yıldır Türkiye’nin kültür ve 
sanat hayatına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür 
ederim. Bir süre TYB Kültür ve Sanat Yıllığı’nın “Eko-
nomi Toplum Siyasî Hayat” bölümünü hazırlayanlar 
arasında olmaktan duyduğum memnuniyeti ayrıca 
belirtmek isterim. TYB gönüldaşlarına, şair ve yazar 
dostlarımıza etkinliklerinde başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Mustafa Acar

Aksaray Üniversitesi Rektörü

İbrahim Ulvi Yavuz, Rektör Mustafa Acar ve D. Mehmet Doğan                      Foto: V.  Güneş



176

YAZARLAR Birliğimizin “Kültür Kervanı” 
kapsamında son duraklarından biri olan 
Diyarbakır’da iki gün bulunması, şehir ko-
nulu yazılarla kalemini şekillendirmiş olan 
bizi, memnun etmiştir.

TYB’yi şehrimizde misafir etmek, 
kendilerine şehrimizi dolaştırmak ve ta-
nıtmak şehrimiz için kıvançtır. Kültürel 
etkinliklere katılım, daima arz ve talep ile 
endekslidir. Katılımın çok ya da az olması, 
aslında önemli değildir. Önemli olan, me-
sajın ulaşıp ulaşmamasıdır. Ki TYB, ilk kez 
Diyarbakır’a bu denli yoğun bir katılımla 
gelmiştir. İlk gelişlerde bizce olmaması gereken ve 
arzulanmayan kimi aksaklıkların olması, elde olma-
yan hususlardır. 

İstediğimiz misafirlerimizin memnuniyetle, iyi 
intibalarla şehirden ayrılmasıdır. Ki biz, bunun böyle 
olmasını arzuluyoruz. Şehir merkezinde gerçekleş-
tirdiğimiz gezi, STK temsilcileriyle görüşme, televiz-
yondaki canlı yayın, etkinliklere katılan panelistlerin 
çarpıcı açıklamaları, Kültür Kervanı’nın Diyarbakır 
durağının ilerideki yıllarda böylesi parçalı etkinlikten 
ziyade 3. Milletlerarası Şehir Yazarları Kongresi için 
ideal bir mekân olduğunu ortaya koyması açısından 
önemlidir. Bu iki hafta içinde onlarca etkinliğin oldu-
ğu göz önünde bulundurulduğunda, kitap fuarına üç 

yüz yazarın katılımı düşünüldüğünde her 
etkinliğe şehir meraklılarının, kültüre ilgi 
duyanların yetişememesi söz konusudur.

Üstad Sezai Karakoç konulu 2. etkin-
liğin yapılması, panele ilgiyi azaltmışsa da 
panelde ele alınan Sezai Karakoç Portre-
si, diğer etkinliğin gölgesinde kalmamıştır, 
kalması da düşünülemez. Diyarbakır’ı Ta-
nıtan Adam Şevket Beysanoğlu’nu konu 
alan etkinlik, malum olduğu üzere her 
yerde karşılaşılan biçimde şehre hizmeti 
geçenleri akla getirmeme vefasızlığının kı-

rılması oldu. Lakin bazen bir katılımcının varlığı yüz 
katılımcıya, bir dinleyicin varlığı yüz amaçsız dinleyi-
cinin kat kat üstündedir. Biz, bunu teselli babından 
değil, bir hakikat olarak belirtiyoruz.     

Kültürel alanda kalıcı çalışmalar ne yazık ki po-
pülist kültür denilen sabun köpüğü aktüel etkinlikler-
le gölgelendiğinde insan ister istemez üzülür. Fakat 
kültür adamlarının kaderinde anlaşılmamak, daima 
vardır. Sıkıntılar içinde bir ömür geçirmiş, varlığı eser-
leriyle bizim için mutluluk olan Sezai Karakoç Üstadı-
mızın, yaşarken değerini bilmemiz ve bu minval üze-
rine çalışmalarımızı şekillendirmemiz gerekmektedir. 

