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ÖN SÖZ 

Konya basınında 1949 yılından beri adını gazete sütunlarından düşürmeyen Ali 

Rıdvan Bülbül, bu yıl meslek hayatının 58. yılını doldurmaktadır. 58 yıl boyunca, 

Konya yerel basınında önemli pek çok gelişmenin ortaya çıkarılmasında ve 

yaygınlaştırılması noktasında rol oynamıştır.  

Hazırladığımız yüksek lisans tezinde, Ali Rıdvan Bülbül ismini çeşitli 

yönleriyle tanıtmayı, Konya basın hayatındaki yerinin ve şair kimliğinin altını çizmeyi 

onu bir şahsiyet olarak ortaya çıkarmayı hedefledik.  

1949 yılından beri ülkemizin geçirdiği buhranlı dönemlerin bir gazeteci olarak 

tanığı olmuştur. Yassıada mahkemelerine basın mensubu olarak katılmış, 1971 

muhtırasını ve 12 Eylül 1980 ihtilalini yaşamış, 1983 yılında milletvekilliğine aday 

olmuştur. Konya’daki tüm çevrelerle ilişkileri olan, Konya’yı, Konyalıyı yakından 

tanıyan Bülbül; amacının, her fırsatta Konya’ya hizmet etmek olduğunu belirtir. Konya 

basınına ve dolayısıyla Konya’ya uzun yıllar hizmet eden bu önemli gazetecimizin 

tanıtılması gerektiği kanaatindeyiz. 

A.Rıdvan Bülbül, çoğu kişi tarafından gazeteci kimliğiyle tanınmaktadır. 

Bunda, uzun yıllar önce şiirden uzaklaşmış olmasının payı vardır. Ancak yine de, 

Rıdvan Bülbül, dört şiir kitabının sahibi bir şairdir. Onun özellikle bu yönünün açığa 

çıkarılması başlıca amacımızdır. Bir dönem Hisar topluluğuna katılan, Çağrı dergisinde 

ve diğer pek çok önemli edebiyat dergisinde şiirleri yayınlanan şair Ali Rıdvan Bülbül, 

1950-1965 yılları arasında Konya’daki sanat ortamının aranan isimlerinden olmuştur. 

Feyzi Halıcı, Celaleddin Kişmir, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Erdoğdu, 

Yahya Benakay, Osman Attila, Bekir Sıtkı Erdoğan, Mehmet Önder gibi isimlerle olan 

dostluğu; Oğuz Tansel, Kemal Or gibi “edebiyatçı” öğretmenlerinin yönlendirmeleri, 

Bülbül’ün daha ortaokul sıralarında başlayan şiir yazma hevesini körüklemiş ve onu 

edebî dünyanın içine çekmiştir. 

Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde A.Rıdvan Bülbül’ün 

hayatı, sosyal ve kültürel faaliyetleri anlatılıp değerlendirilmektedir. İkinci bölümde ise 

eserlerinin üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölüm gazeteciliğini ele almaktadır. 
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Çalışmamızın dördüncü bölümünde onun sanat anlayışı ve sanat hayatı, beslendiği 

kaynaklar, şiir anlayışı ve şiirlerinin incelenmesiyle onun şair kimliğini ortaya 

çıkarmaya çalıştık. Böylelikle Bülbül’ün Konya kültür ve sanatına olan hizmeti de 

değerlendirilmiş olacaktır. 

1946’dan günümüze kadar uzanan gazete taramaları, bana; yaşadığım şehre, 

farklı ve daha derin/inceleyici bir gözle bakma fırsatını vermiştir ve tabii Ali Rıdvan 

Bülbül’ü tanıma ve tanıtma fırsatını da…  

Son olarak bu tezi hazırlama fırsatını veren ve desteğini hiç esirgemeyen 

değerli hocam Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN’a teşekkürü bir borç bilirim. Her türlü 

kaynağı ve başta birinci elden kendi kaynaklığını mütevazılıkla sunan Sayın Ali Rıdvan 

BÜLBÜL’e teşekkür ederim. Çalışmama destek verip kaynak kişilere ulaşmamda 

yardımını esirgemeyen Sayın Yrd. Doç. Dr. Caner ARABACI’ya, araştırmalarım 

süresinde kapalı oldukları saatlerde bile bana çalışma imkânı sağlayan Konya İl Halk 

Kütüphanesi müdürü ile çalışanlarına ve hafta sonları gazete odasını kullanmama izin 

veren Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi idaresine ve çalışanlarına 

minnettarlığımı belirtmek isterim.  

 Seval SELÇUK 

 Konya- 2007 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

HAYATI 

 

Konya basın hayatının ilk dönemlerinden bu yana kalemini durmaksızın 

işletmiş olan Ali Rıdvan Bülbül’ün, şairlikle başlayan yazı sevdası sonraları rengini 

değiştirmiş, şair kimliği önceliğini, zaman içinde, gazeteci kimliğine bırakmıştır. İşte 

biz bu önemli gazetecimizin hayat hikâyesini gazete sütunlarından, dostlarının 

anlattıklarından, onu tanıyanlardan ve bizzat kendisinin verdiği bilgilerden yola çıkarak 

anlatmaya çalışacağız. 

1.1. DOĞUMU VE AİLESİ  

Ali Rıdvan Bülbül, 15 Temmuz 1932 yılında Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı 

Doğanbey kasabasında doğmuştur. Babası Halil Bülbül, Konya Adliyesi’nde yazı işleri 

müdürlüğünden emekli olmuştur. Bülbül, babasıyla ilgili hatıralarından söz ederken 

şunları aktarır: 

 

“Babam bir kamu görevlisiydi, Beyşehir’de. Beyşehir ile 

Doğanbey arasında gider gelirdi ve biz Doğanbey’de otururduk.(……) 

Babam hiç okula gitmedi. Okuma yazmayı kendi kendine öğrenmiş ve 

en son adliyede yazı işleri müdürlüğünden emekli oldu. Hiç okula 

gitmeyen bir insanın kendi kendine okuma yazma öğrenmesi ve yazı 

işleri müdürlüğüne kadar gelmesi… Demek ki onun büyük bir cesaret 

ve gayreti ile olmuş.”1 

 

Babasının küçük bir kasabada engellerini aşarak mevki sahibi olma yolunda 

gösterdiği azmin bir benzeri Bülbül’ün hayatında da görülmüş, o daha 15–16 

yaşlarındayken yerel gazeteciliğe başlamış, ilerleyen yıllarda ise Türkiye’yi ilgilendiren 

                                                 

1 A.Rıdvan Bülbül’le 26 Şubat 2007 tarihli görüşmeden. 
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önemli olaylarda basın mensubu olarak görev almış, dolayısıyla kendi gazetecilik 

kariyerini taçlandırmıştır.  

A.Rıdvan Bülbül’ün annesi Şerife Hanım, Doğanbey’in eski belediye 

başkanlarından Osman Çakır’ın kızıdır. Çakır ailesi kasabada “Çakırlar” lakabıyla 

bilinirler. Dedesinin çok otoriter bir yapıya sahip olduğunu belirten Bülbül, 

çocukluğunda ondan çok çekindiğini de söylemektedir. 

Babasını 1994 yılında annesini ise 1995 yılında kaybeden Bülbül, ardı ardına 

gelen bu iki ölümle sarsılır ve onların yaşadığı evi uzun süre olduğu gibi bırakır. 

Sıkıntılı zamanlarında bu evi ziyaret eder. Anne ve babası öldükten sonra bir dönem 

Bülbül’ün sığınağı haline gelen ev, çok sonra boşaltılır.2 

A.Rıdvan Bülbül’ün bir kız kardeşi vardır. Saadet Bülbül, Mustafa Şişman’la 

evlenmiştir. 54 yaşındayken sirozdan ölen Saadet Hanım, bir dönem kardeşi A.Rıdvan 

Bülbül’ün gazetesi Sabah’ın sahibi olarak gözükür. Bu durumun, gazetenin yasalara 

uygun olarak bildirilmesi gereken fikir işçisi kadrosunun düzenlenmesi dolayısıyla 

ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Saadet Hanım’ın Mustafa Şişman’la evliliğinden Fatma 

ve Ayşe adında iki kızı olur. Fatma Hanım gazeteci Ahmet Tapu’yla, Ayşe Hanım ise 

İşadamı Mehmet Özer’le evlidir. 

Bülbül ailesi fertlerinden A. Rıdvan Bülbül’ü en çok etkileyen amcası Mehmet 

Bülbül’dür. “Bülbül Hoca” lakabıyla tanınan Mehmet Bey; dönemin okumuş, kültürlü 

din adamlarındandır. Vaizlik ve müftü vekilliği yapmıştır. Onunla ilgili olarak A.Rıdvan 

Bülbül, “…o dönemde Mekteb-i Hukuk’u bitirdi yani entelektüel bir hocaydı, gerici 

değildi, ileri fikirli Atatürkçü bir din adamıydı.”3 demektedir. Mehmet Bülbül, yazı 

hayatına atıldığı ilk günlerde de onu yüreklendiren kişi olmuştur. 1949 yılında Yeni 

                                                 

2 “Benim annem yok artık. Onu yitireli tam sekiz yıl oldu. Bunun için 8 yıldır ‘Anneler Gününde’ hep 
melül mahzun olurum. Annemi 27 Mayıs 1995 öğlesinde Durak Fakih Mahallesi’nde baba evinde 
yitirdim. Üçler Mezarlığında toprağa verilişi yaşam çizgimin hep acı kesitlerinden birini 
oluşturmuştur.Annem babamın acısına ancak bir yıl dayanabildi. Hayırlı bir evlat olduğumu cümle 
alem bilir. Onları hiç muhtaç ve yalnız bırakmadım. Çoğu kez kendi kendimi sorgulamışımdır:‘Acaba 
daha yapamadıklarım var mıydı?’Yaşadıkları evi ne sattım ne de kiraya verdim. Yıllar yılı eşyalarıyla 
birlikte olduğu gibi durmaktadır. Bakımına gerekli özeni gösterdiğim gibi ziyaretlerimi de ‘günlüğe’ 
bağlamışımdır. Benim gibi ‘annesi olmayanlar’ böyle bir günde hep ‘geçmişe yolculuktan’ kendilerini 
alamazlar.” deyişi için bk. “Ana Gibi Yar Olmaz”, Yeni Meram, S.16718,13 Mayıs 2003, s.12. 

3 A.Rıdvan Bülbül’le 26.02.2007 tarihli görüşmeden. 
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Konya gazetesinde manileri yayınlanmaya başladığında henüz liseye yeni başlamış bir 

genç olan Bülbül, amcasının kendisini desteklemesinden dolayı duyduğu memnuniyeti 

şu sözlerle ifade eder:  

 “Amcam çok destek verirdi Ben ilkokulun birinci sınıfını 

Doğanbey’de okudum. Babamın Konya Adliyesi’ne atanmasından 

sonra, ilkokul birden sonra, Konya’ya geldik. Daha o zamanlar 

ortaokuldayken demek bende bir şeyler varmış böyle, içimde kıpır 

kıpır şiire karşı. Ekekon diye bir gazete çıkardı Konya’da, Ekekon 

gazetesi, orada maniler yazardım ben. Daha ortaokul talebesi, yaşım 

belki 12–13. Olayları maniyle karikatürize ederdim, eleştirirdim. 

Amcam bunları okur, büyük keyif alırdı ve beni desteklerdi. Bazıları 

‘Bak valiye, cumhurbaşkanına atıyor.’ derken, o bana cesaret 

verirdi.”4 

 

1.2. ÇOCUKLUĞU VE EĞİTİMİ 

A.Rıdvan Bülbül’ün çocukluk dönemini “Doğanbey’li yıllar” ve 

“Doğanbey’den sonrası” olarak iki döneme ayırabiliriz. 

İlkokul 2. sınıfa kadar Doğanbey’de kalan Bülbül, bu dönemde çocukluğunun 

en renkli, en canlı günlerini geçirmiştir. Öyle gözlemledik ki çocukluğuna dair anılar 

hep o kasabanın sınırları içinden anlatılmaktadır. Doğanbey’de geçen 8 yıl boyunca 

çocukluğunun en renkli günlerini yaşayan Bülbül, o günleri şöyle anlatıyor: 

 

“Çocukluk!..Pembe tüllere bürünmüş şahane 

günler…Ömrün en bahtiyar anları. Her türlü kaygıdan azade; daima 

iyiyi düşünmek, daima güzeli yaşamak. Ruh öylesine uçarı… 

Bayram camisinin dağılmasını dört gözle beklediğim 

heyecanlı dakikalar. Babamın elini öpüp, yüzümü okşayarak verdiği 

                                                 

4 Aynı görüşme. Burada belirtmeliyiz ki, taramalarımız sonucunda, yazarın, Ekekon gazetesinde bir şiir, 
bir de hikâyesinin yayınlandığını tespit ettik. Bülbül’ün bahsettiği maniler 1949 yılından itibaren Yeni 
Konya gazetesinde yayınlanmıştır. 
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para. Elbisenin yeniliğinden duyduğum memnunluk. Doyasıya 

yediğim çeşit çeşit şeker”5  

 

Ancak babasının Konya Adliyesi’ne memur olarak atanmasıyla birlikte, bu 

günlerin üzerine bir “pembe tül” çekilir ve aile Konya’ya taşınır. Dumlupınar ve İnönü 

İlkokullarında öğrenim gören Bülbül için, kasabasındaki o eğlenceli çocukluk günleri 

geri gelmeyecektir. Ortaokula başladıktan sonra ailenin geçim derdine ortak olmaya 

başlayacak ve okulla beraber yavaş yavaş iş yaşantısını da hayatına dahil edecektir. Bu 

arada ortaokuldayken şiire merak saracak ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bu 

merak zamanla büyüyerek birkaç yıl sonra onu genç bir şair yapacaktır. 

Konya Ortaokulu6’nu bitirdikten sonra Konya Lisesi’nden 1953-1954 eğitim-

öğretim yılında mezun olur.7 1949 yılından 1957 yılına kadar Yeni Konya gazetesinde 

yazıları devam etmiştir. Bu dönem içinde A.Rıdvan Bülbül hem lise eğitimini 

tamamlamış; hem Yeni Konya’daki yazılarına devam etmiş, hem de üniversite eğitimini 

alabilmenin çarelerini aramıştır. Lise döneminde Bülbül’ün en büyük hayali İstanbul 

Üniversitesi’ni ya da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı 

bölümünü kazanmaktır. Lise yıllarında da hocaları tarafından edebiyat okumaya 

yönlendirilmiştir. Burada Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin de birer “edebiyatçı” 

olmaları/edebiyatçı bir kişiliğe sahip olmaları, onun şiire ve edebiyata yönelmesinde 

etkili olmuştur. Ortaokuldaki Türkçe Öğretmeni Oğuz Tansel ve lisedeyken tanıdığı 

(dersine giren ya da girmeyen) ünlü “edebiyatçı edebiyat öğretmenleri” Kemal Or, 

Gündüz Gürgen, Cahit Öztelli, Abdülkadir Karahan onu etkileyenler arasındadır.8 

Liseyi bitirdiğinde Yeni Konya gazetesinin yazı işleri müdürü olur. O dönem 

Konya’da bir senelik enstitü dahi olsa ona bile gitmeye razıdır; ancak Konya’da böyle 

                                                 

5 “Ramazan Bayramı Münasebetiyle”, Yeni Konya, S.57, 27 Temmuz 1949, s.2 
6 Okulun bugünkü adı Karatay Karma İlköğretim Okulu’dur. 
7 A.R. Bülbül, eğitim hayatına ait tarihleri tam olarak hatırlayamadığından, ilkokul ve ortaokula başlayış 

ve mezuniyet tarihleri kesin olarak ifade edilememektedir. İlkokula 1940–41 yıllarında başladığı 
anlaşılıyor. Konya Lisesi’nde yaptığımız arşiv taramaları sonucu A.Rıdvan Bülbül’ün 1948-1949 
eğitim-öğretim yılında liseye başladığı ve buradan 1953-1954 eğitim-öğretim yılında olgunluk 
sınavını vererek mezun olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili belgenin fotoğrafı “Ekler” bölümünde 
verilmiştir. 

8 A. Rıdvan Bülbül’le 26.02.2007 tarihinde yapılan görüşmeden. 
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bir okul yoktur. Ailesinin maddi imkânları da elverişli olmadığı için, il dışında bir 

okulda okuması neredeyse imkânsızdır. Bir ara sırf “leyli” olduğu için (gece eğitimi 

verdiği için) Balıkesir Eğitim Fakültesi’ne girmeyi bile aklından geçirir. Sonra Ankara 

Üniversitesi’nde devam zorunluluğu olmadığı haberini alınca bu üniversitenin Hukuk 

Fakültesi’ne kaydolur. Burada bir sene okur, ikinci sınıfa geçtiğinde lise mezunlarının 

yedek subay olarak askere alındığı bildirilir. Bunun üzerine Bülbül, askere gitmeye 

karar verir. Askerlik dönüşü tekrar üniversiteye dönen Bülbül, hukuk fakültesinde 

okumaktan vazgeçer ve Ankara Üniversitesi’nin Basın-Yayın Yüksekokulu’na 

kaydolur. Bugün İletişim Fakültesi olarak bilinen Basın-Yayın Yüksekokulu’nun 

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden 1973 yılında mezun olur.9 Bir taraftan da 

çeşitli gazetelerde yazı işleri müdürü olarak görev almıştır.10 

Üniversiteden mezun olduktan sonra arkadaşlarının da yönlendirmesiyle Gazi 

İletişim Fakültesi’nde bir yıl daha okuyarak radyo-televizyon bölümünden de sertifika 

alır. Böylece A.Rıdvan Bülbül’ün 6 yıllık üniversite serüveni son bulur. Bülbül, yıllar 

sonra Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ders vermeye başlayacak ve 

üniversiteye öğretim görevlisi olarak geri dönecektir. 11 

                                                 

9 Sevim Duyar, “Rıdvan Bülbül Yüksek Tahsilini Tamamladı”, Yeni Meram, S.2963, 19 Temmuz 1973, 
s.1-5  

10 Dönüşünden sonra bir dönem Öz Demokrat Konya gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yapar. Oradan 
1960 yılı başlarında ihtilalden önce ayrılır. Yazıları 4 Temmuz 1960’da Sabah ve 26 Ağustos 1960 
tarihinden itibaren de Zaman gazetesinde çıkmaya başlamıştır. Ayrıca o dönem Bülbül, bu iki 
gazetenin de yazı işleri müdürüdür. (Bk. “Selam”, Zaman, S.1, 26 Ağustos 1960,s.1) Bülbül’ün Zaman 
gazetesindeki yazıları 1960 Aralık ayına kadar devam eder ve 1967 yılına kadar da Sabah’ı çıkarmaya 
devam eder. 1 Ekim 1966 tarihinde Konya’da çıkan dört gazete, birleşme kararı alır: Şehir Postası, 
Yeni Meram, Yeni Konya ve Sabah. 1967–1969 yılları arasında bu ortaklık sürer ve bu süre içinde 
çıkarılan gazete aralarında en kıdemlisi olduğundan Yeni Konya adıyla çıkar. Yazı işleri müdürü de 
yine A.R.Bülbül’dür.1969 yılında ortaklık bozulur bu yıl Sabah gazetesi yeniden yayınlanmaya başlar 
ama bu senenin sonunda yayın hayatı son bulur. 1970 yılında Bülbül’ün yazıları halen köşe 
yazarlarından biri olduğu Yeni Meram gazetesine taşınır.  

11 1993 yılından 2003 yılına kadar, burada öğretim görevlisi olarak derslere girer.  
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1.3. ASKERLİĞİ 

A.Rıdvan Bülbül, Ankara’da Hukuk Fakültesi’nde bir yıl okuduktan sonra 

vatanî görevini yapmak için okuldan ayrılır. 1957 yılında 266. Sınır Piyade Alayı’nda 

yedek subay olarak görev yapmak üzere Van’a gider.12 İlk önce Ankara’da eğitim almış 

ve ardından Van’a gönderilmiştir.  

Askerde geçen iki yıl, ona çok şey katmıştır. A.Rıdvan Bülbül’ün imge 

dünyasına soğuk istasyonlar, trenler, dağlar, asker mektupları, zorlu kış günleri ile 

gurbet temaları da bu görev vesilesiyle eklenmiştir.Güdümlü Mermi adlı şiir kitabı daha 

çok Van’da geçen askerlik günlerinin izlerini taşır. O günlerle ilgili olarak “O zaman 

terör diye bir şey yoktu. (Halk) subaya, askere karşı son derece saygılıydı. En güzel 

günlerim orada geçti. Orada ordu evi müdürüydüm. Her şey bana bağlıydı. İstanbul ve 

Ankara’dan en önemli ailelerin çocukları benim erimdi.”13 der. Orada yaşadıklarının 

kendisini çok değiştirdiğini, zenginleştirdiğini ifade eder. A.Rıdvan Bülbül, “27 Mayıs 

İhtilali’nden biraz önce” memleketine döner.14 

              1.4. EVLİLİĞİ  

1961 yılında artık Konya basınının hatırı sayılır isimleri arasına giren Bülbül, 

Sabah gazetesinin sahibi ve genel yayın yönetmenidir. Bülbül’ün lisede okurken 

tanıştığı Feyzi Halıcı’yla da yakın bir dostluğu vardır. Sık sık Halıcı’nın evine giden 

Bülbül, bu ziyaretleri sırasında Halıcı’nın komşusu olan Aylanur Gökcel’le15 karşılaşır. 

