FAZLI ERTEK‹N VE MEZAR TAﬁLARINA ﬁ‹‹R YAZAN
S‹VASLI D‹⁄ER ﬁA‹RLER
Fazl› Ertekin and the Other Poets of Epitaphs from Sivas
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ÖZET
Bu çal›ﬂmada kendi mezar taﬂ›na ﬂiirleri yaz›lan Sivasl› ﬂairler hakk›nda bilgi verilmiﬂtir. Bunlardan
Fazl› Ertekin geniﬂ tutulmuﬂ, Ömer ‹hya, Ahmet Rindi, M. Mesut Hocao¤lu, Feyzullah Demiray üzerinde
durularak mezar taﬂ› ﬂiirleri örneklendirilmiﬂtir.
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ABSTRACT
This study is about the poets from Sivas whose poems are written on their gravestones. In this study
some information is given about from Sivas poet own poem for graves-stone. Among them, Fazl› Ertekin is
cited in detail and brief information is given about Ömer ‹hya, Ahmet Rindi, M. Mesut Hocao¤lu, Feyzullah
Demiray with their gravestone poems.
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Mezarl›klar ve gömme görenekleri
sosyo-kültürel incelemelerde sosyal bilimcilere önemli bilgiler vermektedir.
Çünkü bir kültürün en muhafazakâr ve
sert yan›n› do¤um, evlilik ve ölüm gibi
geleneksel de¤erlerinde görürüz.
Müslüman-Türk ölüm geleneklerinin önemli bir k›sm›n› oluﬂturan mezar
kitabeleri belli dönemler içerisinde toplum vicdan›n›n ve kolektif ﬂuurun ölüm
karﬂ›s›ndaki tavr›n› ortaya koyar. Kitabelere iﬂlenen metinler, ﬂiir parçalar› ve
ölçülü sözler, ahiretten çok dünyay› ve
hayat› alg›lama biçimiyle ilgilidir. Mezar
taﬂlar›nda amaç ölen kiﬂiyi hayattakilere tan›tmak ve merhumun ruhuna bir
Fatiha okutmak oldu¤u için mezarlar›n
yola bakan taraflar› süslü ve dikkat çekicidir. Mezar taﬂ› kitabeleri, anlam ça¤r›ﬂ›mlar› ile ölümün bir yokluk de¤il kaç›n›lmaz bir gerçek, dünya hayat›n›n geçici, baki olan›n ise yaradan oldu¤u vur-
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gusunu iﬂler. Kapsaml› bir sosyo-kültürel çal›ﬂman›n konusu olabilecek bu gelenek çerçevesinde, geride kalanlar için
ölümden ibret alarak hayatlar›n› nas›l
ﬂekillendirmeleri yönünde nasihatte bulunuldu¤u gibi ölenin kendi kimlik ve
kiﬂilik özellikleri ile dua beklentisini de
içerir.
Bu yaz›da, mezar kitabeleri gelene¤inde kendi mezar taﬂ›na ﬂiir yazm›ﬂ
olan Sivasl› ﬂairlerden Fazl› Ertekin
a¤›rl›kl› olarak ele al›nd›ktan sonra
Ömer ‹hya Efendi, Ahmet Rindi, M.Mesut Hocao¤lu ve Fazl› Demiray üzerinde
durulacakt›r.
Fazl› Ertekin (1911–1977):
Sivas’›n eski ailelerinden Deli Reﬂito¤ullar›’ndan Dr. Osman Nuri Bey’in
o¤ludur. Dr. Osman Nuri Bey, 1903 y›l›nda ‹stanbul’da Gülhane Askeri T›bbiyesi’nden mezun olunca, staj›n› göz servisinde tamamlam›ﬂ ve 1904 y›l›nda çek-
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miﬂ oldu¤u kura ile Ba¤dat’ta 6. Ordu,
44. Alay 2. Tabur tabibi olarak göreve
baﬂlam›ﬂt›r. 1906 y›l›nda Ba¤dat Genel
Valisi olan Mustafa Sabri Paﬂa’n›n k›z›
Fatma han›mla evlenmiﬂ olan Dr. Osman Nuri Bey’in bu evlilikten Hatice
Fitnat, Hamdi Y›lmaz, Abdülhâlik Fazl›,
Asaf ve Ömer Faruk adl› çocuklar› dünyaya gelmiﬂtir.