Kültür Kervanı’nda gelenlerin dikkatine sunduğu-
muz Üstad Sezai Karakoç’un külliyatı, hakkında yazı-
lan kitaplar, Diriliş koleksiyonun bir bölümü ve Diriliş 

KÜLTÜR KERVANI VE İNTİBALARIMIZ
Mehmet Ali Abakay

Fot:  A. Dur
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ile Üstad için çıkartılan dergilerin özel sayılarından 
oluşan sergi, sunulan slayt, görsel yönden oldukça 
çarpıcı olmuştur. Aynı şekilde Şevket Beysanoğlu için 
hazırladığımız tüm eserlerini içine alan kitap sergisi 
ve slâyt gösterisi, şehre verdiğimiz önemin gereğidir.  

Organizasyonların daha önce yapılmış olması, 
tanıtımların reklamların bir bütçeyle şekillendirilmesi, 
resmî yetkililerin desteği, Üniversitelerin duyarlılığı, 
STK Temsilcilerine önceden etkinliklerin bildirilmesi, 
geri dönüşlerin sağlanması, etkinliklerin her kesime 
yansıtılmasına iyi zemin hazırlar. 

Diyarbakır’da arzulanan gerçekleşmiş ise de 
gönül, daha iyisinin olmasından yanadır.  Biz, şehir 
araştırmacısı olarak üzerimize düşen görevi yapar-
ken, bu tür etkinliklerde üstlendiğimiz ev sahipliğinde 
ağırlamada değil, diğer kimi hususlarda eksiklikleri-
mizin farkında olduk. Anlamaktayız ki her şey insanın 
gönlünden geçtiği gibi olmuyor.

Kültür Kervanı, Diyarbakır’ımızın yetiştirdiği Şehir 
Sevdalısı Şevket Beysanoğlu’nu  ve  Fikir Adamı Se-
zai Karakoç’u konu almakla oldukça önemli çalışma-
da bulunmuştur. Gerçekleştirilen panel de apayrı bir 
öneme sahiptir. Şiir dinletileriyle birçok seçkin isim, 
şiir severlerle buluşturuldu.

Batılılaşma İhaneti eseriyle otuz yıl önce tanıdı-
ğım, sonradan tanıştığım, “Aziz Ağabeyim” hitabıyla 
seslendiğim Sayın D. Mehmet Doğan Hocama, Birlik 
Başkanı Sayın İbrahim Ulvi Yavuz Bey’e, Başkan Yar-
dımcısı Sayın Ahmet Fidan Bey’e, Parlementer- Yazar 
Sayın Dr. Mehmet Sılay Bey’e ve diğer dostlarımıza, 
ustalarımıza şehrimizin tanıtımına yaptıkları katkı se-
bebiyle müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyo-
rum. 

Gönül ehli halden anlamaktadır, açıkçası. Biz, 
şehrimizde katılımı daha çok, daha fazla ses getiren 
etkinliklerin gerçekleştirilmesini Yazarlar Birliğimizden 

talep ediyoruz. Bu talebimiz uygun görülür ve şart-
lar el verdiğinde, dostlarımızla çektiğimiz fotoğraflar 
her görüldüğünde şehrimize, kültürümüze, kardeşlik 
bağlarımızın ne denli sağlamlaştığına şehrimizde ge-
çirdikleri zaman tanıklık, kaleme alınan şehir intibaları 
buna şehadet edecektir.

Diyarbakır sevdalısı Mehmet Ali Abakay başka bir Diyarbakır 
sevdalısı Şevket Beysanoğlu’nu anlatıyor.            Foto: A. Dur
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EV SAHİPLERİNDEN

     

KAPTANIMIZ TAMER VE YARDIMCISI MURAT                                               Foto: M. Adıbeş
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BASINDA KÜLTÜR KERVANI
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