                                                 

12 Piyade yedek subay okulunda beraber eğitim aldığı dayısının oğlu Seyfi Çakır’ın 1972’deki ani ölümü 
üzerine yazdığı bir yazıda şöyle der: “Seyfi yaşdaşımdı. Yakın akrabalığın yanında yakın arkadaşımdı. 
Aynı devre askere gitmiş, Piyade Yedek Subay Okulu’nda aynı bölüğe ve yan yana sıra numaralarına 
düşmüştük. Ben Van’ı, o Artvin’i çekmişti okul sonu.” Bk. “ Tatil Dönüşü ve Bir Acı Haber”, Yeni 
Meram, S.6692,13 Temmuz 1972, s.2 

13 A. Rıdvan Bülbül’le 26.02.2007 tarihindeki görüşmeden. 
14 A.R. Bülbül’le yapılan görüşmede “ 1957 Van’a gidiyorum. Orada iki sene kalıyorum. İhtilalden biraz 

önce geliyorum.” demektedir. Ancak dönüş tarihiyle ilgili kesin sonuçlara ulaşılamamıştır.  
15 Aylanur Gökcel, 1938 yılında Konya’da doğmuştur. Aslen Niğde’nin Bor kazasına bağlı olan aile, 

astsubay olan babalarının peşinden her memur ailesi gibi il il dolaşmıştır. Aylanur Hanım, babası 
emekli olduktan sonra Konya’ya yerleştiklerini belirtir. Ortaokuldan sonra öğretmen okulunda 
eğitimine devam eden Gökcel mezuniyetinden sonra Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’na kaydolur. 
Buradan da mezun olduktan sonra Konya’ya atanır. 1958–1959 eğitim-öğretim yılında Kız Meslek 
Lisesi’nde göreve başlar. 1968 yılına kadar bu okulda göreve devam eden Gökcel, 1968 yılı içinde 
Selçuk Eğitim Enstitüsü’ne İngilizce öğretmeni olarak atanır. 1973’te enstitünün İngilizce bölümünün 
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Aylanur Gökcel o dönem Kız Meslek Lisesi’nde stajyer İngilizce öğretmenidir. Aylanur 

Hanım’ı çok beğenen Bülbül, ona talip olur. Feyzi Halıcı aracılığıyla durum Gökcel’in 

ailesine bildirilir. Ancak Gökcel o dönem evliliği düşünmemektedir.16  

Uzun zaman sonra Aylanur Hanım, A.R. Bülbül’le tanışmayı kabul eder. 

Aylanur Hanım, Bülbül’ü ilk kez Feyzi Halıcı’nın evinde görür. O günü anlatırken, 

Bülbül’ün çok “utangaç, mahcup göründüğünü” belirtir. Bu görüşmenin ardından evlilik 

kararı alınır ve 16 Eylül 1961 tarihinde nikâhları kıyılır. Gazetede nikâh haberi 

verilirken “Röportajcı” lakaplı bir köşe yazarı nikâhla ilgili bir anekdotu şöyle aktarır: 

 

“Bülbül’ün seçim arifesi nikâhını kıydık. Neme lazım 

Bülbül nikâh günü hayli yakışıklı idi. Gelin Hanımın yanına yakışmış, 

Tanrı arkadaşımızı mesut etsin. 

O gün bazı arkadaşlar bir noktaya üzüldüler. Mesela dediler 

şurada gazetelerden bir yol yapsa idik de hiç olmazsa nikâh salonuna 

onun altından geçse idiler. Fakat buna bir hayli düşündükten sonra 

Konya Ermenekliler, kooperatifler başkanı Ergücü itiraz etti. 

— İyi ama biz taklitçi bir milletiz. Yarın bir de bakmışsın bir 

kasabın nikâhı var. Bir sürü gövdeyi baş başa çatmışlar altından 

gelinle damat geçiyorlar. Düşün ki celladın bekar olması için de kanun 

yok!.” 17 

 

                                                                                                                                               

kurulmasında rol oynayanlar arasında yer alır. 1976 yılında o dönem yalnızca Ankara’da bulunan ve 
ikincisi Konya’da açılacak olan Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu’na müdür yardımcısı olarak 
atanır. İki yıl sonra aynı okulda müdür olarak görev alır. Okul açıldığında binası bile yoktur. Adeta 
yoktan var edilen okulun kurulmasında ve gelişmesinde Gökcel, büyük emek harcamıştır. Bugün 
Selçuk Üniversitesi rektörlük binası olarak kullanılan binayı kullanma hakkını edinen Gökcel burada 
1980-1981 eğitim öğretim yılında , dönemin 2. ordu ve sıkıyönetim komutanı Orgenaral Bedrettin 
Demirel ve ilin idarecilerinin de katılımıyla Konya Kız Sanat Yüksek Öğretmen okulu’nun açılışını 
yapar.( Bk. “Hüzün Göz Yaşları Sevinç Yaşları Olacak”, Yeni Meram, S.11702, 7 Ekim 1980, s.1-5) 

16 26 Şubat 2007’de yapılan görüşmede Aylanur Hanım tanışmalarıyla ilgili olarak “Kız Meslek Lisesi’ne 
stajyer öğretmen olarak geldim. Onların evi (A.R.Bülbül’ün evi) okula yakınmış. Feyzi Halıcının 
yakın dostuydu. Beni gidip gelirken görmüş. Feyzi Halıcı vasıtasıyla benimle evlenmek istediği 
aileme iletildi. Önce kabul etmedim. 2 sene kadar sürdü. Dönemin milletvekilleri ve hatırlı kişileri 
araya girdi. İlk kez Feyzi Halıcı’nın evinde gördüm.” demektedir. 

17 “Listenin Yedinci Adayı”, Yeni Konya, S. 4336, 18 Eylül 1961, s.1,2. 
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A.Rıdvan ve Aylanur Bülbül çiftinin bu evlilikten bir kızları olmuştur. 1960’lı 

yılların sonlarına doğru şiirden iyice uzaklaşan Bülbül, kızı için “son şiirim” 

demektedir. Kızının adını Gül koyan A.Rıdvan Bülbül, bu ismin özellikle soyadlarıyla 

olan bağına dikkat etmiştir. “Aşkta vuslat yok, hasret var” diyen Bülbül’ün, kızının 

adında âşıkla maşuku birleştirmesi hoş bir hüsn-i ta’lil örneği olarak kabul edilebilir. 

Gül Hanım, kendisi gibi hukuk profesörü olan Bahtiyar Akyılmaz’la evlidir ve 

iki kızı vardır. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Türk Hukuk Tarihi alanında 

öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

1.5. FİZİKÎ ÖZELLİKLERİ VE MİZACI 

Ali Rıdvan Bülbül karakteristik özellikleriyle etrafındaki insanları etkileyebilen 

biridir. Uyumlu, insanlarla kolay iletişim kurabilen, çalışkan, hırslı, nüktedan, dağınık, 

duygusal ve dolayısıyla alıngandır. 

Eşi Aylanur Bülbül, A.Rıdvan Bülbül’le ilk karşılaşmalarındaki izlenimlerini 

“Son derece mahçup ve sessizdi” sözleriyle ifade eder. Bülbül’ün çok dağınık olduğunu 

belirten Aylanur Bülbül, eşinin anlaşılması çok kolay, uyumlu bir insan olduğunu 

belirtirken aşırı duygusal biri olduğunu da ekler. Bu durumun bazen hiç beklenmeyen 

bir anda, alınganlık göstermesine sebep olduğunu belirtir. Bunların dışında önceleri çok 

fazla sigara içtiğini daha sonra bu alışkanlığından vazgeçtiğini belirten Aylanur Bülbül, 

eşinin yazma alışkanlığı ile ilgili olarak da şunları söyler: 

 

“Sabahın erken saatlerini daha çok tercih eder. Bu saatlerde 

herkes uyurken gazetede çıkan günlük yazılarını yazar. Yazarken 

mutlaka televizyon ya da müzik açar. Gürültülü ortamda yazmayı 

tercih eder.”18  

 

Ali Rıdvan Bülbül, basın camiası içinde davranışlarıyla her zaman ilgi çekici, 

sevilen, kendine has özellikleriyle akıllarda kalan bir kişiliktir. Onu çoğu kişi, elinden 

düşmeyen sigarası ve gözlüğünün gölgesinden devamlı tebessüm eden çehresiyle 

                                                 

18 26.02.07 tarihinde yapılan görüşme. 
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hatırlamaktadır. Lütfi Hodoğlu, İstanbul’dan yazdığı bir mektupta, Bülbül’e şöyle veda 

eder: 

 

“Bülbülcüğüm, bil vesile (Bir saniye gözlüklerini çıkar ne 

olur) gözlerinden öper, Sabah’a benden aydın sabahlar sana da 

başarılar ve hayırlı işler candan temenni ederim, aziz kardeşim.”19 

 

Gazeteci arkadaşı Ali Sert, onun nüktedan sempatik tavırlarıyla devamlı gülümseyen 

yüzünü şu sözlerle anlatır: 

 

“Ali Rıdvan’ı bir tarih Yeni Konya’nın yazı idare evinde 

Sofu Tuğrul tanıştırmıştı. O günden bu güne bu sempatik şairin 

hayranıyım desem yalan söylememiş olurum. Ben Rıdvan’ı 

şiirlerinden ziyade sempatik ve karakteristik hareketlerinden çok 

severim. Rıdvan’ın konuşmasına hiç dikkat ettiniz mi? Konuşurken 

insanı kendine bağlayan bir durumu var. Sanki şiir okur zannedersiniz. 

Caddede ona her rast geldiğiniz zaman muhakkak tebessümlüdür ve 

neşelidir.”20 

 

Yakın dostlarından Celaleddin Kişmir, Bülbül’le tanışmasını ve onun hakkındaki 

düşüncelerini şöyle aktarır: 

 

“Rıdvan Bey’i ilk yazılarından beri tanırım. Feyzi Halıcı’nın 

bir mağazası vardı, İstanbul Caddesi’nde. İlk konuşmamız orada oldu. 

Konya’ya her gelen oraya uğrardı. Orası adeta bizim sanat 

mahfelimizdi. Çok genç olmasına rağmen aramıza katılabildi. 

Bulunduğu meclisi dolduran çok yönlü kabiliyetli bir çocuktu, 

atılımcıydı, fevkalade hafızası vardı.”21 

                                                 

19 Sevim Duyar, “Lütfi Hodoğlu’ndan Bir Mektup Var”, Sabah, S.1089,20 Mart 1964, s.3 
20 Ali Sert, “Ali Rıdvan’ın Güdümlü Mermi’si”, Öz Demokrat Konya, S.444, 27 Mart 1959, s.2 
21 Celaleddin Kişmir’le 18 Temmuz 2007 tarihli görüşme. 
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 İnsanlarla ilişkilerini her zaman olumlu yönde geliştirmeyi amaç edinen Bülbül, zeki, 

yeniliklere açık ve hoşgörülü olmuştur. Bu özellikleri onun mesleğinde de başarılı 

olmasına yardımcı olmuştur.  

 1.6. ÇALIŞMA HAYATI  

A.Rıdvan Bülbül, hayatı boyunca çok yoğun, yorucu bir çalışma temposunun 

içinde olmuştur. Gazeteciliğe daha okul sıralarındayken “alaylı” olarak başlamış; 

sonraları eğitimini de alarak hem “alaylı” hem “okullu” gazeteci olmuştur. 1949 yılında 

Yeni Konya gazetesinde başladığı22 meslek hayatında merdivenleri çok hızlı tırmanmış 

ve adını Konya basınının zirve isimleri arasına sokmayı başarmıştır. 

Lise döneminde Yeni Konya’da manileri yayınlanır ve “Şırıltı” adını taşıyan 

sütununda yazıları çıkar. Bundan sonraki dönemde askerlik ve üniversite eğitimi araya 

girmiş olsa da gazetede görevine devam eder. Devamlı olmasa da askerdeyken yazıları 

Yeni Konya ve Öz Demokrat Konya gazetelerinde görülür. Ankara’dayken “Berduş 

Mektupları” adıyla yayınladığı yazılar Van’a gönderildikten sonra “Gurbet 

Mektupları” ve “Sınır Mektupları” başlıkları altında gazetelerde çıkar.  

Askerden geldikten sonra çeşitli gazetelerde genel yayın yönetmenliği ve yazı 

işleri sorumlu müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 1954–57 arası Yeni Konya gazetesi 

yazı işleri sorumlu müdürlüğü görevindedir. Daha sonra 1957- 58 yılları arasında 

Van’da vatanî görevini yerine getirmiştir. 1958 yılının sonlarına doğru bu görevini 

tamamlayıp memleketine dönen Bülbül, 1958–60 yılları arasında da Öz Demokrat 

Konya gazetesi yazı işleri sorumlu müdürlüğü görevini üstlenir. 6 Nisan 1960 tarihinde 

bu gazeteden ayrılır.23  

                                                 

22 Yeni Konya gazetesinin 1 Haziran’daki yıldönümlerinde yazdığı yazılarda gazeteciliğe ilk adımlarını bu 
gazetede attığını belirtir. 1961 yılında yazdığı yıldönümü yazısında “ Bugün Konya’da az çok eli 
kalem tutan kişiler yayın dünyasına bu gazetenin sütunlarında gözlerini açmışlardır. Bizim de çıraklık 
devremiz burada geçti. Gücüyenerlerle,Tuğrul’la, Kişmir’le, Tekmen’le, Önder’le acı tatlı 
hatıralarımız var.”(“Yeni Bir Yıl Daha”, Yeni Konya, S.4227, 1 Haziran 1961, s.2) demektedir. 1 
Haziran 1950’de çıkan Yeni Konya gazetesinde yıldönümü münasebetiyle gazetenin bir günü 
anlatılmaktadır. Orada Bülbül için “…Bu saatlerde A.Rıdvan Bülbül’de matbaaya gelmiştir. Teknik 
işlerimizde çalışan Haluk Tekmen’de yanındadır tabi. Bülbül yaşı itibariyle bize çok şeyler vadeden 
bir arkadaşımızdır. Her gün ‘Şırıltı’sını okuduğunuz Bülbül, kadromuzun en genç elemanıdır.”(“Bir 
Günlük Gazetenin Hikâyesi”,Yeni Konya, S.358, 1 Haziran 1950, s.4,5) 

23 “Ali Rıdvan Bülbül Gazetemizden Ayrıldı”, Öz Demokrat Konya, S.789, 6 Nisan 1960, s.1 
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27 Mayıs darbesinden sonra, Bülent Ecevit’in de üyelerinden biri olduğu 

Radyo Danışma Kurulu’nda kurul üyesi olarak görev yapar.24 Belli aralıklarla 

Ankara’da bir araya gelen kurul, görevini yaklaşık üç ay sürdürür. 4 Temmuz 1960 

tarihinden itibaren kendi gazetesi olan Sabah’ı çıkarmaya başlar. Demokrat Parti 

döneminde imtiyaz konusunda epeyce sıkıntı yaşayan Bülbül, kendi gazetesini 

çıkarabilmek için yedi ay beklemiştir.25 

26 Ağustos 1960 tarihinde gazetenin ilk sayısından başlayarak 1961 yılına 

kadar Zaman gazetesi yazı işleri müdürlüğü görevinde bulunur. Aynı zamanda sahibi 

olduğu Sabah gazetesinin de yazı işleri müdürüdür. Bu dönemde Adnan Menderes’in 

yargılanması sürecinde Yassıada’daki duruşmalara katılan sayılı basın 

mensuplarındandır. Buradaki izlenimlerini ve anılarını Zaman ve Sabah gazetelerinde 

tefrikalar halinde yayınlamıştır.26  

Şehir Postası, Yeni Meram, Yeni Konya ve Sabah gazetesi yöneticileri güç 

birliği yaparak tek bir gazetede birleşmeye karar verir ve böylece Konya’da, 1 Ekim 

1966 tarihinden itibaren birleşik gazete dönemi başlar. Birleşen gazeteler arasında en 

kıdemlisi Yeni Konya olduğundan “birleşik gazete”nin adı Yeni Konya ve yazı işleri 

müdürü de Ali Rıdvan Bülbül olur. Ancak bu ortaklık beş yıl sürer. Bülbül, 1 Şubat 

1969 tarihinde “birleşik gazete” döneminin sona erdiğini ve bu tarihten sonra sahibi 

olduğu Sabah gazetesinde yazılarına devam edeceğini Yeni Konya’daki yazısında 

bildirir.27 

Bülbül, 1969 yılında Konya Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına seçilir. Aynı yıl 

içinde Sabah gazetesini kapatan Bülbül, Yeni Meram gazetesinin yüzde elli ortaklığına 

sahip olur ve aynı zamanda gazetenin genel yayın yönetmeni olarak göreve başlar. 

Cemiyet başkanlığı görevini 23 yıl sürdürür, 1992 yılında buradan ayrılır. 28 Cemiyetin 

onursal başkanı unvanını halen taşımaktadır. Yeni Meram gazetesine ortaklığı 1988 

                                                 

24 “Ali Rıdvan Bülbül Radyo Danışma Kuruluna Seçildi”, Sabah, S.15, 18 Temmuz 1960, 1-3 
25 A.Rıdvan Bülbül, “Şükür Tanrıya” , Sabah, S. 1, 4 Temmuz 1964, s.1-3 
26 Bülbül’ün Yassıada yazıları hem Sabah hem de Zaman gazetesinde aynı tarihlerde yayınlanmıştır. Bu 

yazıların künyeleri “Kaynakça” bölümünde görülebilir. 
27  “Veda ve Merhaba”, Yeni Konya, S.608, 1 Şubat 1969, s.1 
28 “Ali Rıdvan Bülbül Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Seçildi”, Sabah, S.38, 24 Mart 1969, s.1-4 
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yılına kadar devam eder. Bu dönemde yazıları önceki yıllardaki gibi düzenli değil, 

bazen uzun bazen kısa aralıklarla çıkmıştır. 1988 yılında ortaklıktan ayrıldıktan sonra da 

“Günün İçinden” adlı köşesinde yazılarını yayınlamaya devam etmiştir. Bugün hâlâ bu 

gazetede yazmaktadır. 

Bunların dışında uzun yıllar Anadolu Ajansı’nda muhabirlik yapmıştır. 1985 

yılında bölge müdürlüğü ve 1990 yılında ajansın genel müdür başdanışmanlığı görevine 

getirilir. 1995’te buradan emekli olmuştur. TRT’de muhabirlik,1988’de TRT Genel 

Müdürü Prof. Dr. Şaban Karataş’ın baş danışmanlığı ve bölge müdürlüğü (Konya 

temsilcisi) görevlerinde bulunmuştur. Gazetecilik yaşamında ulusal basındaki birçok 

gazetenin Konya temsilciliğini üstlenmiştir. Bu gazeteler Son Posta, Yeni Sabah, Hür 

Vatan, Tercüman, Milliyet, Ulus, Zafer, Öncü, Yeni Asır’dır. 

Kamu iktisadi kuruluşlarından BOTAŞ’ın iki dönem yönetim kurulunda görev 

almıştır. Devlet Malzeme Ofisi’nde hazine temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliği 

yapmıştır. 1993 yılında, kurulmasında emeğinin de geçtiği Selçuk Üniversitesi İletişim 

Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev alır. Buradan 2003 yılında ayrılır. Şu an Yeni 

Meram gazetesinde yazmaya devam eden Bülbül, Konya’nın yaşayan en kıdemli 

gazetecileri arasındadır.  

1.7. SOSYAL, KÜLTÜREL ve SİYASİ FAALİYETLERİ 

1.7.1. Sosyal Faaliyetleri 

 Konya’nın 1950’den sonraki sosyal hayatını belirleyen birçok önemli 

faaliyetin içinde A.Rıdvan Bülbül ismiyle karşılaşmaktayız. Bülbül, mesleği gereği 

şehrin sosyal faaliyetlerini takip etmek ve yorumlamak durumunda kalmıştır ve bu 

yakın takip zaman içinde onu çeşitli derneklerin birincil/ikincil başkanlıklarına, çeşitli 

derneklerin düzenledikleri faaliyetlere katılmaya ve bu derneklerin üyeliğine 

götürmüştür. Konya Turizm Derneği, Vietnam Derneği, Türk Fransız Kültür Derneği, 

Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi... vb. sosyal kuruluşlarda başkanlık, başkan 

yardımcılığı ve üyelik gibi görevlerde bulunarak, onların faaliyetlerine katkıda 

bulunmuştur. 
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Feyzi Halıcı’nın başkanlığını yürüttüğü Konya Kültür ve Turizm 

Derneği’nin29çalışmalarını takip etmiş, her türlü faaliyette bilfiil görev almıştır. Bugün 

yapılan Mevlana’yı anma törenlerini ve Âşıklar Bayramı’nı Konya’nın sosyal hayatına 

kazandırarak bu önemli faaliyetlerle ülke ve dünya çapında ilin tanıtımının yapılmasını 

sağlayan ekip içerisinde yer almışlardır. Derneğin Konya kültürüne katkıları 1967 

Konya İl Yıllığı’nda şöyle belirtilir: 

 

 “31 Mart ile 13 Nisan 1966 tarihleri arasında Paris’te 

Mevlana iftiali düzenlenerek Konya’nın turistik filmi, hatıra eşyaları 

sergisi, Konya Mevlevi sofrası, basın radyo ve televizyonla iki yüz 

milyondan fazla Avrupalıya tanıtılmıştır. 

Konya Üniversitesi’nin açılması, Mevlana Enstitüsü’nün 

kurulması için çaba sarfetmektedir. Bu amaçla dernek Mevlana 

Müzesi karşısındaki arsasını Milli Eğitim Bakanlığı’na bedelsiz olarak 

vermiştir. 

Halk sanatına yeni bir güç ve imkân sağlamak amacı ile 

Aşılar Bayramı düzenlemiş ve Türkiye’de ilk defa turizm ve sanat 

olayları bir arada yürütülmüştür.” 30 

 

Bir taraftan Konya Kültür ve Turizm Derneği’nin faaliyetlerini takip eden 

Bülbül, bir yandan da başkanı olduğu Vietnam Dostluk Derneği’yle ilgilenmektedir. 

Dernek, TBMM’nin bünyesinde bulunan Vietnam Dostluk Grubu’nun öncülüğünde 

kurulmuştur. Grup, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde birer şube kurmaya karar vermiştir. 

Bu grubun içindeki iki üye Konya milletvekilidir. Dönemin Konya milletvekilleri 

Necati Kalaycıoğlu ve Mustafa Kubilay İmer’den Konya’da Vietnam Dostluk Derneği 

                                                 

29 1967 yılında yayınlanan Konya İl Yıllığı’nda dernekle ilgili olarak şöyle denir: “1967 yılında 
kurulmuştur. Konya’da turizmin gelişmesine büyük hizmetlerde bulunmuştur.(…) Başkanı Feyzi 
Halıcı’dır. Konya’nın gerek yurt gerekse yurt dışında tanıtılmasında başarılı hamleler yapmıştır.” Bk. 
1967 Konya İl Yıllığı, s.315. Burada derneğin kuruluş yılı konusunda bir yanlışlık yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Zira Konya Kültür ve Turizm Derneği 1956 yılında Konya Turizm Derneği adıyla 
kurulmuştur. www.kto.org.tr (18. 08.2007) 

30 A.g.e. 
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şubesinin başkanlığını yürütecek bir isim istenir. Onlar da A.Rıdvan Bülbül’ü önerir. 