ﬁair bir baban›n o¤lu olarak 1911
y›l›nda Ba¤dat’ta do¤an Abdülhâlik Fazl›’n›n çocuklu¤u, di¤er kardeﬂleri gibi savaﬂ y›llar›n›n s›k›nt›lar› içinde geçmiﬂtir.
Babas› Dr. Osman Nuri Bey, Trablusgarp arkas›ndan da Balkan Savaﬂ›’nda
görev yapm›ﬂ tekrar Ba¤dat, ‹ran ve
Basra’daki görevlerinden sonra Nusaybin, Konya ve Amasya’da askeri hekim
olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. Dr. Osman Nuri Bey
kendi çocuklar›na çok iyi e¤itim verdi¤i
gibi, ihtiyaç içinde olan iki küçük çocu¤u
da okutarak onlar›n da yetiﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. (Akkaya 1982, 10)
Soyad› kanunuyla ‘Ertekin’ soyad›n›
alan Fazl› Bey, Sivas Lisesi’ni bitirdikten
sonra a¤abeyi Hamdi Y›lmaz gibi hukukçu olmak istedi¤i için ‹stanbul Hukuk
Fakültesi’ne girerek buradan 1935 y›l›nda mezun olmuﬂtur. 1946 y›l›na kadar
yurdun çeﬂitli yerlerinde hâkim ve savc›l›k yapan Fazl› Ertekin, bu tarihten sonra serbest avukatl›k yapm›ﬂ, 1954 y›l›nda milletvekili olmuﬂ, 1963 y›l›ndan
1977 ﬁubat›nda vefat›na kadar Kad›köy
2. Noteri olarak görev yapm›ﬂt›r.
Siyasi mücadele y›llar›nda günlük
gazetelerde çeﬂitli konularda yaz›lar
yazm›ﬂ olan Fazl› Ertekin, baﬂta ﬂiir olmak üzere musiki ve edebiyata karﬂ› ilgisi sebebiyle daha çok bu sahaya yönelmiﬂ ve kitaplaﬂan ﬂiirler yazm›ﬂt›r. Yay›mlan›ﬂ s›ras›na göre ﬂiir kitaplar›n›n
adlar› ﬂöyledir:
Öyle Bir Ömür ki 1957
‹ki Günlük Dünyada 1965
Unutturma Bana Seni 1970
Nas›l Kalmaz ‹zleri 1973
Bir Teselli Arad›m 1976
‹çten ve samimi bir üslupla kaleme
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ald›¤› ﬂiirlerinde dünyan›n fanili¤i üzerinde duran Fazl› Ertekin, geçip giden
hayat mücadelesi için, “bazen bir nehir
gibi sessizce ak›p gitti” diyerek insan hayat›nda, ac›lar›n ve kederlerin mutluluklardan daha fazla oldu¤unu dile getiririr. ‹nsan›n bu geçicilik duygusunu idrak ederek yaratana kulluk etmesi gerekti¤ini, çünkü bunun insana en çok
yaraﬂan bir duruﬂ oldu¤unu söyler:
Türlü az›k verdin övdün yaratt›n
Ululuk s›rr›ndan belgeler katt›n
Do¤ruyu e¤riyi yolu anlatt›n
Yüce Tanr›’m bize kulluk yaraﬂ›r

Fazl› Ertekin, a¤abeyi hakim Hamdi Ertekin’e ithaf etti¤i Öyle Bir Ömür
ki adl› ﬂiir kitab›nda a¤abeyinin vefat›
dolay›s›yla duydu¤u derin kederini,
“Sensiz yaﬂamak da neye yararm›ﬂ” ﬂeklinde dile getirir
Yetiﬂti¤i muhit ve alm›ﬂ oldu¤u e¤itim sebebiyle Arapça ve Farsça’ya aﬂina
olan Fazl› Ertekin, kendi ifadesiyle ﬂiirlerini, “ içine nas›l do¤duysa öyle” yazm›ﬂ, ﬂiiri daha ziyade his, hayal, sevgi ve
ilham olarak nitelemiﬂtir. Dile getirilen
duygular›n samimi ve yürekten olmas›n›
isterken gönlünün hürriyetini her ﬂeyin
üzerinde tuttu¤unu, onun kay›t alt›na
al›nmas›ndan kaç›nd›¤›n› ifade etmiﬂtir.