Bülbül de kabul edince dernek kurulur.  

 Derneğin başkanlığını yürüten Bülbül, Vietnam’da Kuzey ve Güney Vietnam 

arasındaki iç savaşın 31 fotoğraflarına ait sergiler düzenlemiştir.32 Güney Vietnam büyük 

elçileri şehre davet edilmiş, hatta Vietnam halkı “kardeş” ilan edilmiştir. Derneğin 

çalışmaları içinde “turistik, sanat ve kültür ilişkilerinin” de güçlendirilmesi 

amaçlanmıştır.33 

A. Rıdvan Bülbül’ün içinde yer aldığı diğer bir dernek de, Türk Fransız Kültür 

Derneği’nin Konya şubesidir. “Türk Fransız Kültür Derneği Konya Şubesi, 30 /Nisan 

/1963 tarihinde kurulmuştur. Dernek kurulduğundan bu yana her yıl kış veya yaz 

devresinde Fransızca kursları açmaktadır. Kurslar orta dereceli öğrenciler, yüksek okul 

öğrencileri, meslek sahipleri olmak üzere gruplara göre uygulanmaktadır. Diğer kültürel 

sanat çalışmaları arasında konferanslar, filmle ilgili sanat sergileri yer almaktadır.”34 

Derneğin başkanı Maksude Çubukçu ve kurucu üyeleri, Gani Kılınç, Mehdi Halıcı, 

Mahmut Ateş ve Sinan Sinangil’dir.35 Bülbül, bir dönem, derneğin ikinci başkanlığını 

da yürüttüğünü belirtir.36 

Bülbül, tüm yaşamı boyunca çok yönlü, yeniliklere açık, atılımcı bir kişilik 

sergilemiştir ve karakterinin bu yönü, onun pek çok sosyal hareketliliğin içinde 

                                                 

31 “İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Vietnam bir Fransız sömürgesiydi. O dönemde Vietnam 
Komünist Partisi Fransızlara karşı dokuz yıllık bir gerilla mücadelesi verdi. 1954'te bir barış 
antlaşmasıyla Vietnam ikiye bölündü. Kuzey Vietnam, Rusya ve Çin'le müttefik olan "komünist" bir 
diktatörlük haline geldi ve Güney Vietnam ABD'nin müttefiki olan bir özel kapitalist diktatörlük oldu. 
Bazı komünistler geride, Güney Vietnam'da kaldılar. Güney hükümeti onlara baskı uyguladı ve onlar 
da 1959'da Vietkong veya Ulusal Kurtuluş Cephesi diye bilinen örgütlenme ile bir köylü ayaklanması 
başlattılar. 1965'te komünistler Güney Vietnam'da iktidarı alacak gibi görünüyordu ve ABD bunu 
engellemek için Vietnam'a çok sayıda asker göndermeye başladı.” http://metiskitap.com/Scripts 
(06.08.2007) 

32 İlhan Bardakçı, “Vietnam Sergisi ve Rıdvan Bülbül”, Yeni Konya, S.603, 25 Ocak 1969, s.1–5  
33 “Konya Vietnam Derneğinin Yıllık Toplantısı Yapıldı”, Yeni Meram, S.2766, 28 Mart 1973, s.1 
34 1967 Konya İl Yıllığı, s.316 
35 A.g.e. 
36 26 Şubat 2007 tarihindeki görüşmede “Türk-Fransız Kültür Derneği adında bir dernek kurulmuştu. 

Birinci başkanı Sinan Sinangil’di, ikinci başkanı da bendim. Haftada bir gün sinema günleri yapardık, 
şimdi devlet tiyatrosunun olduğu yerde. Yabancı filmleri getirirdik. Çok ilgi görürdü.” demektedir. 
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bulunmasını sağlamıştır. Şehirde yapılacak olan sosyal ve kültürel pek çok faaliyet için 

aranan kişi olmuştur.  

Yukarıda bizzat çalışmalarına katıldığı derneklerin dışında onun sosyal yönünü 

ortaya çıkaran diğer faaliyetleri de şunlardır: 1970 yılında Türkiye Gazeteciler 

Cemiyeti’ne üye olmuş, 1969 yılından 1992 yılına kadar 23 yıl kesintisiz Konya 

Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığını yapmıştır. 1993 yılından sonra da “onursal 

başkan” ilan edilmiştir. Ayrıca Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Kulübü üyeliği, 

Konya Spor Kulübü başkan yardımcılığı ve basın sözcülüğü, Konya Kültür ve Turizm 

Vakfı ikinci başkanlığında bulunmuştur. 

1.7.2. Kültürel Faaliyetleri 

Ali Rıdvan Bülbül, sanata daima önem vermiştir. Yazı işleri müdürlüğü 

görevlerini üstlendiği tüm gazetelerde sanatsal nitelik taşıyan eserler ve haberlere yer 

vermeye birinci derecede önem vermiştir. Entelektüel bir çevresi bulunan Bülbül, bu 

çevreyle bağlarını hem özel hayatında hem de meslek yaşamında korumuştur. 

Kentin tüm sanatsal faaliyetlerini takip eden Bülbül, köşe yazılarında da bu 

faaliyetleri desteklemiş, daha da çoğalması için yetkilileri teşvik etmiştir. Bizatihi 

kendisi de bir sanatçı olarak sanata katkı sağlamıştır. Dört tane şiir kitabı ile süreli 

yayınlarda dört hikâyesi yayınlanmış ve köşe yazılarında edebiyat eleştirilerine yer 

vererek edebiyata dolayısıyla sanata katkıda bulunmuştur.  

Edebiyattan başka sanat dallarıyla da ilgilenmiş olmasına rağmen, bu alanlarda 

yalnızca faaliyetleri destekleyici ve takip edici olmuştur. Konya’da oda tiyatrosunun 

kurulması, köylere de tiyatro truplarının gitmesi, şehir tiyatrolarının Konya’ya gelmesi, 

kitap tanıtımları, resim sergileri, şiir geceleri, Mevlana’yı anma programları, Âşıklar 

Bayramı, müzik programları ve ses sanatkârlarıyla röportajlar…vb. konularda pek çok 

yazı yazmıştır. 

1.7.3. Siyasî Faaliyetleri 

Siyaset, her gazetecinin meslek yaşamındaki ana temalardan biri olmuştur. 

A.Rıdvan Bülbül de 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 hükûmet darbelerini;12 Mart 

1971, 28 Şubat 1997 ve 27 Nisan 2007 muhtıralarını görmüş bir gazetecidir. Elbette bu 
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önemli olaylar, A.Rıdvan Bülbül’ün gündemini de etkileyip peşinden sürüklemiştir. 

Yazılarında ülkenin ve Konya’nın gündemini gerek siyasî, gerek sosyal ve gerekse 

kültürel yönden işleyen Bülbül, mesleği icabı çeşitli siyasî ortamlarda bulunmuş ve 

siyasetle ilgilenmiştir. Öncelikle onun kendini bu ülkenin bir “vatandaş”ı olarak nasıl 

ifade ettiği üzerinde durmak gerekir. A.Rıdvan Bülbül’ün siyasî kimliğiyle ilgili ilk 

söylenecek olan Atatürkçülüğüdür. İlk yazılarından bugüne kadar her zaman Atatürkçü 

duruşunu sürdürmüştür ve savunmuştur. Atatürkçü, demokrat ve milliyetçi tavrıyla 

bilinen Bülbül, şu sözlerle kendisini ifade eder: 

 

 “Ben Atatürk milliyetçisiyim. Milliyetçilik bana göre hiçbir 

zaman ırkçılık demek değildir. Türkiye’yi sevmek, memleketi 

sevmek, Türkiye için iyi şeyler yapmak demektir. Benim anladığım 

milliyetçilik bu.” 37 

Demokratlık hakkında ise şöyle der: 

“Bir kere demokrat olmak hayata hoşgörüyle bakmak 

demektir. Fikir özgürlüğünü savunmaktır. Özgürlüklere ve özlük 

haklarına saygılı olmaktır. Demokrat kişi insanların fikirlerini rahatça 

ifade edebilmelerinden yanadır.”38 

   

A.Rıdvan Bülbül, bir gazetecinin politikayı mutlaka izlemek zorunda olduğunu 

belirtir. Bülbül, her kesimden politikacıyla aynı mesafede kalmaya dikkat etmiştir. Pek 

çok partinin genel başkanlarıyla ve önemli isimleriyle çeşitli vesilelerle görüşmüş ve 

yakın ilişkiler kurmuştur. Ona göre gazetecinin tarafsız olması şarttır.39 Bülbül 1960 

                                                 

37 26 Şubat 2007 tarihli görüşmeden. 
38 Aynı görüşmeden. 
39 26 Şubat 2007 tarihi görüşmede bu konuyla ilgili olarak şöyle der: “Bugün bana necisiniz diye sorsanız, 

bütün partilere karşı duruşum eşit mesafededir derim. Hiçbir partiye üye değilim, tarafsızım. Taraflı 
olduğum noktalar: Türkiye Cumhuriyeti’nden yana taraflıyım. Atatürk ilke ve inkılâplarından yana 
taraflıyım. Demokratik, hukuk ve laik bir devletten yana taraflıyım.” Seyit Küçükbezirci, 30 Ağustos 
2007’de yapılan görüşmede onun tarafsızlığıyla ilgili olarak şöyle söylemiştir: “Şehrin bütün 
kesimleriyle iyi geçinirdi. Sivri bir fikir adamı değildi, herkes ona haber kaynağıydı; sağcısı 
solcusu…. Böylelikle her yerden haber ulaşırdı ona. O haberi bulamazsa haber onu bulurdu. Bir 
gazeteci olarak doğal olan da bu aslında.”  
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yılında çıkardığı kendi gazetesi Sabah’ta, gazetenin adının altına şu notu eklemeyi 

unutmaz: “Günlük Tarafsız Siyasî Gazete”  

58 yıllık gazetecilik yaşamında ülke gündemini sarsan pek çok önemli olayın 

takipçisi olmuş ve bazılarının bizzat içinde bulunmuştur. 1983 yılında milletvekilliğine 

aday olmuştur. Biz bu önemli olaylardan bazılarına burada yer vermenin uygun 

olacağını düşünüyoruz. 

1958 yılı sonlarında askerden dönen A.Rıdvan Bülbül Öz Demokrat Konya 

gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü olarak göreve başlar.40 Adı geçen gazete 

Demokrat Parti’nin bir yayın organıdır.41 

27 Mayıs darbesi Bülbül için bir dönüm noktasıdır. Öyle ki bu tarihten sonra 

gazeteci kimliğiyle yan yana yürüyen şair kimliği geriye çekilecek ve ilerleyen yıllarda 

büsbütün gözden kaybolacaktır.  

Bülbül 27 Mayıs’tan kısa bir süre önce Öz Demokrat Konya gazetesinden 

ayrılır. Darbe öncesinde yaşadıklarını 1960 yılında Konya’da yayınlanan Zaman 

gazetesinde “Karanlık Günlerden Anılar” başlığıyla 6 tefrika halinde yayınlar.42 Bu 

tefrikalarda, darbe öncesinde tehdit altında kalan Bülbül, hakkında tutuklama kararının 

nasıl alındığını, adım adım takip edildiğini, o dönem insanların kendisiyle selamlaşırken 

bile korku duyduklarını ayrıntılarıyla anlatmaktadır: 

 

                                                 

40 Öz Demokrat Konya gazetesi 17 Aralık 1956 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Gazetenin üçüncü 
yaşını kutlamak amacıyla hazırlanan “Gazetemiz Üç Yaşında” başlığıyla yayınlanan sayfada gazete 
çalışanları tanıtılırken Bülbül için “gazetemiz genç yazı işleri müdürü” ifadesi kullanılmaktadır. 1956 
yılında Yeni Konya gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yapan Bülbül,1957 yılında askere gidince bu 
görevden ayrılır ancak Ankara’da yedek subay okulundayken gazeteye “Gurbet Mektupları” adını 
taşıyan sütunda yazılar göndermeye devam eder. 

41 Bünyamin Ayhan ve Adem Demirsoy “1960’dan Günümüze Konya’da Yerel Gazetecilik” adlı 
makalelerinde bu konuya temas etmiş ve şöyle demişlerdir: “DP, iktidara gelir gelmez yaptığı ilk 
icraatlardan biri olarak halkevleri ve dergilerini kapatmıştır. DP ile birlikte Anadolu’da yeni bir yerel 
gazetecilik furyası başlamıştır. Çok partili siyasî hayata geçilmesi ve siyasal partilerin Anadolu’da 
örgütlenmesi basında da kamplaşmalar ve gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Aynen II. Meşrutiyet’in 
başında olduğu gibi birçok gazete yayınlanmıştır. DP’li gazetelerin yoğunlukta olduğu yerel basın 
iktidar tarafından desteklenmiştir. Kütüphane arşivlerinde bu konuda oldukça fazla örnek 
bulunmaktadır. Her il veya ilçede “demokrat”, “öz demokrat” kimliği alan gazeteler çıkmaya 
başlamıştır.” Bk. www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos ( 12.03.2007) 

42 Bu tefrikalar çalışmamızın “Ekler” bölümünde yer almaktadır. 
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 “Şehirdeki koyu DP’liler bize düşman gözüyle bakıyorlar, 

ulu orta tehditler savuruyorlardı. 

‘Yakında haliniz duman’ 

Düşük ve Müntehir Vali, polisleriyle günde kaç bardak su 

içtiğimizi bile tespit ettiriyordu. 

Şehir kulübü “yasak” edilince Öğretmenler Derneğine 

devama başladık. Ama ikinci gün buradan da tedirgin edildik. 

Keleşoğlu Dernek Başkanı Abuzer Berksoy’a telefon ederek: 

‘Onu Derneğe koymayın, ileri geri konuşuyor, İstanbul 

olaylarına ait haberleri yayıyor.’ 

O kara günlerde en samimi sandığımız dostlarımız bile 

caddede bizimle selamlaşmaktan korkuyorlardı.”43 

 

Demokrat Parti iktidara geldikten sonra hareketlenen yerel gazetecilik kendi 

içinde ideolojik kamplaşmalara da gitmiştir. Bu durum özellikle DP’nin basını kontrol 

altında tutma politikası sebebiyle gazeteler ve tabiî ki gazeteciler üzerinde baskı 

yaratmıştır. DP’nin çıkarmış olduğu basın kanunu, gazetecileri sıkıntıya sokmuş ve 

tedirgin etmiştir.44 Bununla birlikte DP bir taraftan da gazetelerin çoğalmasını 

desteklemiştir. Bugün kütüphanelerin gazete arşivlerinde 1950–1960 yılları arasında 

yayınlanan gazeteleri tarayacak olsak, her ilde ve bu illerin ilçelerinde “Demokrat” ve 

“Özdemokrat” adlarını ya da ön adlarını taşıyan çok sayıda gazeteyle karşılaşırız.45 

“Hasbihal”46 adlı yazısında DP’nin basın kanununa tepkisini gösteren Bülbül, 

1958 yılında yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı Öz Demokrat Konya gazetesinde 

partinin bazı faaliyetlerini sütunlarında eleştirmiştir. O da yasa gereği basın 

                                                 

43 “Karanlık Günlerden Anılar I”, Zaman, S.12, 6 Eylül 1960, s.1–4 
44 “DP döneminde 2324 basın mensubu hakkında tahkikat yapıldığı gibi 818 gazeteci de çeşitli cezalar 

almıştır.” ( Bk.(www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos ) 
45 Sadece, Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi gazete arşiv odasında bu isimlerle yayınlanmış 

150’nin üzerinde gazete cildi bulunmaktadır: Demokrat İzmir, Demokrat Erzincan, Demokrat 
Memleket, Demokrat Zonguldak… vb. 

46 “Hasbıhâl”, Yeni Konya, S.2642, 24 Ekim 1956, s.2 
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mahkemesinde yargılanmıştır. Bülbül, o dönem çıkarılan basın kanunu dolayısıyla 

Konya’da yargılanan ilk gazetecidir ve bununla ilgili haber yine Öz Demokrat Konya 

gazetesinde görülecektir.47 

Bu olaydan sonra 6 ay kadar daha Öz Demokrat Konya gazetesinin yazı işleri 

müdürlüğünü yapan Bülbül’ün adı, 4 Nisan 1960 tarihinde gazetenin künyesinde 

görülmez. Ayrılmasıyla ilgili haber 6 Nisan 1960 tarihinde yayınlanır.48 

27 Mayıs’a kadar herhangi bir gazetede adı geçmeyen Bülbül, bu süre zarfında 

da polisin sıkı takibindedir. O dönem bir söylenti yayılır. Bülbül bu söylentinin kendisi 

için özel olarak uydurulmuş bir iftira olduğunu belirtmektedir. Bu söylentiye göre 

Rıdvan Bülbül, etrafta İstanbul olaylarını anlatarak ve daha sonra “İhtilal olacak!” 

diyerek halkı tahrik emektedir.49 “Karanlık Günlerden Anılar” adlı yazısında, bu 

söylentiyi ortaya atan kişinin “Karayolları’nda çalışan bir memur” olduğundan 

bahseder; ancak isim vermez. Olaydan, dönemin Konya Valisi Cemil Keleşoğlu 

haberdar edilince hakkında soruşturma başlatılır. Bu durumu polis olan bir ahbabından 

öğrenen Bülbül, 27 Mayıs gününe kadar bir süre ortalıklarda görülmez, 27 Mayıs günü 

radyolarda Alparslan Türkeş’in sesini işittiğinde artık onun için endişelenecek bir şey 

kalmamıştır. 

Bülbül, 27 Mayıs sonrasında, radyoların yayın politikalarını belirlemek 

amacıyla Basın Yayın Müdürü Yarbay Ahmet Yıldız başkanlığında oluşturulan Radyo 

Danışma Kurulu’nda dönemin Kurucu Meclis Üyesi Bülent Ecevit, Yılmaz Büyükerşen 

ve Prof. Dr. Rasim Adasal ile birlikte kurul üyesi olarak görev yapmıştır.50 Kısa süren 

                                                 

47 Öz Demokrat Konya gazetesinde yayınlanan “A.Rıdvan Bülbül Basın Mahkemesinde” başlıklı yazıda 
“Gazetemiz yazı işleri müdür ve Yenisabah gazetesi temsilcisi A.Rıdvan Bülbül hakkında neşren 
hakaret suçundan savcılık lüzumu muhakeme kararı vermiş ve basın mahkemesine sevk etmiştir. 
Rıdvan Bülbül yeni basın kanunu yürürlüğe gireliden bu yana Konya ilinde yargılanacak ilk 
gazetecidir. Öteki gazeteciler hakkında Savcılık ya takipsizlik kararı vermiş ya da soruşturmasını 
henüz bitirmemiştir. Savcılık Rıdvan Bülbül’e bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası istemektedir.” (Bk. 
“A.Rıdvan Bülbül Basın Mahkemesinde”, Öz Demokrat Konya, S.606, 16 Eylül 1959,s.1-2) 

48 “Ali Rıdvan Bülbül Gazetemizden Ayrıldı”, Öz Demokrat Konya, S.789,6 Nisan 1960,s.1 
49 “Karanlık Günlerden Anılar” başlıklı yazısında Berber Şemsi adında bir şahıstan söz edilir. İddiaya 

göre Bülbül, bu şahsın dükkânında traş olurken İstanbul olaylarından söz etmiş ve yakında askerin 
müdahalesi olacağını söylemiştir. 

50 “Ali Rıdvan Bülbül Radyo Danışma Kuruluna Seçildi”, Sabah, S.15, 18 Temmuz 1960, 1-3 
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bu görevin ardından, ağustos ayında Zaman51 gazetesi yazı işleri müdürü olarak yeniden 

gazete sütunları arasına döner. 27 Mayıs öncesindeki “karanlık günlerin” acısını 

çıkarmaya kararlı olduğu daha ilk yazısından anlaşılabilir. Ancak şunu da belirtmeliyiz 

ki, o dönemde, DP hükûmetinin düşürülmesinden sonra, basın camiasından sert 

eleştiriler ve orduyu kutlayan yazılar hiç eksik olmamıştır. 27 Mayıs bayram ilan 

edilmiş ve yıldönümlerinde kutlamalar yapılmış, hatta evli çiftler alyanslarını, içinde 27 

Mayıs sembolü olan yenileriyle değiştirmişlerdir.5227 Mayıs öncesinde Adnan 

Menderes’i ve hükümetini öven gazeteciler ertesi sabah tam tersi bir tutumda 

bulunmuşlardır.53 Burada hatırlanmalı ki A.Rıdvan Bülbül, 27 Mayıs’tan önce de 

Menderes hükûmetinin aşırı baskıcı politikalarını eleştirmiş ve bu sebepten basın 

mahkemesine sevk edilmiştir. Bununla birlikte, 27 Mayıs sonunda gelen idam 

kararlarına karşı olduğunu, kimsenin siyasî ve ideolojik görüşlerinden dolayı idama 

mahkum edilemeyeceğini belirtir.54 

1960 sonrasında “ilerici” ve “gerici” tartışmaları daha da sert biçimde 

yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemde İlhan Selçuk’un Köy Enstitüsü’nde ve İmam 

Hatip Okulu’nda okuyan öğrencileri kıyaslayan bir yazısını eleştiren Bülbül, şöyle der: 

 

 “Köy Enstitüleriyle İmam Hatip Okullarına devam eden köy 

çocukları arasında fikir bakımından da fark yoktur. İkisi de Türk’tür, 

müslümandır. İkisi de yurdun egemenliği ve ilerlemesi uğruna dirsek 

çürütmekte, göz nuru dökmektedirler. Bu yurdun köy enstitülerine 

                                                 

51 Gazetenin adının ve künye bilgilerinin olduğu ilk sayfanın üst tarafında “Zaman” yazısının altında 
“günlük siyasî halkçı gazete” denmektedir ve sahibi başlığının altında “C.H.P.İl Yönetim Kurulu 
Adına Bşk. Samet Kuzucu” adı verilmektedir. Aslında bu ifadelerden de anlaşılıyor ki DP döneminde 
“Demokrat, Öz Demokrat” adıyla her ilde ve birçok ilçede çıkan gazetelerin yerini 27 Mayıs 
sonrasında muhalif kanadın gazeteleri almıştır. 

52 “Hatıra Alyanslarının Dağıtımına Başlanıyor”, Sabah, S.18, 21 Temmuz 1960, s.1  
53 27 Mayıs 1960 tarihinde Adnan Menderes Konya’ya gelecektir. Feyzi Halıcı 27 Mayıs 1960 tarihli 

“Başvekilimiz ve Selçuk Üniversitesi” başlıklı yazısında “Şehrimiz dünden beri Sayın Başvekilimiz 
Adnan Menderes’i karşılamanın hummalı ve içten faaliyeti içinde.” (Bk. Öz Demokrat Konya, S.836, 
27 Mayıs 1960,s.1-3)demektedir. Aynı gazetede üç gün sonra yayınlanan yazısındaki “Tarihi vakar ve 
şerefine uygun olarak, Kahraman Ordumuzun 27 Mayıs’ta memleket ölçüsünde ve her vatandaşın 
kalbinde huzur ve sevinç uyandıran mutlu ödevini kan dökmeden memleketi gün ışığına çıkaran 
başarısını, şükranla karşılamaktayız.” deyişi için bk. “Selam Sana Mehmetçik”, Öz Demokrat Konya, 
S.840, 30 Mayıs 1960, s.1 

54 A.R.Bülbül’le 26 Şubat 2007 tarihli görüşmeden. 
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olduğu kadar İmam Hatip Okullarına da ihtiyacı vardır. Hele hele her 

şeyden önce bilgili ve aydın din adamına…”55 

 

1965 yılına gelindiğinde Reşat Nuri Güntekin’in bir oyunu olan Hülleci 

Konya’ya gelir ve oyunun gösterimine Yüksek İslam Enstitüsü öğrencileri, oyunda 

İslamiyet ilkelerini yaralayan unsurlar olduğu gerekçesiyle karşı çıkarlar. İtirazlarına 

rağmen oyun oynanır. Hülleci oyunu oynandığı sırada içeri giren bir grup öğrenci, olay 

çıkartmışlardır. Olay, kamuoyunda geniş yankı bulmuştur. Bülbül, bu konuya köşe 

yazılarında yer verir ve İslam Enstitüsü’nden iki öğrenciyle konuşur, onların görüşlerini 

alır. Fikir mücadelesi varken “nümayiş”in tercih edilmesinin herkes açısından ve 

özellikle Konya açısından olumsuz, yaralayıcı bir girişim olduğunu belirtir.56  

1968 yılında cereyan eden, Konya Olayları olarak tarihe geçen hadiselerden 

birinci derecede etkilenmiştir. Çünkü Yeni Konya gazetesine saldırıldığında bu 

gazetenin yazı işleri müdürüdür ve gazetenin yazıhanesindeki odası darmadağın 

edilmiştir. Olayın ortaya çıkışına kısaca değinmek yerinde olacaktır.  

1960’lı yılların sonunda Mücadele Birliği adında bir birlik kurulur. Başta 

Afyon, Konya ve Ankara’da bulunan sağcı İslamcı grupların birleşerek oluşturdukları 

bu birlik, Konya’da 24 Temmuz 1968 tarihinde “Amerika’yı Tel’in Mitingi” 

düzenlemiştir.57 24 Temmuz günü miting planlandığı şekilde yapılır. Ancak akabinde 

gelişen olayları kontrol etmek mümkün olmamıştır. Olaylar, Konya’daki pek çok sivil 

kurum ve kuruluş ile iş yerlerinin tahrip edilmesiyle sonuçlanmıştır. Tahrip edilen yerler 

arasında Yeni Konya gazetesi, Torrance Gazinosu, TÖS, TİP, bir otel, sol yayınlar satan 

bir kitapçı ve bir genelev de bulunmaktadır. Bülbül, Yeni Konya binasının tahrip 

edilmesi sırasında orada değildir, olayları Gazeteciler Cemiyeti’nin binasından izler ve 

olayları “fanatik sağcıların bir başkaldırısı olarak” niteler.58  

                                                 

55 “İlerici-Gerici”, Sabah, S.1095,26 Mart 1964,s.3 
56 İlgili yazılar için bk. “Bu Olmadı Arkadaşlar”, Sabah, S.1730, 29 Nisan 1965, s.3. “Bir Sohbet”, 

Sabah, S.1731,30 Nisan 1965,s.3 
57 “Konya’nın Amerika’yı Tel’in Mitingi”, Yeni Konya, S.446, 23 Temmuz 1968,s.1 
58 21 Nisan 2007 tarihli görüşmeden. 
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A.Rıdvan Bülbül, 1983 yılında Milliyetçi Demokrat Parti’den milletvekili 

adayı olur. Adaylık serüveniyle ilgili olarak şöyle söyler: 

 

“Etraftan benim milletvekili olmam, hizmeti meclise 

taşımam için baskılar geldi. Biz de oturduk aile olarak karar verdik. 

Turgut Sunalp’in partisi Milliyetçi Demokrat Parti’den bağımsız aday 

oldum. Ama partiye girmedim, bağımsız aday oldum. Listelerine 

aldılar beni. 

İlçeleri geziyoruz, Abdullah Âsım Küçükiğneciler’le. 

Abdullah Âsım Küçükiğneciler Kayseri valisiydi. Politikaya atılmak 

için valilikten istifa etti, geldi. Benim de eski mahalle komşum. Sonra 

seçilemedi, Yök üyesi oldu. O zaman benim arabam var, onun arabası 

yok. Benim arabayla seçim bölgelerini geziyoruz. Bizim bölgemiz; 

Ilgın, Akşehir, Yunak… Onunla her gün dolaşıyoruz. Sabah 

gidiyoruz, akşam geliyoruz. Çok da iyi anlaşıyoruz. Bir akşam seçim 

ilçesinden dönüyoruz. Sarayönü’nü geçtik, radyoyu açtık. Kenan 

Evren konuşuyor. O zaman reis-i cumhur. Açık açık diyor ki oyunuzu 

MDP’ye verin. Konuşma bitti, ertesi gün oldu. ‘Sayın valim, ben 

gelmiyorum.’ dedim. ‘Niye?’ diye sorunca ‘Biz seçimi kaybettik’ 

dedim. ‘Bizim millet emir komutaya karşı durur. Kenan Evren, bu 

konuşmayı yapmasaydı, ben de milletvekiliydim sen de. Ancak bu 

konuşmadan sonra halk tepki gösterecek, Özal’la verecek, bize 

vermeyecek.’ dedim ve seçim gezilerine bir daha gitmedim. Seçimden 

sonra ‘Haklıymışsın’ dedi. Bu olaydan sonra bir daha politikayı 

düşünmedim.”59 

 

A.Rıdvan Bülbül, kısa süren bu siyasî deneyiminden sonra, siyasetle fiilen 

olmasa da bir gazeteci olarak bağını sürdürmüştür. 

                                                 

59 26 Şubat 2007 tarihli görüşmeden. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

ESERLERİ 

 

Ali Rıdvan Bülbül, sanat ve çalışma hayatı boyunca elde ettiği birikimi her 

fırsatta okurlarıyla paylaşma yoluna gitmiştir. İlk olarak gazete ve dergilerin 

sütunlarında okurlarıyla buluşan Bülbül, daha sonra şiir kitapları ve iletişim fakültesinde 

öğretim üyeliği yaptığı dönemde yayınladığı inceleme ve araştırma kitaplarıyla da yazılı 

basında kendisini göstermiştir. Biz onun telif eserlerini “Şiir, Araştırma ve İnceleme, 

Gazete ve Dergi Yazıları” başlıkları altında inceleyeceğiz. 

2.1. ŞİİR 

Ali Rıdvan Bülbül’ün yayınlanmış dört şiir kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplar 

şunlardır: 

Aynalar Sustu 

Aynalar Sustu, Bizim Yayla Yayınları arasından 1952 yılında çıkan ilk şiir 

kitabıdır. İlk şiirlerinden örneklerin bulunduğu bu kitapta 21 şiir bulunmaktadır. Bu 

şiirlerde şairin ölçülü ve kafiyeli şiire bağlılığı dikkati çekmektedir. 

Kitapta yer alan şiirlerin çoğu dönemin çeşitli edebiyat dergilerinde daha önce 

yayınlanmıştır. 1949 yılından kitabın yayınlandığı 1952 yılına kadar dergilerde, 

gazetelerde ve kitabın içinde gördüğümüz şiirlerde gerek içerik, gerekse şekil 

bakımından çeşitli kusurlar bulunduğu görülmektedir. Bülbül bu kusurları samimi ve 

canlı üslûbuyla örtmüş ve okuyucusuna kendini sevdirmeyi ve yeni şiirlerin beklentisini 

uyandırmayı başarabilmiştir. 

Güdümlü Mermi 

Güdümlü Mermi, 1958 yılında şairin askerlik dönüşü yayınladığı ikinci şiir 

kitabıdır. Kitapta bulunan 47 şiirde tema olarak ağırlık “aşk”a verilse de vatanî görevi 
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nedeniyle daha yakından tanığı Doğu Anadolu, şiirlerine farklı tema ve imgeler 

kazandırmıştır: Soğuk ve yalnız istasyonlar, dağlar, memleket özlemi, vatan sevgisi, 

yâre hasret, nöbetler, sınır karakolları ve askerlikle beraber hayatına girmiş diğer 

yaşantılar. Bu kitapta dikkati çeken diğer bir değişiklik ise, şiirlerin çoğunun birinci 

kitabın aksine serbest ölçüyle yazılmış olmasıdır. Ayrıca kitapta yer alan “Sevgi” adlı 

şiir, şiirlerinden derlemelerin olduğu Milattan Önce De Böyleydi Sevgi… adlı son şiir 

kitabında üç ayrı şiir olarak yer almaktadır. “Sevgi”, “Üstün Sevgi” ve “Sevgiden Öte” 

adlarını taşıyan bu şiirler “İçindekiler” bölümünde ayrı ayrı sayfalandırılmıştır. 

Gökyüzü Mahallesi 

Üçüncü şiir kitabı olan Gökyüzü Mahallesi, Çağrı Yayınları arasından 1960 

yılında yayınlanmıştır. Çağrı aslında bir edebiyat dergisi olmakla beraber edebî kitaplar 

da yayınlanmıştır. “Edebî Akım, Topluluk ve Kuşaklarla Bağlantısı” adlı bölümde 

Çağrı dergisiyle ilgili bilgilere yer verilecektir. Gökyüzü Mahallesi’nde şairin 41 şiiri 

bulunmaktadır. Bu şiirlerde ilk dikkati çeken, şiirlerin önceki kitaplardakilere göre daha 

uzun olmasıdır. Mısra uzunlukları ve sayıları artmıştır. Bu mısralar içinde alışılmamış 

bağdaştırmalara yer vermesi İkinci Yeni şiirine onu yaklaştırmıştır. Bülbül’ün üçüncü 

kitaptaki şiirleri, dönemin modern şiirine yaklaşan örnekler vermektedir.60 

Milattan Önce De Böyleydi Sevgi 

Milattan Önce de Böyleydi Sevgi, önceki üç kitaptaki şiirlerin derlendiği, 2000 

yılında yayınlanan A.Rıdvan Bülbül’ün son şiir kitabıdır. Kitapta 103 şiir 

bulunmaktadır. Aynalar Sustu’dan 20, Güdümlü Mermi’den 46 ve Gökyüzü 

Mahallesi’nden 37 şiir yer almaktadır. Yayınladığı üç kitaptan toplam 7 şiiri son 

kitabına almamıştır. Aynalar Sustu’dan “Karanlıklar İçindeyim”, Güdümlü Mermi’den 

“Bir Duvarın İki Odası”, “Aramızda Biri Var” ve “Son Şiir”, Gökyüzü Mahallesi’nden 

ise “Duvardaki Fotoğraf”, “Sarıkız” ve “Andelip Sokağında Bir El” son kitaba 

alınmayan şiirleridir. Kitapta yer alan şiirlerin çoğunda değişiklikler yapılmıştır. 

                                                 

60 Feyzi Halıcı Öz Demokrat Konya gazetesindeki köşesinde Gökyüzü Mahallesi’ni değerlendirirken 
Bülbül için şöyle der: “On beş yaşından beri gazetecilik ve şiirle uğraşan Bülbül, şekilli şiirden 
modern şiirin en geniş imkanlarına kadar kabiliyetini mısra mısra mihenge vurmuş ve bunda alnın 
akıyla muvaffak olmuştur.” ( Feyzi Halıcı, “Gökyüzü Mahallesi”, Öz Demokrat Konya, 2 Mayıs 1960, 
S.814, s.1) 
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Bazılarının başlığı değiştirilmiş, bazılarında sözcükler ve bazılarında da mısralar 

çıkarılmış ve yeni mısralar eklenmiştir.  

A.Rıdvan Bülbül’ün kitap olarak basılacağı duyurulan ancak basılamayan biri 

roman diğeri de şiir kitabı olan iki çalışmasından daha söz edilebilir. Bülbül’ün 

Karanfillik Yaşamak adlı bir şiir kitabının daha çıkacağı bir şiir matinesinde duyurulur. 

Ayrıca Sabah gazetesinde de bu şiir matinesiyle ilgili bir yazıda kitapla ilgili olarak şu 

bilgiler verilir: 

 

 “Cümlenin ‘Şiiri bıraktı, yazık oldu.’ dediği Rıdvan Bülbül 

sürpriz yapmak üzre. Dördüncü şiir kitabını yayınlayacak. Hem kitap 

tamamen yeni şiirlerle dolu. Adını da yazayım kitabın: Karanfillik 

Yaşamak…”61 

 

Basılmayan bir diğer kitap da Nizam Karakolu adını taşıyan romandır. Bu 

romanla ilgili haber de Yeni Konya gazetesinin sanat sayfasında verilmiştir: 

 

 “Genç sanatçı arkadaşımız A.Rıdvan Bülbül, yep yeni görüş 

ve anlayışta bir roman yazmış bulunmaktadır. ‘Nizam Karakolu’ 

adındaki bu romanın tefrikasına yakında bir İstanbul gazetesinde 

başlanacak ayrıca kitap halinde de yayınlanacaktır.”62 

 

Nizam Karakolu adlı roman, Bülbül o sıralar vatanî görevi nedeniyle 

çalışmalarına ara verdiğinden yayınlanamamıştır. Döndüğünde ise üzerinde yeniden 

duramamıştır.63  

2.2. ARAŞTIRMA İNCELEME 

Ali Rıdvan Bülbül’ün, 1993 yılında Selçuk Üniversitesi’nde İletişim 

Fakültesinde Halkla İlişkiler ve Gazetecilik bölümlerinde öğretim görevlisi olarak bu 

                                                 

61 Sevim Duyar, “Seyircisiz Bir Şiir Matinesi”, Sabah, S.1088, 19 Mart 1964, s.3 
62 “ Sanat Gazetesi”, Yeni Konya, S.2828, 4 Mayıs 1957, s.2 
63 19 Ağustos 2007 tarihli elmek. 
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alanlara ait çeşitli dersleri yürüttüğünü daha önce belirtmiştik. Bu görevde on yılı 

tamamlayan Bülbül, buradaki birikimlerini, ders notlarını ve incelemelerini halkla 

ilişkiler ve gazetecilik konularında yayınladığı dokuz kitapta toplamıştır. Bu kitapları 

baskı yıllarına göre şöyle sıralayabiliriz64:  

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yayıncılığı (1997) 

Tanıtım Teknik ve Yöntemleri (1997) 

Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri (3.Baskı 2000) 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2000) 

Uluslararası İletişim (3. Baskı 2000) 

Genel Gazetecilik Bilgileri (2.Baskı 2000) 

Halkla İlişkiler (2000) 

Haberin Anatomisi ve Temel Yazılımlar (2001) 

İletişim ve Etik (2.Baskı 2001) 

2.3. GAZETE VE DERGİ YAZILARI 

Ali Rıdvan Bülbül 1949 yılından bu güne kadar yarım asrı geçkin süredir 

gazete sayfalarından düşmemiş bir isimdir. Pek çok dergi ve gazetede yazıları 

yayınlanmıştır.  

Basın hayatıyla tanışması halkevi dergileriyle olmuştur. Halkevlerinin ve 

yayınladıkları dergilerin kendisinin yetişmesinde büyük katkısı olduğunu belirten 

Bülbül’ün rastladığımız en eski şiirini65 1947 yılında Bursa Halkevi Dergisi olan 

Uludağ’da görüyoruz. Aynı yıl bu dergide “Cici Baba” adlı bir de hikâyesi 

yayınlanmıştır. 60’lı yılların başlarına kadar çeşitli edebiyat ve kültür dergilerinde 

                                                 

64 A.Rıdvan Bülbül’ün “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yayıncılığı” ve “Tanıtım Teknik ve Yöntemleri” 
adlarını taşıyan iki kitabı hariç olmak üzere geriye kalan yedi kitabı Nobel Yayıncılık’ın İletişim 
Kitapları serisinde yayınlanmıştır.  

65 “Solan Ümid”, Uludağ Bursa Halkevi Dergisi, S.84, Temmuz-Ağustos 1947, s.15 
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yazılarına rastladığımız Bülbül, bu yıllardan sonra daha çok gazetecilik yönü ve 

dolayısıyla gazete yazılarıyla gündemde olmuştur.  

Dergilerden uzaklaşmasını şiirden uzaklaşmasına bağlamak yerinde olacaktır. 

Çünkü aynı yıllarda artık şiiri bıraktığını da gazetede yazdığı bir köşe yazısında 

anlatacaktır.66 Uludağ, Konya, Sultan Dağı, Yelken, Türk Sanatı, Bizim Yayla, İstanbul, 

Çadır, Bahçe, Türk Dili, Hisar, Çağrı, Varlık gibi birçok dergide şiir ve yazıları 

yayınlanır.67 Çağrı’da yazdığı yazılarda şiire yönelik görüşlerini açıklayarak dönemin 

en çok tartışılan şiir akımı olan İkinci Yeni’yle ilgili polemiklere de katılır.68  

Ali Rıdvan Bülbül, Ekekon gazetesinde çıkan bir şiiri ve hikâyesinin ardından 

bir muhabir ve köşe yazarı olma yolundaki ilk tecrübelerini Yeni Konya gazetesinde 

edinir. Bu gazetede uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Bülbül’ün yazılarının başlıca 

konularını şöyle sıralayabiliriz: 

- Ülkemizdeki manevi önderler, edebi kimlikler ve şiir akımları üzerine poetik 

düşünceler. (Hz. Mevlana, Şems-i Tebrizi, Âşık Garip, Yunus Emre, Orhan Veli, Yahya 

Kemal, Nazım Hikmet, Rıza Tevfik, Feyzi Halıcı, Osman Attila) 

- Genel anlamda sanatla ve Türk edebiyatıyla ilgili yazılar 

- Edebiyat dergileri ve kitap eleştirileri 

- Dil meseleleri, Öztürkçecilik üzerine düşünceler 

- Duygu ve düşünce dünyasına ait konularda denemeler 

- Ülke ve Konya’nın siyasî gündemi, siyasîler, milletvekilleri, seçimler ve 

genel anlamda ülke gündemini yönlendiren/sarsan önemli olaylar 

- Konya’nın önemli meseleleri, ihtiyaçları, gündemini oluşturan diğer 

meseleler 

                                                 

66 “Şiir Yazabilmek”, Sabah, S.2008, 6 Nisan 1966,s.3. 
67 Bizim Yayla, Hisar ve Çağrı; Bülbül’ün en fazla şiirine ve yazılarına rastladığımız dergilerdir. Bizim 

Yayla’da 10 şiir, Hisar’da 7 şiir ve Çağrı’da 14 şiir, 5 edebi yazı ve Metin Soysal’la yazdığı bir de 
hikâyesi yayınlanmıştır. 

68 Bu konuya “Edebi Akım, Topluluk ve Kuşaklarla Bağlantısı” başlığında ayrıca değinilecektir. 
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- Anı ve gezi ve yazıları, röportajları 

- Haber yazıları 

Genel olarak belirtmeye çalıştığımız bu konular A.Rıdvan Bülbül’ün 58 yıllık 

gazetecilik yaşamında üzerinde durduğu dikkati çeken temel başlıklardır. Hemen her 

konuda yazıları bulunan Bülbül için Celaleddin Kişmir, “Hiç kimse onun kadar devamlı 

olmadı. Ben 73’ten sonra tek tük yazar oldum o da Feyzi Halıcı’nın ısrarıyla. Ama 

Bülbül hala yazıyor, peynir ekmek yercesine.”69 der. Günlük köşe yazılarını ve şiirlerini 

hiç müsvedde kullanmadan yazdığını belirten Bülbül, bu sebepten Feyzi Halıcı’nın 

kendisine “daktilo şairi” dediğini belirtir.70  

Bülbül, Anadolu basınında bir gazetede yazmanın ulusal basında yazmaktan 

daha zor olduğunu düşünür. İlişkilerin daha yakın ve bu sebepten kırılgan olduğunu şu 

sözlerle ifade eder: 

 

 “Anadolu’da yazı yazmak İstanbul, Ankara ve İzmir 

yazarları kadar kolay değildir. Küçük çevrelerde bağımsız kalabilmek 

büyük çaba ve irade ister. Kimi dostundur, kimi akrabandır, kimi 

eşinin tanıdığıdır, kimi annenin babanın ahbabıdır. Parti 

yöneticileriyle senli benli olmuşuzdur. Küçük çevrelerde yazıların 

tepkisi büyük olur. Dedikodu daha yaygındır. O bakımdan Anadolulu 

yazar kılı kırk yarmak zorundadır. Hani yukarıya tükürsek bıyık 

aşağıya tükürsek sakal hesabı. Bütün bu hesapların dışında biz bu 

sütunda bağımsız olmaya, aka kara karaya ak dememeye çalışacağız. 