Var oluﬂun temelinde sevgiyi gördü¤ünü,
bu duygunun her ﬂeyi, herkesi kucaklamas›n› arzu eti¤ini söylerken; ‘sevgisiz
gönüllerde p›narlar›n buz tuttu¤u’nu anlatm›ﬂt›r... ‹nsanl›k demek, sevmek ve
sevilmektir derken o da Yunus gibi, “sevelim sevilelim” diyenlerden olmuﬂtur.
ﬁairimiz, “Sen bir Sevgisin” adl› ﬂiirinin
bir bölümünde ﬂöyle seslenmiﬂti:
........
Göreceksin ki sen bir sevgisin
Bütün güzellikleri bir yana b›rakarak
Önce kendini sev sonra seni seveni
Sevgi çiçe¤i açmayan gönül bahçesinde
Kuru dikenler, kuru yapraklar bar›n›r ancak

........
De¤erli halkbilimcilerimizden Vehbi Cem Aﬂkun, hemﬂehrisi ve okul y›llar›ndan arkadaﬂ› olan Fazl› Ertekin’i;
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“Ben bir hüzün ﬂairiyim” derdi. O, hüznün yan›nda aﬂk›, aﬂk›n içinde hasreti
ve vuslat› iç içe duymuﬂtu.” ﬂeklinde de¤erlendirir.
Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan da Fazl›
Ertekin’in ﬂiirleriyle ilgili düﬂüncelerini
ﬂöyle belirtmiﬂtir:
“ﬁiirlerinde aﬂk daima için için tüten bir buhurdan, tasavvuf da ince bir
duman halinde yükselip râyihas›n› yaymakta... Ya kelimeler?.. Millî hayat›m›zla yaﬂayan hazine... As›rlar›n maceras›n›, en ince duygular›n ç›rp›nan dalgalar›n› taﬂ›r. Samimi bir sanatkâr, kelimeyi
aramaz, kelime gelir onu bulur.. “ diyerek ﬂaire yazd›¤› bir mektubunda; Izd›rap ﬂiirleri hayat›n öz mal›d›r. Her gönülde onun için için inleyen telleri vard›r. Üstad, m›zrab› o tellere dokundukça
gönülde k›yametler kopar. O mukaddes
teller bende de vard›r. Tanbur gibi de¤il,
kanun gibi baﬂtanbaﬂa o tellerle mücehhezim” derken Fazl› Ertekin’in m›sralar›
ile kendi gönlünde bir akrabal›k görmektedir. (Akkaya, 1982, 8)
Fazl› Ertekin, son ﬂiirlerinde ölümü
daha yak›ndan hissetmiﬂ, “bir teselli
aram›ﬂ ve iz b›rakmak” arzusunda oldu¤unu s›k s›k dile getirmiﬂtir. “Dünya ve
Ahiret” adl› ﬂiirinde:
Belli olmaz neresi ahiret mekân›m›z
Nerede k›l›nacak cenaze namaz›m›z
Nihayet bir faniyiz dünyada misafiriz
Yüce Hakk’a tapar›z haddimizi biliriz
‹çimde öyle hisler var ki anlatamam
K›lacak namaz›m› acep nas›l bir imam?