Bizim korkulu sakıncalı bir işimiz yok. Kimseden bir fayda 

ummadığımız gibi hiçbir kuruma da bağlı değiliz.”71 

 

                                                 

69 Celaleddin Kişmir’le 18 Temmuz 2007 tarihli görüşme. 
70 “Aldık Kalemi Ele”, Sabah, S.1031, 6 Şubat 1964, s.3. Burada, yazılarını ve şiirlerini daktiloda 

yazmanın kendisinde vazgeçilmez bir alışkanlık olduğunu şu sözlerle ifade eder: “Daktilo olmasa şiir 
yazamam, düz yazı da yazamam. Bir alışkanlık, cümlenin bir alışkanlığı var tabii.”  

71 A.g. y. 
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Gazetelerde yayınlanan günlük yazıların yazara büyük bir sorumluluk 

yüklediğini söyleyen Bülbül, köşe yazarının kamuoyunun sözcülüğünü de üstlendiğini 

belirtir. Bu bakımdan siyasî eleştiri yazılarında özellikle tarafsızlığa dikkat ettiğinin 

üzerinde durur.72 A. Rıdvan Bülbül, bu “tarafsızlık” ilkesini yayın yönetmeni görevinde 

bulunduğu tüm gazetelerde ve kendi yazılarında korumaya özen göstermiştir. 

                                                 

72 “İlk Söz ya da Önsöz”, Sabah, S.1914, 1 Aralık 1965,s.3 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

GAZETECİLİĞİ 

 

3.1. GAZETECİLİK ANLAYIŞI VE GAZETECİLİK HAYATI 

3.1.1. Gazetecilik Anlayışı 

A.Rıdvan Bülbül, lise yıllarında başladığı gazetecilik mesleğini bugün hâlâ 

sürdürmektedir. Bülbül, özellikle 1950-1980 yılları arasında Konya’daki yazılı basının 

gelişmesinde ve yönlenmesinde etkili bir isim olmuştur. 

Gazete, gazeteci ve gazetecilik kavramlarına basın- yayınla ilgili akademik 

kitaplarında bir öğretim görevlisi ve de bir gazeteci olarak yer vermiştir. Köşe 

yazılarında da yerel basın ve gazetecilik etiği konularından bahsederken bu kavramlara 

değinir. Burada onun gazete ve gazeteci kavramlarına dair benimsediği tanımlamalara 

yer verelim. 

Gazete kavramının genel tanımını TDK’nin Türkçe Sözlük’üne bağlı olarak 

veren Bülbül, şöyle der: 

“Genel Tanımı: Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve 

bilgi vermek için yorumlu ya da yorumsuz çıkarılan basılı yayın, gazetedir.”73 

Başka bir kitabında ise, gazete konusunda “ Akademik Tanım” başlığı altında 

şöyle söyler: 

“Gazete, genel kamuoyuna genel kamuoyu da yürüyeceği yolda gazeteye 

yardım etmekte; böylece birbirlerini tamamlamaktadırlar. Gazetenin haber verme 

                                                 

73 A.Rıdvan Bülbül, Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar, Nobel Yay., Ank., 2001, s.15. TDK’nin 
sözlüğündeki tanım şöyledir: “Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi 
vermek için yorumlu veya yorumsuz her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın.” Bk. 
Türkçe Sözlük, 1.Cilt A-J, TDK Yay., 8. bs., Ank. 1998, s.821 



 31 

görevine bu özelliklerini de eklersek; ancak o zaman gerçekçi bir tanıma yaklaşırız: 

‘Gazete en taze haberleri, en geniş alanda, en kısa zamanda basılı olarak naklederken, 

olaylar önünde genel kamuoyuna yol gösteren ve yine olaylar önünde genel kamu 

oyunun tesiri altında kalan bir kuruluştur.” 74 

Gazeteyi “bir şehrin, bir memleketin her şeyi” olarak gören Bülbül, gazeteciyi 

de şu sözlerle tarif eder: 

“Gazetecilik yapan, kitle iletişim araçlarında haber üretiminde çalışan işçilerine 

‘gazeteci’ denilmektedir. Gazetecinin esas işi haberciliktir. Çoğu zaman gazetecilere 

‘haberci’ denmesi de bundan kaynaklanmaktadır.”75 

Bu tanımda gazetecinin habercilik yönünde dikkat çeken Bülbül, haber üzerine 

kesin bir tanımlama yapılamayacağını bildirir: 

“ ‘Haber nedir?’ sorusuna somut bir yanıt vermek olası değildir. Haber 

kuşkusuz ‘sosyal bir olay’dır. Bütün sosyal olaylarda olduğu gibi herkesin ve her 

kesimin onaylayabileceği kesin bir tanımlama yapılamaz. Bu açıdan ‘haber’ sözcüğü de 

göreceli bir kavramdır.”76 

Bülbül’ün gazete, gazeteci ve haber üzerine görüşlerine yer verdikten sonra 

onun gazetecilik serüveni üzerine durmaya çalışalım. Gazeteciliğe başladığı ilk yıllarda 

yani tek partili dönemin son yıllarında cesur ve dik başlı bir gazetecidir. Yaşadığı 

toplumun ve o toplumun yöneticilerinin aksayan yönlerini eleştirmekten çekinmez. Bu 

ilk yılları şöyle ifade eder: 

 

 “Hiç unutmam, Lise ikinci sınıfta öğrenciydim. Yeni 

Konya’ya günlük “Şırıltı” başlığı altında fıkralar yazıyordum. Lise 

öğrencisiyken bile politik yazılar yazar, kötü ve uygunsuz 

gördüğümüz olay ve hareketleri acı acı eleştirirdik. Nihayet müdür 

çağırır bir iki öğüt verir, biz ertesi günü yeniden fıkraya döşenir, 

                                                 

74 Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2.bs., Nobel Yay., Ank. 2000, s.153 
75 Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar, s.20 
76 A.g.e. , s. 75 
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müdürün çağırdığını, öğüt verdiğini bile yazar, sitem ederdik. Bir 

heves vardı içimizde, korku aklımıza gelmezdi.(…)”77 

 

Hangi olayın haber olacağı konusuna Örsan Öymen, Bülbül üzerinden bir 

örnek verir. Örnek şöyledir: 

 

“Konya muhabiri bizim Rıdvan Bülbül dün bir haber verdi. 

Maliye Bakanı Kemal Kurdaş Konya’yı ziyareti sırasında, öğle 

yemeğini eşiyle birlikte ikinci sınıf lokantalardan birinde yemiş; 

parasını da kendisi ödemiş. 

Bülbül, haberini şu cümle ile bitiriyordu: 

-Böylece bir Bakan, şehrimizde ilk defa olarak yediği 

yemeğin parasını bizzat kendisi ödüyordu. 

Hani gazetecilikte haber genel bir yaklaşım vardır: bir köpek 

bir adamı ısırırsa haber değildir; ancak bir adam bir köpeği ısırırsa 

haberdir. 

Bizim Rıdvan Bülbül’ün haberi de bu örneğin başka türlüsü: 

Eğer bir Bakan yemek yerse bu haber değildir, ama bir Bakan yediği 

yemeğin parasını öderse bu haberdir.”78  

 

Bülbül’ün gazetecilik yaşamında şaşırtıcı ve dikkat çekici haber verme önemli 

bir yer tutar. Bir dönem Yeni Konya’da yazdığı “Konuşan Kedi Pala” haberi basın 

camiasında geniş yankı uyandırmıştır. Haber yabancı basında da yer almıştır. Bu haber 

hakkında şunları söyler: 

 

                                                 

77 “Sanat Eri Politikadan Uzak Olmalıdır”, Yeni Konya, S.3072, 3 Şubat 1958, s. 2 
78 Örsan Öymen, Politika Kazanı, 1. bs., Milliyet Yay., İstanbul, 1990, s.17  
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“Bu haber Fransız, İtalyan gazetelerine çıktı. Herkes bana 

kedici derdi, onunla ünlenmiştim. Kedi haberini yapan gazeteci 

İtalyan gazetelerinde birinci sayfada resmim çıktı. Olay şöyle gelişti: 

Eyüp Mutlutürk diye biri vardı. Dede Bahçesi’ni işletirdi. 

Bir gün bana telefon etti “Ya Rıdvan Bey, benim kedi konuşuyor” 

dedi. “Anne, baba falan diyor. Gel şunu bir haber yap” dedi. Gittim, 

dinledim. Anne baba dedi mi demedi mi bilmiyorum, diyor; bir şeyler 

var ama tam insanca bir şey değil. 

- Papağanlar gibi ses taklidiydi belki de… 

Olabilir. Haber yaptık. Ben o zaman Yeni Konya’da 

yazıyorum, temsilciliklerim de var. Oradan bütün gazeteler aldı. 

Avrupa gazeteleri de aldı, birinci sayfadan “Türkiye’de konuşan kedi” 

diye. Neyse bir gün İtalya’dan bir gazeteci telefon etti. “Geliyoruz, 

çekeceğiz, o kediyi muhafaza edin” dediler. “Sahibiyle görüşeyim sizi 

tekrar ararım” dedim. Eyüp’ü aradım. “İtalya’dan geliyorlar, kediyi iyi 

muhafaza et” dedim. “Ya” dedi. “Dün caddenin bir yerinden bir yerine 

geçerken bir otobüs çiğnemiş, öldü” dedi. Ben ölümünü de ayrıca 

haber yaptım.”79 

 

Ancak 1950’li yıllardan başlayarak 1980’li yıllara kadar bu tür haberleri, 

gazeteciler sık sık kullanmıştır ki bunlar baskıcı politikaların Türk basın hayatındaki 

yansımaları olarak değerlendirilmiştir.80 

Bülbül’ün basın dünyasına girdiği yıllardan bu yana gazeteler ve gazeteciler 

birçok dönemeçten geçmiş, ülkenin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel evrimlerinden 

en fazla etkilenen kurum olmuştur. Ali Rıdvan Bülbül de o yıllardan bu yana bu tarihsel 

akışın içinde yerini almıştır.  

                                                 

79 A.Rıdvan Bülbül’le 26 Şubat 2007 tarihli görüşmeden. 
80 Gülseren Şendur Atabek, “Türk Romanında Gazetecilerin Etik Anlayışı”, www.globalmedia-

tr.emu.edu.tr (20.09.2007) 
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1949 yılında ramazan manileriyle Yeni Konya gazetesinde kendini gösteren 

aynı zamanda bu gazetede muhabirlik yapan Bülbül’ün adı “süper muhabir” diye 

anılmaya başlar. Bülbül’ün süper muhabir olduğu dönemleri düşündüğümüzde o yılların 

basın-yayın ortamı gözden geçirildiğinde dünden bugüne Gazeteci Ali Rıdvan Bülbül 

ismi daha da anlam kazanacaktır. Bülbül, çok partili dönemin yetiştirdiği Anadolulu 

başka bir deyişle “taşralı” ya da yaygın ifadesiyle yerel bir gazetecidir. 

Bülbül, lisede öğrenciyken belediyenin şehirdeki et sıkıntısına aldırmazlığını 

konu alan “Ciğer, Yürek Nerede?” başlıklı bir yazı yazar. Dönemin belediye başkanı 

M.Muhlis Koner’dir ve onun bu yazısına çok içerler. Bülbül’ü yanına çağırır: 

 

“ ‘Gel bakayım deyyos dedi, açayım da ben de ciğer yürek 

var mı bak bakayım’. Anladım ne demek istediğini. Üstada fıkramın 

başlığının mecazî mânâda olmadığını, şehirdeki ciğer, yürek 

yokluğunu kastettiğimi anlatmaya çalıştım. Genişledi, kahve söyledi. 

Sonra baba oğul gibi konuşmaya başladık.”81 

 

Bu görüşmeden sonra aradan yıllar geçer ve Bülbül artık Yeni Konya 

gazetesinin yazı işleri müdürüdür. Çok partili döneme geçilmiştir. A.Rıdvan Bülbül’ün 

bir gazeteci olarak daha kontrollü olması gereken bir dönemdir. Artık eskisi kadar rahat 

olamaz. Üstelik bir yazı işleri müdürü olarak sorumluluğu daha da artmıştır. Masasına 

gelen her yazıyı yayınlayamaz ve özellikle, iktidara ya da yerel yönetimlere 

göndermeler taşıyan yazılar konusunda daha hassas davranmak zorunda kalır. Bülbül, 

zaman zaman M.Muhlis Koner’in de yazılarını yayınlayamaz. Koner’in alındığı bu 

tutumunu şöyle açıklar: 

 

 “Zaman geçti: İktidar el değiştirdi. Ben Yeni Konya’nın 

Yazı Müdürlüğünü yapıyordum. Hoca aşağı yukarı her gün yanıma 

uğrar bir yazı verirdi. Bazı yazılarını yayınlayamazdım. Ertesi gün 

haşlanacağımı bilirdim. Kızdığı günler daha merdivenin başında 

söylenmeye başlardı. “Genç olacaksın derdi, niye korkuyorsun, 

                                                 

81 “Sanat Eri Politikadan Uzak Olmalıdır”, Yeni Konya, S.3072, 3 Şubat 1958, s. 2 
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yazımda ne var, eskiden böyle değildin. Yalan mı şehir susuzluktan 

kavrulmuyor mu?” Susardım. Üstadın hakkı vardı ama…”82. 

Basın tarihinde en fazla gazetecinin yargılandığı dönem, DP hükûmeti 

dönemidir83. Bülbül, bu durumu “Hasbihal” adlı 1956 yılında yayınlanan yazısında 

şöyle dile getirmektedir: 

 

 “Yazılarımız yeni basın kanununun çerçeveleri içine 

girecek, muhitin küçüklüğünü de düşünerek konularımızı seçerken 

buna da dikkat edeceğiz. Elimizden geldiği kadar dalkavukluk 

etmemeye çalışacağız. Ha bu ‘dalkavukluk’ da nerden aklıma geldi? 

Bu asır insanlarının maalesef hastalığı bu. 

Siyasal konuları pek ele almayacağa benziyoruz. Memur 

falan zannetmeyin beni, kalemiyle ekmek yiyen kimseye minneti 

olmayan bir kişiyim, bu çekimserliğimi dedikodu sevmediğime verin. 

Bir siyasî şahıstan bahsederken ezkaza sayın demeyi unutalım, yandı. 

O şahıs ertesi gün yakamıza yapışır: 

‘Yahu ben size ne yaptım birader’ 

‘Hiç, ben size ne yaptım üstad’ 

‘Başkasına sayın diyorsun da bana demiyorsun.’ 

İşte siyasî konular böylesine zikzaklı. Ama yine de ele 

alacağız, alacağız ama dikkati elden bırakmayacağız. 

Bu bakımdan siyasî yazılarımızda görülecek olana ufak tefek 

kusurlar ve bilhassa ‘sayın’lar için şimdiden için özür dilerim.”84 

 

DP’nin bu tavrı dönemin gazetecilerini halkın gerçek dertlerinden 

uzaklaştırmış, daha çok suya sabuna dokunmayan meselelere yöneltmiştir. DP’nin 

güdümlü bir basın ortamı yaratma gayretini de, basın suçundan yargılandığı günlerde 

şöyle eleştirir: 

                                                 

82 A.g.y. 
83Gülseren Şendur Adabek, a.g.y. 
84 “Hasbihal”,Yeni Konya, S.2642, 24 Ekim 1956, s.2 
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“Resmi ilân dağıtımına bir çeki düzen verilmedikçe DP çok 

şeyler kaybedecektir. Meselâ bir gazetede bir günde 1700 liralık resmi 

ilân çıkar, öbür gazetede bir santim resmi ilân bulunmazsa bu şekilde 

bir tutumlu bir DP yöneticileri basından ne bekleyeceklerdir? DP’ye 

yeni yeni ısınmaya başlayan aydınlar ve çevreleri bu aritmetik 

oransızlık karşısında iç huzuru duyabilecekler midir?”85. 

 

27 Mayıs 1960 tarihinden sonra, Milli Birlik Komitesi, DP’yi düşürüp iktidara 

geldiğinde, ilk faaliyetlerinden biri basın yasasını yeniden düzenlemek olmuştur. 

Darbeden önce ve sonra basının desteğini gören Milli Birlik Komitesi, 212 sayılı yasa 

ile gazetecileri biraz da olsa ferahlatmıştır. “Ancak 212 sayılı yasa, işverenlere eskisine 

oranla fazla yükümlülük getirmiş ya da gazetecilere çok fazla hak sağlamış değildir. 

Sadece eski hak ve yükümlülükler, gazeteciler lehine biraz daha geliştirilmiştir.”86 

212 sayılı maddede gazeteci şöyle tanımlanır: 

 

“Bu kanun hükümleri, Türkiye’de yayınlanan gazete ve 

mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat 

işlerinde çalışan ve İş Kanunu’ndaki ‘işçi’ tarifi şümulüne giren fikir 

ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir”87. 

 

Seyit Küçükbezirci, Bülbül’ün bu yasada tarif edilen gazeteci tanımına uygun 

bir gazeteci olduğunu şöyle dile getirir: 

 

“Bülbül, Konya’nın sayılı profesyonel gazetecilerindendir. 

Hayatı boyunca gazeteci oldu. Bence gazeteci doğmuş. Her zaman 

212 sayılı kanuna uygun bir gazeteci oldu. Bu yasaya göre gazeteci 

                                                 

85 “Resmi İlân”, Öz Demokrat Konya, S. 607, 18 Eylül 1959, s. 2 
86 Gülseren Şendur Atabek, a.g.y. 
87 Dr. Mehmet Ali Şuğle, “Basın İş Kanununa Göre Gazeteci Kavramı”, www.istanbulbarosu.org.tr, (20. 

09.2007) 
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demek; bu sanatı bilen, usta-çırak ilişkileri içinde bilfiil gazetecilikle 

uğraşan ve gazetecilikten başka geliri olmayan kişidir. Rıdvan hep 

212. kanunun tarif ettiği gazeteci oldu. Ekmeğini hep gazetecilikten 

çıkardı”88. 

 

Ali Rıdvan Bülbül, gazetecilik yaşamı boyunca iyi bir gazeteci olma yolunun 

“teorik bilgilerle uygulamanın bütünleştirilmesi”nden geçtiğini savunmuştur ve buna bir 

de birincil şart olarak mesleğe tutkuyla bağlanmayı eklemiştir. Gazetecinin kamuoyunu 

etkileyebilecek, peşinden sürükleyebilecek bir noktada bulunması gereklidir. Bunun için 

de felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık, tarih ve hukuk gibi bilim dalları üzerine de belli 

bir birikim oluşturmalıdır ki ancak bu yolla olaylara ve kişilere dair inandırıcı ve tutarlı 

yorumlarda bulunabilsin. 

3.1.2. Gazetecilik Hayatı 

Bir gazetede A.Rıdvan Bülbül ismine ilk olarak Ekekon’da 1949 Nisan’ında 

rastlıyoruz. Bu gazetede bir şiiri ve hikâyesi yayınlanmıştır. 1 Haziran 1949 yılında Yeni 

Konya gazetesinin yayın hayatına girmesiyle birlikte, Bülbül’ün gerçek anlamda 

gazetecilik hayatı da başlamış olur. Bu gazetede ramazan ayında “Şundan Bundan” adlı 

köşesinde yayınladığı manilerle adını duyuran Bülbül, ilerleyen günlerde önce “Gününe 

Göre” ve sonra “Şırıltı” adını taşıyan köşelerinde günlük yazılar yazmıştır. Yeni Konya 

gazetesinin kendisi ve orada yetişen diğer meslektaşları için bir okul niteliği taşıdığını 

söyleyip gazeteyi Anadolu basınında bir “ekol” olarak değerlendiren Bülbül o yılları şu 

sözlerle anlatır: 

 

“Benim basın yaşamım, Yeni Konya’nın yayın hayatıyla 

başlar…Bu bakımdan Yeni Konya’nın yaş günleri benim için ayrı bir 

anlam ve özellik taşır..  

Elimiz kalem tutmaya başlayalı demek ki 39 yıl olmuş. 

Bunca yıl, kişioğlunun ömründe hele hele yaşam yaşı ortalaması 

düşük olan ülkemizde hayli uzun süre sayılır. 

                                                 

88 Seyit Küçükbezirci ile 30 Ağustos 2007 tarihli görüşmeden. 
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Yeni Konya’ya omuz vermeye başladığımızda daha lise 

birinci sınıfta idik… İlk mürekkep konusuna, Yeni Konya’nın eski 

yönetim yerinde alıştık… Şimdi, burada Şahin Oteli bulunuyor. Sofu 

Tuğrul, Namık Ayas, Sabit Günbay, Mehmet Önder, Feyzi Halıcı, 

Adil Gücüyener, Haluk Tekmen, Fakir Usman’la birlikte çalıştık… 

Adil, Haluk ve ben çıkarttık o yıllarda… 

İlk mürekkep kokusunun ardından fazla bir süre geçmeden, 

sürekli çalışma yerimiz de Yeni Konya oldu. Liseyi bitirmeden perde 

arkası bitirdikten sonra bilfiil 15 yıl süreyle yazı işleri müdürlüğünü 

yürüttüm… Çoğu kez tek başına… Yani hem yazı işleri müdürü hem 

muhabir hem de düzeltmen olarak… 

Demek ki basın yaşamımızın yarısına yakınını Yeni 

Konya’ya vermişiz… 

Biz Yeni Konya’dan yetiştik…”89 

 

1957 yılında vatanî görevini yerine getirmek için Konya’dan ayrılır ancak 

yazıları seyrek de olsa Yeni Konya’nın sütunları arasında görülmeye devam eder. 

Ankara’da ve Van’dayken “Gurbet Mektupları” ve “Sınır Mektupları” adını taşıyan 

köşesinde hem Yeni Konya’da ve Öz Demokrat Konya’da yazmayı sürdürür. Askerden 

dönüşünde Öz Demokrat Konya’nın yazı işleri müdürü olur. Bu gazeteden 1960’ın 

Nisan ayında 27 Mayıs’tan hemen önce ayrılır. 

Ali Rıdvan Bülbül, Öz Demokrat Konya’yı şehrin aydınlarının çevresinde 

toplandığı bir kültür gazetesi haline getirmiştir. Özellikle aydınların sanatla ilgili 

yazılarına ağırlık verir ve bu gazetede yalnızca Konya’da yaşayan şair ya da yazarlar 

değil ülke çapında tanınmış önemli isimlerin yazılarına da rastlarız. Gazete kendi 

kimliğini “Sanat Gazetesi” olarak ifade eder ve imzasız olarak verilen şu yazıda bu 

özelliğini şöyle ortaya koyar: 

 

 “Bizim gazetenin idarehanesi Konyalı sanatçıların toplanma 

merkezidir. Şu ramazan günlerinde evinde iftarı yapan birer ikişer 

                                                 

89 “Yeni Konya’nın Yaş Günüde”, Yeni Konya (39. Yıl Özel Eki), S.13841, 1 Haziran 1987, s.5 
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matbaaya gelir. Önce fıkralar anlatılır. Bazı sanat olayları 

tartışılır.(…) 

Edebiyat öğretmeni ve şair Kemal Or şiirlerini çoğu zaman 

idarehanemizde daktilo eder, edebiyat öğretmeni ve folklorcu Cahit 

Öztelli, bütün İstanbul gazetelerini okumak istediğinde idarehanemize 

gelir. Çağrı dergisi burada düzenlenir. Burada paketleniyor(…) 

Bizim idarehanenin arkasındaki alanda ananevi pirzola 

geceleri yapılır. Gecelerde ekseriya başka şehirlerden gelen sanatçılar, 

gazeteciler, ilim adamları, ozanlar hazır bulunur.(…)”90 

 

Adından da anlaşılacağı üzere gazetenin siyasî bir imajı vardır, ancak bu imaj 

Bülbül’ün sanatçı ve sanatsever kimliğiyle geri plana itilmiştir. Buradaki yazılarında 

zaman zaman DP’nin politikalarını eleştirmekten geri kalmayan Bülbül, gazetenin 3 

yıllık hayatı boyunca genellikle siyasî meselelerden uzak durmuş ve belki de bu 

sebepten Öz Demokrat Konya’yı “siyasî bir gazete”den çok bir “sanat gazetesi” haline 

getirmiştir.91 

Bu gazeteden ayrıldıktan sonra kısa bir süre Konya’daki gazetelerde A.Rıdvan 

Bülbül adını göremeyiz. Ancak bu durum çok kısa sürer. Ve 27 Mayıs’ın ardından 4 

Temmuz 1960 tarihinde sahibi olduğu Sabah gazetesini yayınlamaya başlar. Ancak Öz 

Demokrat Konya’dan sonra Sabah oldukça sert bir çıkış olarak görülebilir. Sabah “ak 

devrimle gün ışığına çıkmış ” bir gazete olarak ifade edilir. 26 Ağustos 1960 tarihinde 

Zaman gazetesi Konya basın hayatına girer, CHP’nin bir yayın organı olan gazetenin 

yazı işleri müdürlüğü görevini de A. Rıdvan Bülbül üstlenir. Bu gazete de Sabah’la aynı 

çizgiden “ulusal evrimin bir ürünü” 92 olarak Konya’daki yerel basın hayatına girer. Bu 

süre içinde her iki gazetenin de yazı işleri müdürlüğünü yürüten Bülbül, Yassıada 

                                                 

90 “Sanat Geceleri”, Öz Demokrat Konya, S.448, 30 Mart 1959, s.2 
91 Seyit Küçükbezirci, Öz Demokrat Konya için şöyle söyler: “Öz Demokrat Konya siyasî bir gazeteydi 

ama Bülbül’ün sanatçı kişiliğinden dolayı bir sanat evi gibiydi. Günün her saatinde, özellikle Pazar 
günleri pek çok sanatçı Öz Demokrat Konya’da toplanırdı. Aradan 49 yıl geçmesine rağmen Öz 
Demokrat Konya koleksiyonları incelendiği takdirde bugün bile Konya’da olmayan bir sanat 
ortamının yıllarca sürdürüldüğü görülecektir.” ( Seyit Küçükbezirci’yle 30 Ağustos 2007 tarihli 
görüşme.) 

92 A.Rıdvan Bülbül, “Selam”, Zaman, S.1, 26 Ağustos 1960, s.1-2  
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Mahkemeleri’yle ilgili yazılarını her iki gazetede birden yayınlamıştır. Bu iki gazetenin 

de 1961 yılına kadar geçirdiği altı aylık süre Yassıada Mahkemeleri ve çevresinde 

gelişen olaylar üzerinedir. Her iki gazetede de Bülbül, bizzat izlediği Yassıada 

Mahkemeleri’nin günlüğünü tutar. Bu doğal süreç atlatıldıktan sonra bu gazetelerden 

Sabah yoluna devam ederken Zaman’ın yayın hayatına son verilir. Bundan sonraki 

dönemde Sabah’ın sanatsal yönü yine en belirgin özelliği olarak dikkati çeker. Konya 

ve ülke içinden birçok önemli ismin Sabah’ta yazıları yayınlanır. 

1964 yılında Konya’daki dört gazete, Sabah, Yeni Konya, Yeni Meram, Şehir 

Postası birleşme kararı alır. Amaç İstanbul gazetelerinin özelliğine sahip bir gazete 

çıkarmaktır. 1969 yılına kadar süren bu dönemde “birleşik gazete” Yeni Konya’nın yazı 

işleri müdürü de A.Rıdvan Bülbül’dür. Ancak bu birleşme beklendiği kadar başarılı 

olmamıştır ve birleşik gazete Yeni Konya 1969 yılında dağılır. Şehir Postası hariç diğer 

gazeteler yayın hayatına devam etmiştir. Sabah bir yıl daha çıkar ancak daha sonra Yeni 

Meram’la anlaşmaya varan Bülbül, kendi gazetesini kapatır ve bu gazetede basın 

hayatına devam eder. 

Muhabirliği, Bülbül’ün gazeteciliğe ilk başladığı günlerden itibaren bir tutku 

olarak sürdürmüştür. Bunun bir ispatı olarak 1968 Konya Olayları sırasında haber 

yetiştirmek üzere, tehlikeli olmasına rağmen olayların cereyan ettiği yere gitmesi 

gösterilebilir. O günü ve yaşadıklarını şöyle anlatır: 

 

 “O gün çok büyük bir deprem oldu. Hepimiz, Konya halkı 

sokaklara çıkmıştı. Bu sırada ben depremin de heyecanıyla ailemle 

beraber evimizin yakınında bir meydanda bulunuyordum. Deprem 

haberini gazeteye ulaştırmak için –gazeteyle ev arası pek uzak değildi- 

yolda giderken, beni tanıyanlar “Aman Yeni Konya gazetesine 

saldırdılar, seni de arıyorlar, dikkat et” dediler. Tabi, benim 

gazetecilik iç güdüm ve görev anlayışım ön plana çıktı. Haberi hem 

şehir içinde hem de şehir dışında ulaştırmam gereken yerler var. O 

zaman birçok İstanbul gazetesinin de bölge temsilcisiyim. Zelzele 

haberini de miting sonrası çıkan olayı da ulaştıracağım. Telefon 

edebileceğim bir yer arıyorum. PTT’ye gidemem, her yer kalabalık. 

Vakıf İşhanı vardı. Vakıf İşhanı’nda, bizim Gazeteciler Cemiyeti’nin 
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ilk bürosu oradaydı. Aklıma hemen orası geldi, anahtar da bendeydi. 

Arka taraftan gittim, yukarıya çıktım. Olay devam ediyor. Olayları 

pencereden izliyorum, tahribat sürüyordu. Arandığımı biliyorum, 

arkadaşlarla telefonla görüşüyorum, “Aman gelme” diyorlar. O sırada 

gazetede Erol İlday vardı, muhabir, gece muhabiriydi. Bizim en 

yukarıda klişehanemiz vardı. Klişehanede asit kullanılırdı. Koca bir 

cam bidon varmış. O bidon aklına gelmiş. Asit bidonunu merdivenden 

sallayıverince herkes kaçmış. O olmasaymış kan gövdeyi 

götürecekmiş. Bu arada benim ayrı odam vardı. Daktilolar, radyolar 

hepsini yerlere atıp, tahrip etmişler. 

 

A.Rıdvan Bülbül 1969 yılında seçildiği Konya Gazeteciler Cemiyeti 

başkanlığını 23 yıl sürdürmüştür. Bülbül’ün imzasını taşıyan bu 23 yılda yine sanatsal 

faaliyetler öncelik sahibidir. Konya’ya dışardan tiyatro grupları davet edilmiş, 

Konyalının tiyatroyla daha sık karşılaşması sağlanmıştır.  

1970’li yıllardan günümüze kadar Yeni Meram gazetesinde yazılarını 

yayınlamayı sürdürmüştür ve halen, Yeni Meram gazetesinde yazmaktadır. 

 

3.2. ALİ RIDVAN BÜLBÜL’ÜN KONYA BASININDAKİ YERİ 

A. Rıdvan Bülbül, yerel gazeteciliğin sorunlarını, ihtiyaçlarını sık sık 

gündemine almış ve yerel basının bir üyesi olarak karşılaştığı güçlükleri dile getirmiştir. 

Bünyamin Ayhan ve Adem Demirsoy, yerel basınla ilgili olarak yazdıkları makalede 

yerel basın üzerine şu tanımlara yer vermişlerdir: 

 

“Yerel basın demek, yerel unsurları ve yerel sorunları ortaya 

çıkaran, yerel sorunlar karşısında halkı bilgilendiren, bilinçlendiren ve 

kamuoyu oluşturan araçlardır. Yerel basın ulusal basına malzeme 

sağlayan, doğrudan halkla iç içe yaşadığı için bölgeye önem veren 

kuruluşlardır.”93 

                                                 

93 Bünyamin Ayhan ve Adem Demirsoy,  a.g.y. 
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Atilla Girgin ise yerel basın için şöyle bir tanımlamaya yer verir: 

 

“Yerel basın, ülkenin çeşitli yörelerinde, özellikle büyük 

kentler dışındaki yerleşim birimlerinde, il, ilçe ve beldelerde günlük, 

haftalık ya da daha fazla aralıklarla yayımlanan, yayımlandıkları 

yörenin haberlerini veren, sorunlarını dile getiren, halkın isteklerini 

ilgililere aktarmayı hedefleyen yazılı basın organlarıdır”94. 

 

Yerel basının içinde yetişmiş bir gazeteci olarak Ali Rıdvan Bülbül, yerel 

basını şöyle tanımlar: 

 

“Herhangi bir yerleşim yerinde hazırlanan, basılan ve 

dağıtılan ağırlıklı olarak söz konusu kentte olup bitenleri, önemli 

olayları, etkinlikleri, genel bilgileri; haber başta olmak üzere diğer 

yazınsal türler, fotoğraf ve görüntüleriyle yansıtan kitle iletişim 

aracına yerel basın (Anadolu-Mahalli Basın) denilmektedir”95. 

 

Bülbül, Anadolu basını için hayati önem taşıyan resmi ilân meselesi üzerinde 

sık sık durmaktadır. Resmi ilanların haksız dağılımı ya da bazı gazetelerin sadece resmi 

ilan alabilmek için gelişi güzel bir şekilde yayına devam etmesi ve bu yüzden gerçek 

gazetecilik yapan “naylon” olmayan gazetelerin maddi kaynaklarını azaltıyor olması 

Anadolu basınında bir kısır döngüye sebep olmaktadır. 

Basın kartlarının “gazeteci” olmayan kişilere verilmesi de bir adaletsizliği 

ortaya çıkarmaktadır. Burada yerel gazetecilikte sık sık görülen naylon kadroların 

varlığından da bahsedilebilir. Naylon kadroları aslında gazeteci olmayan, gazete sahibi 

ya da yazı işleri müdürünün aile fertlerinden birisi olan kişiler oluşturur. Bu kişiler 

gazetede fikir işçisi gibi gösterilip bu kişilere, sarı basın kartı sahibi olmalarının yolu 

                                                 

94 Atilla Girgin, Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, İnkılap Yay., İst. 2001, s. 160 
95 A. Rıdvan Bülbül, “Anadolu Basını ve Konya”, Konya Gazeteciler Cemiyeti Haber Dergisi, S. 1, 

Temmuz-Ağustos 2006, s. 56 
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açılır. Bülbül, buna da isyan eder. Ancak onu en çok yaralayan “taşralı basın”ın 

küçümsenmesidir. 

 

“Daha doğrusu biz Anadolu gazeteciler unutulmuş, küçük 

görülen kişileriz. Suçumuz nedir? Anadolu’nun derdiyle dileğiyle 

uğraştığımız mıdır? Anadoluluğumuzu yitirmediğimiz midir? (…) 

Anadolu gazeteleri Türk toplumunun gerçek aynasıdırlar. Onlar da ne 

yoz bir düşünce ne de para ve diğer menfaatler için takla atan zihniyet 

vardır”96. 

 

Bülbül, Konya basın hayatında bir döneme imzasını atmış gazetecilerden 

biridir. Konya’da entertiple basılan ilk gazete Sabah’ın sahibidir, sanat sayfalarının 

düzenlenmesi, günlük burç yorumlarının verilmesi, spor sayfalarının eklenmesi gibi 

ilkler de onun da girişimleri vardır. 1960’lı yıllarda Konya basınının “harika beş 

çocuğu”ndan birisi olarak, buradaki basın hayatına yön verenlerden olmuştur. Seyit 

Küçükbezirci bu konuyla ilgili olarak şöyle söyler: 

 

“Harika 5’li derlerdi. Feyzi Halıcı, Mehmet Önder, Celal 

Kişmir, Sofu Tuğrul ve Rıdvan. Her şey onlardan sorulurdu. Bütün 

yazarlar, şairler onların etrafındaydı”97. 

 

Konya basınındaki bu etkin rolünün birlikte, içinde bulunduğu basın camiasına 

da birçok önemli gazeteciyi yetiştirmiştir ve birçok hevesli ve yetenekli kişiye de yazı 

işleri müdürlüğünü yürüttüğü gazetelerde sayfalarını açmıştır. Saim Sakaoğlu onun bu 

yönüyle ilgili olarak lisede öğrenciyken arkadaşlarıyla çıkarmayı planladıkları Özlem 

dergisinin yayınlanması aşamasındaki desteğini şöyle anlatır: 

                                                 

96 “Biz Üvey Evlât Mıyız?”, Öz Demokrat Konya, S: 507, s. 2; Bülbül, Anadolu gazeteleri için “resmi 
ilan” konusunun önemini şöyle vurgular: “Anadolu gazetelerinin can kurtaran simidi resmi ilândır. Bir 
gazeteyi ya da bir gazeteciyi kalkındırmak istediğinizde büyük büyük ilanları sıra ve santim farkı 
gözetmeksizin o gazeteye gönderiverdiniz mi tamamdır. Karşıtı şu: Bir gazetenin yayınına son 
verdirmek için en kestirme ve çıkar yol az resmi ilan verdirmektir.” Bk. “Resmi İlân”, Öz Demokrat 
Konya, S. 607, 18 Eylül 1459, s. 2 

97 Seyit Küçükbezirci’yle 30 Ağustos 2007 tarihli görüşmeden. 
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“A. Rıdvan Bülbül’ü ortaokuldayken uzaktan tanıdım. 

Konya Lisesi’nin orta kısmında okurken tanıdım. Şiir matineleri 

yapılırdı. En önemli 1958 yılının sonlarında tanıdım. 3 arkadaşımla 

birlikte Özlem adlı bir sanat dergisi çıkardık. Derginin sorumlu yazı 

işleri müdürü lise mezunu olmalıydı. Dördümüz de daha lise son sınıf 

talebesiydik. Onu Öz Demokrat Konya gazetesi yazıhanesinde ziyaret 

ettik. Hem sorumlu müdürümüz olmasını istedik hem de şiir 

vermesini. İkisini de kabul etti. Ben de bu arada aynı gazetede 

yazmaya başladım. 1960’tan sonra yayımladığı Sabah gazetesi 

aracılığıyla onunla daha yakından tanıştık ve dost olduk. Orada da bir 

süre günlük yazılar kaleme aldım. Hatta Konya’ya açılması düşünülen 

Eğitim Enstitüsü’nün hemşerilerimizin ilgisizliği yüzünden 

Antalya’ya kaçması aşamasında Sabah’ın sayfalarını bize ayırdı ve biz 

orada üniversite sayfaları düzenledik.”98. 

 

Seyit Küçükbezirci ise onun, gazetecilik kariyerine katkılarını şöyle ifade eder: 

 

“Gazetecilik deyim ve terimlerini, sanatını Bülbül’ün 

yanında öğrendim. Punto nedir, kadraj nedir, tashih nedir, klişe nedir? 

Hep onu izleyerek öğrendim. İki sene de öyle bir hâle geldim ki o Öz 

Demokrat Konya’dan ayrıldıktan sonra gazetenin bütün önemli 

işleriyle başa çıkabildim. 

Sonuç olarak Bülbül’ün bana faydası şu oldu; benden hiçbir 

şeyi esirgemedi. Tutup birebir öğretmedi ama ortamdan istediğim gibi 

faydalanmamı sağladı”99. 

 

A. Rıdvan Bülbül’ün Konya basın hayatına kazandırdığı bir diğer isim de 

rahmetli Yalçın Dikilitaş’tır. Dikilitaş’ın da gazetecilik kariyerinin başlangıcında Ali 

                                                 

98 Saim Sakaoğlu’yla ile 29 Ağustos 2007 tarihli görüşmeden 
99 Seyit Küçükbezirci’yle 30 Ağustos 2007 tarihli görüşmeden 
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Rıdvan Bülbül ismi yer alır. O da ilk defa olarak gazeteciliğe Sabah gazetesinde başlar. 

Bülbül’e karşılaşmasını ve o günleri şöyle anlatır: 

“Rıdvan Hoca’nın huzuruna çıkınca, ilk sözü ‘Gazetecilik 

yapar mısın?’ oldu. Oysa o sıralar ben, bazı turistik ve hediyelik 

eşyalar yapıyor, iyi de kazanıyordum. Doğrusu gazetecilik hiç 

aklımdan geçmiyordu. Ama cevabım ‘Evet, yaparım.’ Oldu. Bunun 

üzerine Rıdvan Ağabey, ‘Ayda yüz yirmi beş lira vereceğim.’ dedi. 

Heyecanlı idim, para konusunu düşünmüyordum bile… Hemen kabul 

ettim. Rıdvan Bülbül, ‘Hadi, otur başla’ dedi. Ama, evde yarım olan 

işlerim vardı, ertesi gün gelebileceğimi söyledim; ertesi gün gazeteye 

gidip çalışmaya başladım. Bir ay sonra, gazetenin künyesinde ismimin 

karşısında ‘İstihbarat Şefi’ yazıyordu. Rıdvan Bülbül’ün biraz da 

teşvik amacıyla ismimi künyeye koyması beni çok mutlu etmişti.”100  

Böylece A.Rıdvan Bülbül, sadece Konya basınına sadece ferdi çalışmalarıyla 

değil Konya’daki yerel basın camiasına yeni isimler kazandırmasıyla da katkı da 

bulunmuştur. 

                                                 

100 www.konyahaberajansı.com (18.02.2007) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

SANATI 

 

4.1. SANAT ANLAYIŞI VE SANAT HAYATI 

4.1.1. Sanat Anlayışı 

A. Rıdvan Bülbül, 1947 yılından 1962 yılına kadar faal olarak sanat dünyasının 

içinde yer almıştır. Bütünüyle sanattan olmasa da şiirden kopması çok genç bir yaşta ve 

dolayısıyla çok erken olmuştur. Bir sanatsever olarak sanatın birçok dalına ilgi duymuş 

ancak edebiyat dışında bir sanat dalında eser vermemiştir. 

Sanat anlayışı ve genel anlamda sanat kavramı üzerine ancak birkaç yazısına 

rastlayabildiğimiz Bülbül’ün, sanat anlayışını çeşitli eleştiri yazılarından, sanat 

yaşamında kabullendiği ilkelerden yola çıkarak anlatmaya çalışacağız. Sanat anlayışı 

zaman içinde değişmiş, 1950’li yıllarda özellikle şiirde şiddetle savunduğu pek çok 

ilkeden 1960’lı yılların başlarına gelindiğinde daha olgun bir tavır sergileyerek 

vazgeçmiştir. 

Bülbül, 15 yıllık sanat yaşamı boyunca millilik ve yerlilik ilkelerine bağlı bir 

sanat anlayışını savunmuş ve böyle bir sanat anlayışının içinden sesini duyurmuştur. 

Çınaraltı’nda Feyzi Halıcı’nın şiirlerini takip eden ve ona büyük hayranlık duyan 

Bülbül, Çınaraltı’nın milliyetçi sanat anlayışından da etkilenmiştir. Bu etkilenme 

Hisar’la doruğa ulaşmış, Bizim Yayla, Çağrı gibi dergilerle hep ileriye taşınmış ve onun 

sanat anlayışının değişmez prensiplerinden biri olmuştur. Burada asıl belirtilmesi 

gereken bu ilkeli dergilerin hepsinde Feyzi Halıcı’yla beraber olmasıdır. Halıcı’nın, 

Bülbül’ün sanat anlayışını etkileyen en önemli kişi olduğu anlaşılmaktadır.101 

                                                 

101 Bülbül, Halıcı’nın sanat yaşamına etkisi konusunda bir yazısında şöyle der: “Liseli yıllarımda İstanbul 
Caddesi’ndeki halı mağazasına ürkek girdiğim yıllardan bu yana en yakın dostum, arkadaşım ve 
ağabeyim oldu. Sanat yaşamıma yeni bir renk ve heyecan kattı. Sonra iyi ve kötü günlerimde hep 
birlikte olduk. Birbirimizi hiç incitmedik, hep dost hep yakın kaldık (“Bir Şiirin Hikâyesi”, Yeni 
Meram, S. 15551, 8 Temmuz 1999, s. 10). 
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Sanata vezinli kafiyeli şiirler yazarak başlayan Bülbül, bu yolla milli ve yerli, 

olan bir sanat anlayışına hizmet etmiştir. Ancak şiirlerinde yer yer batılı öğelere de yer 

vermiştir. 1950’li yıllarda ortaya çıkan, sanatta serbestliği, kapalılığı ve bireyci bir sanat 

anlayışını savunan akımlar Bülbül’ün sanatını da etkilemiştir. Aynalar Sustu’dan 

sonraki iki şiir kitabında serbest vezinle kafiyesiz şiirler yazmıştır. İçerik olarak ise 

bireyin duygusal dünyasına dönük kendi içine kapanmış konular etrafında 

yoğunlaşmıştır. Bu durum 1950 kuşağı sanatçılarının genel özellikleri içinde 

yorumlanabilir. 