Y›llar bir bir geçiyor ilerledi yaﬂ›m›z
Düﬂünceler içinde bocal›yor baﬂ›m›z
Kader k›smet ne ise bir gün gelecek baﬂa
Birkaç m›sram var yaz›ls›n onlar taﬂa
Tereddütler içinde zaman› bekliyorum
Ak günler kara günler ne olacak diyorum
Yaﬂamak bir hakt›r ancak menzile kadar
Kalbimi sevgi sarar, ruhumu hicran sarar
Neden niçin bu günler karamsar›m bilemem
Hayat öyle bir yük ki anlat›p söyleyemem
Gidenler unutulur, gelenler umut dolu
Elimde bir ﬂey yok ki ﬂaﬂ›rm›ﬂ›m yolumu
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Bir hat›ra ve bir iz b›rakabildimse e¤er
Demek ki yaﬂayacak içimdeki sevgiler
Dünyada ahirette haz›r›m ben hesaba
Hükmünü Hak verecek raz›y›m kitaba da

1977 y›l› ﬁubat ay›nda, ‹stanbul’da
maddî âlemden göçen Fazl› Ertekin’in
bu ﬂiirinde “birkaç m›sram var yaz›ls›n
onlar taﬂa” ﬂeklinde belirtti¤i arzusu yerine getirilerek ﬂu dörtlü¤ü mezar taﬂ›na yaz›lm›ﬂt›r:
Sevab›mla günah›mla gör beni
Bir var ettin bir yok ettin neyleyim
Yüce Tanr›’m toprak ettin bu teni
Dilim yok ki hikmetini söyleyim

Fazl› Ertekin gibi kendi mezar taﬂlar›na ﬂiir yazan di¤er Sivasl› ﬂairler
ﬂunlard›r:
Ömer ‹hya (1876–1909)
Sivas’›n kadim ailelerinden Râhato¤ullar›/Mütevelliler ailesine mensup
olan Ömer ‹hya, devrinde ihmale u¤ram›ﬂ talihsiz bir ﬂairdir. Babas›n›n görevi
sebebiyle Tokat’ta do¤an ve ö¤renimini
burada tamamlayan ‹hya, medreseden
sonra icâzet alm›ﬂ, haf›z olmuﬂ, ö¤rencilik y›llar›ndan beri ‹stanbul’un en iyi
mecmualar›nda ﬂiirleri ç›km›ﬂt›r. ‹mtihanla Sivas Askeri Rüﬂdiyesi’ne hoca olmuﬂ, Sivas Valisi Reﬂit Akif Paﬂa
(1862–1920)’n›n teveccühlerini kazanm›ﬂ, hocal›¤›n›n yan›nda, Bidayet ve ‹stinaf mahkemelerine aza tayin edilmiﬂtir. Reﬂit Akif Paﬂa’n›n ‹stanbul’a tayininden sonra ‹hya da ailesiyle birlikte
‹stanbul’a yerleﬂmiﬂ ve Paﬂan›n tavsiyesiyle hocal›k görevine baﬂlam›ﬂt›. Reﬂit
Akif Paﬂa’n›n istifa etmesi sonucunda
geçim s›k›nt›s›na düﬂen ﬂair Ömer ‹hya,
geçirdi¤i bir cinnet sonucunda intihar
etmiﬂtir. (Polat, 1995) Edirnekap› Kabristan›’nda bulunan mezar taﬂ›nda ölümünden bir hafta önce söyledi¤i ﬂu beyit
yaz›lm›ﬂt›r:
Zaruret hiç kal›r bin türlü kahriyyat ile bittim
Ne Hakk’› lâkin aldatt›m ne bir zî-ruhu incittim
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ﬁeyh Ahmet Rindi
(1908–1960)
Ünlü mutasavv›f ve ﬂair ﬁemseddin
Sivasî’nin ahfad›ndand›r. As›l ad› Ahmet
Güneren olan ﬁeyh Ahmet Rindi, çeﬂitli
memuriyetlerden sonra eﬂinin vefat›
üzerine ‹stanbul’a gitmiﬂ ve Kapal›çarﬂ›’da seyyar elbisecilik yapm›ﬂt›r. ﬁiirlerinde ‘Rindî’ ve ‘Karaﬂemis’ mahlaslar›n›
kullanm›ﬂ olup mutasavv›f, rind ve aﬂkla yo¤rulmuﬂ bir ﬂairdir. Halk ﬂiiri ve tasavvuf içerikli çok güçlü ﬂiirleri olmas›na ra¤men yeterince tan›nmam›ﬂ bir kiﬂilik olan Ahmet Rindi’nin ﬂiirleri, ölümünden sonra o¤lu Ali Kas›m Karaﬂemis taraf›ndan 1966 y›l›nda ‹stanbul’da
Son ‹kram ad›yla kitap halinde yay›nlanm›ﬂt›r. ﬁairin kitab›nda da yer alan;
“Mezar Taﬂ›m ‹çin” ﬂeklindeki beyti mezar kitabesine yaz›lm›ﬂt›r:
Küsüp dünyaya kahr-› firkat-i cânâna h›nc›mdan
Bulup cânân› canda yerlere geçtim utanc›mdan

M. Mesut Hocao¤lu
(1904–1976)
Zara’l› müftü ve müderris Ömer
Lütfü Efendi’nin torunudur. Zara’da
do¤muﬂ olan Mesut Hocao¤lu, babas›
Hac› ‹brahim Efendi gibi Posta ‹daresine intisap etmiﬂ ve buradan emekli olmuﬂtur. Dostlar› ve yak›nlar› taraf›ndan
çok sevilen M. Mesut Hocao¤lu çok okuyan ve kalbi Allah aﬂk› ve maneviyatla
dolu, tasavvufu çok seven bir kiﬂiliktir.