Bülbül, sanatın öncelikle sanat için yapılması gerektiği görüşündedir. Sanat 

güzeli ifade etmelidir. Şiiri dahi tanımlarken “Güzelse, o yol şiirdir.”102 der. Ona göre 

sanatçının kendi bakış açısından yaşamın ona akseden yanlarındaki güzelliği bulması ve 

onu kendi kabiliyeti ölçüsünde ifade etmesi, gerçek sanatı ve sanatçıyı ortaya 

çıkarmaktadır. Bülbül, bir sanatçının başarısını özgün olmasına bağlar: “Bir sanatkâr, 

kendi renklerini nakışlandırmalı, kendi ahenklerini dillendirmelidir ki hakiki 

mertebesine erişebilsin!”103 der. 

Edebî eserin sanatsal bir değer ifade etmesi için mutlaka bir “sanat endişesi” 

taşıması gerektiğine inanan Bülbül; bir yazısında ideal şairi “sanat endişesinin yer ettiği, 

şiiri ahenk unsuru olarak kabullenen”104 ifadeleriyle tarif eder. “Sanat endişesi” 

ifadesiyle neyi kastetmiş olabileceğiyle ilgili ipuçlarını Nurdan Gürbilek’in, Kör Ayna 

Kayıp Şark adlı kitabının giriş bölümündeki açıklamalarında bulabiliriz: 

 

 “Kör Ayna Kayıp Şark, edebiyata yön veren endişelerden 

söz ediyor. ‘Endişe derken yalnızca yazarın değil, okurun da yabancısı 

olmadığı, başkalarına bir şeyler anlatmaya çalışan hemen herkesin 

yakından tanıdığı huzursuzluğu kastediyorum. Anlatmanın yarenlik 

etmekten farkını sezmiş herkes yaşamıştır bunları: Anlatmak 

istediğimi iyi anlatabilecek miyim? Benden önce anlatanlardan farklı, 

daha iyi anlatabilecek miyim? Etki altında mı kalacağım yoksa? 

                                                 

102 “Halk Şiiri ve Yeni Şiir”, Sabah, S. 1680, 25 Şubat 1965, s. 2-4 
103 “Sabahleyin”, Yeni Konya, S. 280, 14 Mart 1950, s. 2 
104 “Şiirimiz”, Yeni Konya, S. 459, 13 Eylül 1950, s. 2 
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Karşımdaki anlayabilecek mi beni? Gülünç duruma mı düşeceğim? 

Kendimi boşuna mı ele verecek, başkalarının gözünde küçük mü 

düşeceğim? Anlattıklarımı dinledikten sonra başkaları ne düşünecek 

hakkımda? Diyelim anladılar, anlatılmaya değer mi ki hikâyem? Hem 

sonra yaşanan yaşandı bitti, bir anlamı var mı anlatmanın?”.105 

 

Gürbilek, endişeyi genel olarak roman sanatı üzerinden ele almışsa da aynı 

endişeler şairleri de kendi sanatlarını ortaya koyma yolunda meşgul etmiştir. Bu duruma 

edebiyatımızdan verebileceğimiz en çarpıcı örnek Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. 

Tanpınar’ın şiir yazarken aşırı titiz davranması türlü endişelerle sürekli şiiri ertelemesi, 

şiirlerinin bir kitap haline ancak ölümünden sonra getirilebilmesine neden olmuştur. 

Mehmet Kaplan, bu konuyla ilgili olarak şöyle söyler: 

 

 “Tanpınar, şiirlerine daha mükemmel bir şekil vermek için, 

onları bastırmak istememiş, ancak hayatının son yıllarında -o da 

dostlarının ısrarıyla- bir kısmını küçük bir kitapta toplamaya razı 

olmuştur. Üzerinde yirmi yıl çalıştığı “Eşik” şiirini bu kitabına 

almayışı, onu daha mükemmel hâle getirmek endişesinden 

dolayıdır”.106 

 

Bir sanatçının sanata dair endişeleri, aynı zamanda onun bir sanatkâr olarak 

başarısının da delilidir. Ali Rıdvan Bülbül de sanat hayatı boyunca zaman zaman benzer 

endişeler duymuştur. 1999 yılında Milattan Önce de Böyleydi Sevgi…’yi yayına 

hazırlarken kitapta yer alması için seçtiği şiirlerin hemen hemen hepsinde değişiklikler 

yapmıştır.  

Sanatta yeniliğe karşı olmamakla birlikte eskiden büsbütün kopuşa, yeni bir 

şeyler söylemek adına sanattan uzaklaşmaya itiraz etmiştir. Bülbül, hareketli sanat 

                                                 

105 Nurdan Gürbilek, Kör Ayna, Kayıp Şark, Metis Yay., İstanbul 2004, s. 9 
106 Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, 7. bs., Dergah Yay., İst. 2005, , s. 13 (İlgili bölüm, Kaplan’ın 

kitapta yer alan “Tanpınar’ın Şiir Sanatı Hakkında Birkaç Söz” başlıklı yazısından alınmıştır.) 
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hayatında sanat anlayışını kademe kademe olgunlaştırmış ve ne yazık ki tam olgun bir 

sanat zevkiyle eserler vereceği dönemde sanattan uzaklaşmıştır. 

4.1.2. Sanat Hayatı 

A.Rıdvan Bülbül’ün sanata olan merakı küçük yaşlarda başlamıştır. Resim, 

müzik, tiyatro gibi sanat dallarıyla ilgili çalışmaların takipçisi olmuştur fakat bu 

alanlarda bir ürün ortaya koymamıştır. Edebiyata ve şiire olan ilgisini ilk olarak halkevi 

dergileri yönlendirmiştir. Bülbül, 1950’li yıllarda Anadolu’nun her tarafına yayılmış 

halkevlerinin ikinci bir okul niteliği taşıdığını ve bulundukları ilin kültürel 

hareketliliğini sağlayan en önemli kuruluş olduğunu belirtir. Gazete, dergi ve kitapla 

bağlarını ilk olarak halkevleri vasıtasıyla kurduğunu açıklar.107 Bir anlamda Konya 

Halkevi’nde geçirdiği saatler, onun sanata ilgi duymasını sağlamıştır. İlk şiirini ne 

zaman yazdığını ve bu ilk şiiri yayınlayıp yayınlayamadığını kesin olarak ifade 

edemesek de, onun rastladığımız en eski tarihli şiiri bir halkevi dergisi olan Uludağ’da 

yayınlanmıştır.108 Uludağ Bursa Halkevi Dergisi’nin “Şiir ve Sanat Sayfaları”nda, 

Bülbül henüz 15 yaşındayken yayınlanan Solan Ümid adlı şiire burada yer vermenin 

yararlı olacağını düşünüyoruz 

 Solan Ümid 

Ne kadar güvenmiştim ona ben.. 

Karnımdaki bütün sırları sana vermiştim. 

Unutmam yaptığını ebediyen.. 

Ne güzelde muradıma ermiştim… 

                                                 

107 A.Rıdvan Bülbül 26.02.07 tarihli görüşmemizde halkevleriyle ilgili düşünce ve anılarından şöyle söz 
eder: “…Biz halkevlerinde yetiştik. Eskiden kitap, gazete, dergi okumak maddi bakımdan biraz olanak 
dışıydı. Alaaddin Tepesi’nde halkevi vardı. Türkiye’deki kültür ve edebiyat açlığını gideren en büyük 
birim halkevleriydi ve halkevlerini yayınlarıydı….dersin dışında halkevlerine girdik, orada okuduk, 
çıktık.” Bu konuyla ilgili Nurhayat Erdoğan’ın hazırladığı lisans tezinde yer alan görüşmede de 
Bülbül, halk evleri için “Mektep dışı mektep niteliğindedir.” demekte ve şiire olan merakının ve 
gazeteyle ilk karşılaşmasının burada olduğunu belirtir. (Nurhayat Erdoğan, Ali Rıdvan Bülbül’ün 
Hayatı ve Şiirleri, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Konya, 2002, s.11) 

108 “Solan Ümid”, Uludağ Bursa Halkevi Dergisi, S.84, Temmuz- Ağustos 1947,s.18 
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Meğer beni alçakça dolandırmış.. 

Gariplere şen şakrak görünerek, 

Benim gibi birçok can kıvrandırmış… 

Nankörlük hırkasını bürünerek 

 

Gözlerim çeşme gibi akar durur.. 

İçten ağlattığından garibeyi  

İnşallah Tanrım bir gün vurur 

Dünyadaki en acı bir darbeyi…109 

 Bülbül’ün ilk şiirlerine örnek olarak gösterebileceğimiz bu şiiri, onun ilk 

teşebbüslerinin acemiliklerini, söyleyiş ve şekil bakımından ele vermektedir. Uludağ 

dergisinde bu şiirle birlikte bir de “Cici Baba” adlı hikâyesi yayınlanmıştır. Aynı 

dergide hem hikâyesinin hem de bir şiirinin yayınlanması, bu ürünlerin Bülbül’ün ilk 

edebî ürünleri olmadığı düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Muhtemelen bu şiir ve 

hikâyeden önce yazdığı küçük dörtlükler ya da bir şiir bulunmaktadır. Ancak bu 

ürünlerin hepsi Bülbül’ün ilk denemeleri olarak görülebilir. 1949 yılına kadar, yani Yeni 

Konya gazetesi yayın hayatına başlayıncaya kadarki iki yıllık sürede, Bülbül ismine 

Ekekon gazetesinde iki defa rastlamaktayız. Bu gazetede “23 Nisan” adlı bir şiiri110 ve 

“Muradına Eren Baba”111 adında bir de hikâyesi yayınlanmıştır. 

 1 Haziran 1949 yılında Yeni Konya’nın yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Ali 

Rıdvan Bülbül adı devamlı olarak bu gazetenin sütunlarını doldurmaya başlar. Buradaki 

ilk dönemini “maniler” dönemi olarak adlandırabiliriz. Bülbül 1949 yılından 1952 yılına 

kadar Ramazan ayında manilerini yayınlamayı sürdürmüştür. İlk manisini “Bülbül” 

                                                 

109 “Solan Ümid”, Uludağ Bursa Halkevi Dergisi, S.84, Temmuz-Ağustos 1947,s.18 
110 “23 Nisan”, Ekekon, S.2970, 22 Nisan 1949, s.3 
111 “Muradına Eren Baba”, Ekekon, S.2952, 4 Nisan 1949, s.2 
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takma adıyla yayınlar.112 Ancak sonrakilerde adını “Rıdvan Bülbül” ya da “A.Rıdvan 

Bülbül” olarak iki şekilde kullanmıştır.1949’dan 1952 yılına kadar 166 mani 

dörtlüğüyle karşılarız. Konuları çoğunlukla sosyal ve iktisadî olan bu maniler, 

şairliğinin ilk yıllarında şiddetle savunduğu hece vezni ve kafiyeyi kullanma konusunda 

da Bülbül’ü olgunluğa eriştirmiştir. İlk şiir kitabını yayınladığı 1952 yılına kadar geçen 

sürede pek çok edebi yazıya da imza atan Bülbül, artık tanınan bir şair ve gazetecidir. 

1952 yılında Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği bir şiir yarışmasında 

“Serenad” adlı şiiriyle birinci olmuştur.113 Şiirde Ahmet Haşim’den, halk ve divan 

edebiyatından etkilenmeleri dikkati çeker. Bülbül’ün imge dünyasına derinlik 

kazandıran bu etkilenmeler yer yer diğer şiirlerinde de fark edilir. “Serenad” şiirinin, 

aşk anlayışı ve dekoru göz önüne alındığında yerli özellikler taşıdığı anlaşılmaktadır. 114 

Bülbül’ün dört şiir kitabında da bulunmayan “Serenad” şiirine burada yer vermekte 

fayda görüyoruz: 

SERENAD 

Hep hüzünlü şarkılar söyle bana 

Cenup bahçelerinden sesler getir. 

Bir şarkı ki; “Nedir kastın ey Cana 

Derdimi hüzünlü şarkılar bilir. 

 

Hayal rüzgârın peşi sıra gider. 

Dallarda ere dursun portakal, muz. 

Ve her akşam aşkımızı nakleder 

Gözlerinin rengiyle yanan havuz 

 

                                                 

112 “Maniler”, Yeni Konya, S.13, 13 Haziran 1949, s.3 
113 “Gazeteciler Cemiyetinin Müsabakasında Birincilik Alan Şiir”, Yeni Konya, S.1042, 3 Mayıs 1952,s.2. 

Aynı şiir için bk. “Serenad”, Türk Sanatı, S.9, Mayıs 1953, s.14-15 
114 Alim Gür, “Türk Edebiyatında Serenat Başlıklı Şiirlere Genel Bir Bakış”, Türk Dili, S.612, Aralık 

2002,s.1027-1028. 
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Benim yollarım dizler boyunca kar 

Ve senin gönlünde açılmış çiğdem, 

İçimi-dışımı sarmış bu efkâr 

Hüzünlü şarkılar söyle bi-tanem 

 

Bir çeşme başında yağmur sonrası 

Islak ıslaktı kıvırcık saçların 

Sebepsiz değildir akşam olması 

Ve içli tevekkülü ağaçların 

 

Elleri saçlarının arasında 

Ölümsüz aşkı düşünür belki de. 

Cenup bahçelerinin ortasında 

Şarkılar söyleyen beyaz Orkide 

Aynalar Sustu’nun takdim yazısını yazan Muzaffer Meriç, Bülbül’ün bir şair 

olarak bulunduğu noktayı şu sözlerle ifade eder: 

 

 “Ali Rıdvan Bülbül tam manasıyla sanatını yapmış 

istiklalini ilan etmemişse de onda, kendine has buluş tarzlarının, ifade 

kudretinin mevcudiyetini göreceksiniz. Durumunu muhafaza değil de: 

inkişafa götürdüğü ve benliğini kurtardığı gün, bugünkü vaadlı 

halinden yarının iyi ve hatta mükemmel bir şairini yaratmış olacağı 

muhakkaktır. 
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Uzun söze ne hacet, 1947-1952 yılları arasında 

memleketimizin ileri sanat dergilerinde şiirleri yayınlanan Ali Rıdvan 

Bülbül’ü böylece sizlere takdim ve terk ediyorum.”115 

 

Meriç’in gelecek vaad eden genç bir şair olarak takdim ettiği Bülbül, artık 

Konya’daki entelektüel çevrenin de bir üyesidir. Bu çevrede Hisar’ın Konya ayağını 

teşkil eden şairleriyle beraberdir ve Bülbül’ün de şiirleri Hisar sayfalarını doldurmaya 

başlar. Dolayısıyla sanat yaşamına bir önemli başlık daha eklenir. Çünkü Hisar, 

şiirlerinin yayınlandığı diğer edebiyat dergilerine nazaran poetik görüşlerini daha 

yüksek sesle ifade etmiş ilkeli bir dergiydi. Hisar 1950’den 1957’ye kadar 75 sayı 

çıkmıştır. Daha sonra bir süre yayına ara veren dergi, 1964 yılında tekrar yayınlanmaya 

başlar ve 1980 yılında yayın hayatına veda eder. Bülbül, Hisar’ın sanat hayatındaki 

yerini onun 1964 yılında yeniden yayınlanmaya başlamasıyla ilgili olarak yazdığı bir 

yazıda şöyle ifade eder: 

“Başkentte yeni bir sanat dergisi yayınlanmaya başlandı. 

Hisar, daha önce yayın hayatına atılmış ve sanat çevrelerince büyük 

ilgi görmüştü. Ağır başlı olgun bir sanat dergisiydi. Milliyetçiydi, sağ-

sol fikirleri yoktu. Bizim dergimizdi… Hisar’ı tekrar çıkmış görmek 

ne mutlu bir sonuç, ne büyük bir müjde sanat alanımız için. Hisar’ın 

benim için ayrı bir özelliği var. İlk şiirlerimi burada yayınlamıştım. 

Hisar şiir yazmamda büyük destek olmuştu bana. Tüm arkadaşlar 

Hisar’ın çevresinde toplanmıştık. İyi bir çevresi vardı, Hisar’ın. Aynı 

kadroyu tekrar görmek kıvandırdı bizi. Gültekin Samancı, Mehmet 

Çınarlı, Bekir Sıtkı Erdoğan, Mustafa Necati Karaer, Feyzi Halıcı, 

Munis Faik Ozansoy… Efendi kişiler üstelik. Bu memleketin katıksız 

sanatçıları, özentiden ırak, kötü düşüncelerden ırak, yurdumuzun 

pınarları gibi tertemiz…”116 

Bu yazıdaki ifadelerinde de anlaşılacağı gibi Hisar, savunduğu sanat ilkeleriyle 

Rıdvan Bülbül’ün sanat anlayışını etkilemiştir ve olgunlaştırmıştır. Bülbül burada 

                                                 

115 Ali Rıdvan Bülbül, Aynalar Sustu, Bizim Yayla Yay., Konya, 1952, s.3 
116 “Sanat Dergileri”, Sabah, S.1040, 16 Ocak 1964, s.3 
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yayınlanmış şiirlerini ilk şiirleri olarak kabullenir. Diğer taraftan aynı dönemde 

Konya’da Bizim Yayla adında Muzaffer Meriç’in çıkardığı bir dergi yayınlanmaya 

başlanır. Bu dergi etrafında toplanan Konyalı şairler, Hisar’la paralel bir sanat görüşünü 

ve şiir anlayışını savunmuşlardır. Bir anlamda Hisar’ın ülkedeki tüm edebiyat 

dünyasına seslenerek ifade ettiği ilkelerini, o bölgesel bir çizgide duyurmuştur. Bu 

yayınların hayatına girmesi ve bu süreçte yayınladığı pek çok şiir ile sanat hayatı ivme 

kazanmıştır. Nitekim ikinci şiir kitabı yayınlandığında İlhan Geçer, Bülbül şiirindeki 

gelişmeyi şu sözlerle ifade eder: 

 

 “Ali Rıdvan Bülbül’ün Güdümlü Mermi’deki şiirleri onun 

ilk kitabında rastlanan acemi deyişlerden, kafiye ve şekil 

taassuplarından, halk tarzı şiire lüzumsuz başlanışından kurtulduğunu 

ortaya koyuyor. Şair yavaş yavaş kişiliğini bulmaya başlamış, 

şiirlerinin yapısı sağlamlaşmış ve daha çok yaklaşmış gerçek şiirin 

iklimlerine.”117 

 

Bundan sonraki dönemde Bülbül, artık Konya’nın ünlü bir şairidir. Seyit 

Küçükbezirci, Bülbül’le tanıştığı dönemi anlatırken “Sanatçı bir kişiliği vardı. İkinci şiir 

kitabı Güdümlü Mermi’yi 1958 yılında yayınladı. O yıllar genç ama ünlü bir şairdi.”118 

der. 

            1 Ekim 1957 tarihinde Çağrı’nın yayın hayatına girmesiyle birlikte, Konya’daki 

sanat hayatına yeni bir hareketlilik gelmiştir.119 Bu hareketliliğin içinde Bülbül de yerini 

                                                 

117 İlhan Geçer, “Güdümlü Mermi”, Öz Demokrat Konya, S.428, 9 Mart 1959, s.2 
118 Seyit Küçükbezirci’yle 30 Ağustos 2007 tarihli görüşme. 
119 1967 yılının Konya İl Yıllığı’nda Çağrı başlığında şöyle söylenir: “1 Ekim 1957 yılında Fazıl Hüsnü 

Dağlarca, Mehmet Önder, Celâleddin Kişmir, Osman Bozok, Mustafa Erdoğdu ve Feyzi Halıcı 
ortaklığı ile yayınlanmıştır. Sonradan Feyzi Halıcı derginin her türlü yükünü üzerine almak suretiyle 
çıkarmaya devam etmiştir. Çağrı, Konya’da en uzun ömürlü sanat ve edebiyat dergisidir. Fasılasız 
olarak bugüne kadar yayına devam etmektedir.” (s.301)Bir hatırlatma olarak derginin 1. sayısında 
“sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden” ifadesini altında yalnızca Feyzi Halıcı’nın adı bulunur. (Bk. 
Çağrı, S.1, Ekim 1957, s.1.) Çağrı dergisiyle ilgili olarak iki yakın dost olan Fazıl Hüsnü Dağlarca ve 
Feyzi Halıcı, H.Esin Alaybeyoğlu’na şöyle demiştir: “Doğrusu biraz şaşkındım Dağlarca ile Halıcı’nın 
böyle güzel ve derin dost oluşu, konuşacak dolu dolu anılarını heyecan ile paylaşmaları beni 
etkilemişti, kağıt kalem çıkardım Dağlarca’nın güzel sözlerini unuturum endişesi ile. Birden sinirlendi 
gazeteci kimliğinin benim dürüst kişiliğime hiç uymadığını söyledi. Evet, o notları almasa idim bugün 
bu yazıyı yazamazdım. Konya’da çok uzun yıllar (30) komşuluk yapmışlar. Feyzi Halıcı diyor ki: 
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almıştır. Çağrı’da Konyalı olanlar, Konya’da yaşayanlar ve dışardan gelen, yazı 

gönderen pek çok sanatçının ismine rastlanmaktadır. Edebiyatın farklı alanlarında eser 

veren bu sanatçıların Konya’daki iki buluşma noktasından birisi, o yıllarda Öz 

Demokrat Konya gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yürüten Ali Rıdvan Bülbül’ün 

yazıhanesidir.120 

Bülbül, 1960 yılında üçüncü şiir kitabını yayınlamıştır. A. Rıdvan Bülbül 

ismine Çağrı’da gerek şiirleri gerekse eleştiri yazılarıyla 1962 yılına kadar sıklıkla 

rastlanır. Ancak 1962 yılından sonra onun sanat ve edebiyat dergilerinden ziyade gazete 

sütunlarında görürüz. Her zaman bir sanatsever olan Bülbül, 1960’lı yılların başında 

“edebiyat işçiliği”nden uzaklaşmıştır. 1966 yılında Sabah gazetesinde yazdığı bir 

yazısında, artık neden şiir yazmadığını soran bir dostuna, şiiri bırakışının sebebini 

evlilik ve geçim derdi olarak açıklasa da, asıl nedenin onun şiiri bırakması değil şiirin 

onu bırakması olduğunu belirtir.121 Uzun zaman sonra 1999 yılında dostlarının da 

ısrarlarıyla üç şiir kitabından seçtiği şiirlerden oluşan Milattan Önce de Böyleydi 

Sevgi… adlı son şiir kitabı yayınlanır. 