(Üçer 1993) Emekli olduktan sonra ﬂiir
yazmaya daha çok yönelmiﬂ, mezarl›klar› dolaﬂt›¤›nda kabirlerdeki ﬂiirler ve
Fâtiha istekleri onu çok etkiledi¤i için
mezar taﬂlar› için ﬂiirler yazd›¤›n› ifade
etmiﬂtir. Kendi deyiﬂiyle “a¤layan ve visâle bel ba¤layan” Hocao¤lu, “ölüm denen vuslat de¤ildir ›rak” m›sra›nda da
belirtti¤i gibi 7 A¤ustos 1976’ da yüce
Yaradan’›na kavuﬂmuﬂtur. “Mezar Taﬂ›
Kitabeleri” ad›n› verdi¤i 188 ﬂiirden oluﬂan eseri di¤er ﬂiirleri ile birlikte evlatlar› taraf›ndan 1993 y›l›nda ‹stanbul’da
kitap halinde yay›nlanm›ﬂt›r Abdulveh-
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hab Gazi Mezarl›¤›’ndaki kabrine, kendi
mezar taﬂ› için yazm›ﬂ ﬂiirde kimli¤ini
de yans›tm›ﬂ, akibet kendi mezar taﬂ› kitabesini dile getirmiﬂtir:
Kitabe yazard›m mezar taﬂ›na
Ölümün s›ras› geldi baﬂ›ma
Geldi nöbeti rica etmenin
Fâtihadan çelenk koyun baﬂ›ma

Feyzullah Demiray
(1914–1994)
Sivas’ta do¤muﬂ olan Feyzullah Demiray çok küçükken babas› ölmüﬂ ve
mahrumiyet içinde geçen bir çocukluk
yaﬂam›ﬂt›r. ‹lkokulu Sivas’ta okuduktan
sonra, askeri ortaokula gitmiﬂse de sa¤l›¤›n›n bozulmas› sebebiyle buradan ayr›lm›ﬂ ve 1931 y›l›nda Sivas Muallim
Mektebi’ni bitirerek ö¤retmen olmuﬂtur.
Yurdun çeﬂitli yerlerinde ö¤retmenlik ve
okul müdürlü¤ü yapm›ﬂ, 1969 y›l›nda
Sivas Cumhuriyet ‹lkokulu müdürlü¤ünden emekli olmuﬂtur. Eﬂinin vefat›ndan sonra ‹stanbul’da giderek, burada
k›z›n›n yan›nda son y›llar›n› geçiren
Feyzullah Demiray, vefat›na kadar çok
sevdi¤i ﬂiirle meﬂgul olmuﬂtur. ﬁiiri, hayat›n›n dokusuna sindirmiﬂ, her ﬂeyi
manzum ifade etme¤i zevk ve al›ﬂkanl›k
addederek bu konuda hiçbir iddias› olmam›ﬂt›r. (Üçer 1996)
1981 y›l›nda kendisine yazm›ﬂ oldu¤u mezar taﬂ› kitabesi ﬂöyledir:
Dünya kahr› çöktü küçük yaﬂ›mda
Ottan gayr›s› da bitti baﬂ›mda
Bu kabir kiminmiﬂ diyen yolcular
Fâtiha okusun mezar taﬂ›mda
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