                                                                                                                                               

Kadriye Hanım teyze (Dağlarca’nın annesi) bizim halı dükkânına gelir oturur, konuşuruz kendisini 
çok severiz Konya’nın çok sevilen bir hanımefendisidir. Dağlarca ise ‘Feyzi’ciğim seni çok severim 
çok bunu bil. Sen bana annemden kalan hatırasın’ diyor. Ve altmış yıl önce yaşadıkları anıları 
bugünkü gibi canlı hatırlayıp anlatıyorlar. Ben araya girerek Dağlarca’ya soruyorum 93 yaşında 
olmanıza karşın, bellek ve düşünce sistematiğinizdeki işleyiş şaşkınlık uyandıracak tertede, ne 
söylerseniz ‘Kızım Konya ekmeği yediğimiz için’ diyor. Feyzi Halıcı sözü bağlıyor Fazıl ağabey 
Konya Furun kebabını unutma. Heyecan devam ediyor söz Çağrı dergisinin kuruluş yılına uzanıyor 
(1956). Derginin isim babası olan Dağlarca o günleri sevecen bir dille anlatıyor ‘Meram bağında bir 
gazetecinin evinde 7 arkadaş toplanırdık. Çağrı’nın temelini orada oluşturduk. O işin yüreği Feyzi 
beydir.’ Feyzi Halıcı söze giriyor. ‘Eskiden beş bin adet çıkar, satılırdı.’ Ve isim babası Dağlarca 
‘Çağrı o günden bu yana önemli yerini hep korumuştur. Bu derginin kubbesinden çok şairler 
geçmiştir.’ ” http://www.irmakdergisi.net (14.04.2007) 

120 Seyit Küçübezirci bu durumu şöyle ifade eder: “O yıllarda Çağrı yeni çıkmıştı. Zamanın genç kuşak 
şairlerinden Öz Demokrat Konya’da yazanlar devamlı görüşüyordu. Dışardan gelenlerse ya Feyzi 
Halıcı’nın bürosunda ya da Bülbül’ün gazetesinde (Öz Demokrat Konya) toplanıyordu. Fazıl Hüsnü 
Dağlarca, Salah Birsel, Cemal Süreyya… Konya’ya geldiler mi hep oradaydılar. Çağrı’nın büyük bir 
kadrosu Bülbül’ün çevresindeydi.” (Seyit Küçübezirci’yle 30 Ağustos 2007 tarihli görüşmeden.) 

121 A. Rıdvan Bülbül, “Şiir Yazabilmek”, Sabah, S.2008, 6 Nisan 1966,s.3. “Şiiri bırakalı dört yıl 
olmuştu. Daha doğrusu şiir beni bırakıp gitmişti. Dostuma basmakalıp bir cevap verdim. ‘Çoluk 
çocuğa karıştık’ dedim. ‘Şiir karın doyurmuyor ki…’ dostuma basmakalıp cevap verdim. ‘Sonra 
evlenince şiir mi kalır?’ O ya da bu. Bizde sanat karın doyurmadığı için midir, yoksa dünya gittikçe 
katılaştığından mıdır, nedir; şöyle yaş yirmi beşin üstüne çıktı mı duygusal yaşantı bitiyor ve hayatın 
acı gerçekleri başlıyor…”  
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Bülbül, dergilerde yayınlanmamış ve kitaplarına girmemiş şiirleri olduğunu ve 

bu şiirleri bir kitapta toplamayı düşündüğünü belirtmiştir. Ancak çalışmamızın sürdüğü 

dönemde böyle bir girişim olmamıştır. 

4.2. EDEBİ AKIM, TOPLULUK VE KUŞAKLARLA BAĞLANTISI 

A. Rıdvan Bülbül’ün şiire olan ilgisi daha önce de değindiğimiz üzere ortaokul 

sıralarındayken Türkçe öğretmeni Oğuz Tansel’in etkisiyle başlamıştır. Tansel’in, 

Bülbül’e şiir dünyasının kapılarını açtığı söylenebilir. Tansel, o dönem Konya’daki 

sanatsal faaliyetlerinin oluşmasında etkin bir kişidir. Çok yönlü bir sanatçı olan Tansel, 

şiir, halk edebiyatı, çocuk edebiyatının yanı sıra resimle de ilgilenmiş ve Konya’daki ilk 

resim, fotoğraf ve şiir sergisinin de öncülüğünü yapmıştır.122 Tansel’in entelektüel 

yönünden etkilenerek bir “edebiyat meraklısı” olan Bülbül, halk evlerinin çıkarmış 

olduğu dergi, gazete ve kitapları okuyarak edebiyata olan açlığını giderdiğini belirtir. 

Lise yıllarında yine “edebiyatçı” edebiyat öğretmenleriyle beraberdir ve onlarla 

paylaştıkları, şiir sohbetleri ve tabiî ki dostluklar onu artık kaçınılmaz bir şiir/imgeler 

dünyasının içine sürükleyecektir. Feyzi Halıcı’yla tanışması ve dostluğu ona şiir 

konusunda büyük cesaret verecektir.123 

Ankara’da Hisarcılarla İstanbul Pastanesi’ndeki buluşmalara katılacak, şiir 

üzerine düşünecek, şiir hakkında konuşacak, şiir dinleyecek ve yine yine yazacak; adı 

edebiyat dergilerinde aşina olacaktır. Hisar şairleriyle tanışmasına 1948–1950 yılları 

arasında Konya’da bulunan Ankara ile irtibat halinde olan Kemal Or, Osman Attila, 

İlhan Geçer, Bekir Sıtkı Erdoğan, Mustafa Necati Karaer, Gültekin Samanoğlu’nun 

(Asıl soyadı ‘Samancı’dır.) içinde bulunduğu entelektüel grubun vesile olduğu 

düşünülmektedir. Çünkü o dönem bu isimleri Konya gazetelerinin sanat sayfalarında ve 

Çağrı, Uludağ, Türk Sanatı, Çadır, Bahçe, Yelken, Bizim Yayla… vb. dergilerde bir 

                                                 

122 İhsan Işık, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, 3. Cilt (Ö-Z) Elvan Yay., Ankara 2004, s.1708 
123 A. Rıdvan Bülbül, Feyzi Halıcı’yla tanışmasını 26 Şubat 2007’deki görüşmede şöyle anlatır: “O 

zaman Feyzi Halıcı Çınaraltı’da yazıyor. Ben de lisedeyim. Başımda o şapka vardı, kenarları çizgili 
şapka. O şapkayı giymedin mi okula almazlardı. Feyzi Halıcı’nın yanına yaklaşmak mümkün değil 
diyordum, kendi kendime. Kapısının önünden geçerdim. Bir durdum kapıda, cesaretim yok içeriye 
girmeye. O da (beni fark etti) çıktı dışarıya. ‘Bana mı bakıyorsun?’ dedi. ‘Evet’ dedim. ‘Gel ya 
içeriye’ dedi. Böylece tanıştık.” Zaman içinde yakın dost olduklarını belirten Bülbül’ün 
konuşmasından, Halıcı’nın “Sende çok şey keşfediyorum.” sözlerinin onu şiir konusunda 
yüreklendirdiğini anlıyoruz. 
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arada sık sık görmekteyiz ve bu yazarlar Hisar topluluğunu oluşturan grubun içinde de 

bulunmaktadır.124  

Halıcı, Çağrı dergisini çıkararak ülkenin önemli edebiyatçıları ile birlikte 

Konya’daki edebiyat çevresini de bir araya getirecek ve bu toplanmanın içinde 

A.Rıdvan Bülbül de yer alacaktır. 1956 yılında çıkmaya başlayan Çağrı, kendi ekolünü 

oluşturacaktır; ancak bu ekol Hisar’daki gibi bir ses getirmeyecektir. Aslında Çağrı 

farklı sebeplerle yolu Konya’ya düşmüş yazarların ve Konyalı yazarların ortaya 

koyduğu bir “fikir- sanat” dergisidir. Bir zincirin halkaları gibi bir araya gelmiş olan bu 

sanatçılar, zamanla değişecek bazılarının yerini başkaları alacak, bazıları yazmaya 

devam edecek ve Çağrı Konya’nın içinden süzülüp gelen ve bugüne dek yayını süren en 

önemli edebiyat dergisi olacaktır. Çağrı dergisi yazarlarının gayesini ve oluşumunu 

derginin üçüncü yılında Feyzi Halıcı şöyle açıklar: 

 

 “Çağrı bu sayısıyla üçüncü yayın yılına giriyor. Bir dergi 

için hele Anadolu’da dar imkânlar içinde yayın hayatını devam ettiren 

bir dergi için geçmiş iki yıl, başarı olarak az bir şey ifade etmez 

sanıyorum. 

Konya’da bir Meram akşamında düşünce planından hamle 

olarak ertesi gün ışığa çıkan, ağabeyimiz Eskişehir Şeker Fabrikası 

Müdürü Osman Bozok, kıymetli şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, Mehmet 

Önder, Cahit Öztelli, Mustafa Erdoğdu, Celal Kişmir, İsmet Gönülal 

ve bu satırların yazarı olduğu halde, Konya ve Anadolu sanatçılarının 

şevkle tutuşturdukları bu sanat meşalesi her geçen gün biraz daha 

gelişerek, kuvvetlenerek çevreyi ışıklandırmaktadır.  

                                                 

124 Öztürk Emiroğlu, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları adlı eserinde bu isimlerin Hisar’ın Ankara’daki 
toplantılara katıldıklarını şöyle kaydeder: “Mehmet Çınarlı’nın belirttiğine göre şairler toplantısına 
Behçet Kemal Çağlar (1908-1969), Osman Attila (1922-1978), Şinasi Özdenoğlu ( doğ.1922),İbrahim 
Zeki Burdurlu (1922-?), Ülkü dergisinin yöneticisi Bedrettin Tuncel (1910-1980) ve Kemal Or, 
Turhan Oğuzhan, Ziya İlhan Zaimoğlu, Selahattin Ertürk, Zeki Kuruca katılmaktadır.”(s.152). Bir 
başka yerde; “Hisar topluluğunun asker kökenli şairleri, Mehmet Çınarlı’nın ifadesiyle ‘Çamlıca’nın 
üç gülü gibi, onlar da Harbiye’nin üç şairi’ Bekir Sıtkı Erdoğan,Gültekin Samanoğlu ve Mustafa 
Necati Karaer (1929-1995) Konya’daki Askeri Lise’de tanışırlar. Ankara’daki Harp Okulu’nda 
dostluklarını ilerletirler ve Halkevi’nde yapılan şiir günlerine katılarak da edebiyat ortamına girip 
adlarını duyurmaya başlarlar.”(s.153)( Bk. Öztürk Emiroğlu, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, 2.bs.,  
Akçağ Yay., Ank., 2003) 
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Çağrı Türk dergiciliğinde bir baskı ve mizampaj 

üstünlüğünün turfanda örneği olmak bahtiyarlığı ile karşı karşıyadır. 

Türk edebiyatına, Türk sanatına memleketçi, milli bir şuur 

ve tarih anlayışı içinde hizmet etmeyi gaye edinen Çağrı, bu ilkeye 

bugüne kadar olduğu gibi sadık kalmayı en büyük vazife 

bilecektir.”125 

Devam eden satırlarda derginin yayın politikası üzerinde durulurken “okul 

seviyesindeki genç sanatçılara daha fazla yararlı olmak” ve sayfaların “büyük bir 

kısmını gençlerin özlü yazılarına” yer vermek konusunun altı çizilmiştir. Bununla 

beraber “ yerli ve mahalli olmayan hiçbir sanat eserinin, icabında beynelmilel bir değer 

kazanamayacağını” belirtmiş ve Çağrı’nın okuyucusunu “şekilli, manalı, durul durul 

memleket tüten bir sanat anlayışından ve sevgisinden asla mahrum bırakmayacağı”nı 

eklemiştir.  

Çağrı’nın çıkmaya başladığı dönemde daha 25 yaşında genç bir şair olan 

Bülbül, tüm heyecanıyla kaleme sarılmış kimi zaman dönemin başta gelen akımlarından 

İkinci Yeni ve Garip şairlerine kafa tutmuş kimi zaman aşk, kimi zaman yalnızlık 

şiirleri yazmış ve kimi zaman da dönemin edebiyat dergilerinin ya da kitapların 

dünyasına dalmıştır. Çağrı’da yazdığı bir yazısında İkinci Yeniciler için şöyle 

demektedir: 

“ Evet, şiirimiz ne yolda? ‘İkinci Yeni’ modası almış 

yürümüş durumda. Anlamsızlık içinde anlam yarattıklarını sananlar 

var. Bunların sayılarında her geçen günle bir eksilme olduğu gerçek. 

‘İkinci Yeni’ yi baş tacı eden dergilerin de yayın alanından birer ikişer 

çekip gitmeleri bu modanın tutmadığını gösterir. Şiir, Bakkal Mehmet 

Efendi için yazılmaz. Yazıldığını savunmuyoruz. Şiir, us sınırlarının 

zorlamalıdır. Gerçek olan, güzeli bulmaktır. Amaç bu, ancak ün 

uğruna anlamı parça parça edenler, güzeli, sanatta güzeli, darağacına 

çektiklerinin bilmem farkındalar mı? Güzel darağacına çekilince, 

anlam bozuk düzen satırlar içinde yitirilince sanat bunun neresinde 

kalıyor. Yeni konuşmaya başlayan çocuklar örneğin; sözde 

                                                 

125 Feyzi Halıcı, “Çağrı Üç Yaşında”, Çağrı, S. 25, Ocak 1960, s.1 
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düşlerinden kopuk kopuk sayıklamalar sunanlar şiirimizi çıkmaza 

sokanların başında gelirler. Bu yüzden şiir kolaya alınmış, güçsüz şiir 

yağmuru başlamış, şair enflasyonu ortaya çıkmıştır.”126  

Sonraki satırlarda ise Garipçilere yönelen Bülbül, onların da Türk şiirine zarar 

verdiği düşüncesindedir: 

 

 “Dahası var bizim şiirimiz gariplik uğruna harcanmıştır. Gerçek 

sanatta kendilerini güçsüz olduğunu sezenler, üne gariplik yaratarak 

kavuşma çabasına kapılmışlardır. Sanatçı özel yaşantısıyla da 

toplumun örnek kişisi olmalıdır. Sanatçı, toplumun faydasına 

davranışlarda bulunmalıdır. Şiirin orospuluğu da yine şiirimiz 

çıkmaza götürmüştür. Görüyoruz ki bu moda da etkisini yitirmek 

üzre.”127 

 

İkinci Yeni şairlerini “anlamsızlar”, Garip akımı yazarlarını da “ garip satırlar 

yazarları” olarak niteleyen Bülbül, Orhan Veli şiiri için de, “Nazım Hikmet, şiirde vezni 

yıkmış, Orhan Veli de manayı kaldırmıştır… Şiiri ‘Sözle musiki arasında sözden ziyade 

musikiye yakın’ bir lisan olarak kabul etmek için vezin, ahenk şarttır. Orhan Veli bunun 

için, acayip karşılanmış, bunun için ona ısınamamıştık.”128 Bülbül, Orhan Veli’nin 

Divan edebiyatını haiz olmasına rağmen bunu okuyucusuna yansıtacak eserler 

vermeyişini anlayamaz. 

Tüm bu sözlere rağmen Bülbül’ün de, ilk şiir kitabı Aynalar Sustu’daki şiirleri 

hariç olmak üzere, birçok şiirinde vezin ve kafiye ısrarından vazgeçtiği ve Garip şiirine 

konu ve söyleyiş özellikleri dolayısıyla yaklaştığı gözlenir. “6x9” şiiri, 1960 yılında 

basılan Gökyüzü Mahallesi adlı şiir kitabında yer alır. Cahit Sıtkı’nın “Otuz Beş Yaş” 

şiirini hatırlatan mısralarla başlayan bu şiir şekil ve söyleyiş bakımından Garip ekolüne 

yaklaşan şiirlerine örnek gösterilebilir. Bununla beraber yukarıdaki satırları iktibas 

                                                 

126 “Şiirimiz Ne Yolda?”, Çağrı, S.27,1 Nisan 1960, s.25-26 
127 A.g. y. 
128 “Orhan Veli”, Yeni Konya, S.521, 19 Kasım 1950, s.2 
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ettiğimiz “Şiirimiz Ne Yolda?’ adlı yazı da aynı yıl Çağrı’da yayınlanmıştır. Burada 

A.Rıdvan Bülbül’ün bir ikilem içinde kaldığı anlaşılmaktadır. 

Kıvır kıvır saçlarıma ne olmuş 

Gözlerime ne olmuş benim böyle 

Altın çerçeveli gözlük takmışım 

Konuşsana kuzum fotoğrafçı 

Niçin dünyaya isteksiz bakmışım 

Objektife karşı bu nasıl duruş 

Besbelli kaşla göz arasında 

Bana bir şeyler olmuş129 

Çağrı dergisi yayın hayatına başlamadan önce de Bülbül, derginin şiire, sanata 

ve insana bakış açısını belirleyen yazarlarıyla beraberdir. O sebepten Çağrı’nın, Bülbül 

şiirinde bir dönüm noktası olduğu söylenemez; çünkü Çağrı’yı meydana getiren 

sanatçılar çok daha önce Bülbül’ün hayatına girmiş ve onu etkilemişlerdir. Çağrı’yla 

beraber bu etkilenme devam etmiştir. Ancak hatırlanması gereken bir diğer nokta ise 

Çağrı’nın sayfalarını dolduran şair ve yazarların çoğunun genç yazarlar olması -

dolayısıyla sanat hayatlarının çok başında şiirlerinin henüz gerçek rengini kazanamamış 

olması- diğer yazarlarınsa dönemin edebiyat akımlarına karşı farklı tutumlar 

geliştirmesi derginin ortak bir tavrı benimsemesini engellemiştir. “Türk sanatına 

memleketçi, milli bir şuur ve tarih anlayışı içinde hizmet” gayesinin, yazarları zamanın 

gelenek dışı şiir akımlarına tavır almaya yöneltmesine rağmen bu akımlardan 

etkilenmelerinin önüne geçilememiştir. Ali Rıdvan Bülbül de zaman içinde bu akımlara 

karşı peşin hükümlü tavrını değiştirmiştir. 

 

                                                 

129 “6x9”, Gökyüzü Mahallesi, Azim Basımevi, Konya, 1960,s.57 
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4.3. BESLENDİĞİ KAYNAKLAR 

4.3.1. Halk Edebiyatı 

A.Rıdvan Bülbül şiirini besleyen birincil kaynak halk edebiyatıdır. Anonim 

halk şiiri, âşık şiiri, türküler, deyimler ve atasözleri, halk hikâyeleri onun şiirini 

derinden etkilemiştir. Şiire manilerle başlayan Bülbül’ün saz şairlerinden etkilenerek 

Yeni Meram gazetesinde “Gül Dalından” adlı köşesinde çıkan bir manisinin sonuna 

imzasını “Âşık Bülbül” adıyla atmıştır. 130 1949 yılından 1952 yılına kadar Yeni Konya 

gazetesinde 166 tane manisi yayınlanmıştır. Bu maniler onun şiirlerinin ilk örneklerini 

teşkil ederler. Ramazan ayında, yayınlandıklarından dolayı bunlardan bazıları 

“Ramazan Manileri” bazıları “Kubbelerin Gölgesinde” ve bazıları ise “Maniler” başlığı 

ile verilmiştir. Halk şiirinden etkilenmesi ve bir anlamda beslenmesi ilk şiirlerine halk 

şiirine ait bir nazım şeklinde yazmasıyla kalmaz, Bülbül daha sonra yazdığı şiirlerde de 

halk şiirine ve hikâyesine ait temel motifleri kullanır. Tüm şiirlerinde halk edebiyatının 

farklı nazım birimleriyle kurduğu bağ devam eder.  

                                                 

130 Bu manisi de taşlama özelliği göstermektedir. “Belediyeyi Taşlama” başlığı ile verilen manilerde 
Bülbül son dörtlükte mahlas da kullanmıştır: 
Âşıklara hediye 
Dağıtmış belediye 
Halkımızın neşesi yok 
Zam zam diye diye 
 
Bak kimlere göz kırpar 
Dost dilini tut kopar 
Hak verilmez alınır 
Çöpçüler grev yapar… 
 
Kökümüz özümüz bir 
Ne dedik sözümüz bir 
Çift yüzlü olmayız 
Bak bizim yüzümüz bir… 
 
Bülbül’üm sitem eder 
Kim gider seller gider, 
Ahbap dost işi oldu 
Belediyeden haber!... 
 Âşık Bülbül 
Bk. “Belediyeyi Taşlama”, Yeni Meram, S.6099, 5 Kasım 1970,s.3 
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4.3.2. Divan Edebiyatı 

Divan edebiyatı A.Rıdvan Bülbül’ün sanatını beslediği en önemli iki kaynaktan 

biri olmuştur. Bülbül şiirini, Divan Edebiyatı’nın duygulu, samimi, cefakâr aşk ve 

sevgili motifinden ayrı düşünmek önemli bir dipnotu gözden kaçırmak demektir. 

Şiirlerindeki başlıca teması aşk olan Bülbül’ün, bu temayı halk ve divan şiirinin 

geleneksel dokusundan faydalanarak daha çekici ve yerli bir imajla işlediği söylenebilir.  

4.3.3. Ahmet Haşim 

Ahmet Haşim, Bülbül’ün genç bir şairken şiire ve sanata ilişkin görüşlerini en 

çok etkileyen kişi olmuştur. Özellikle 1950’li yılların başında yazdığı ve Aynalar 

Sustu’da yer alan şiirlerinde Haşim’in his ve hayal dünyasına ait bazı imgeler dikkati 

çeker. Örneğin “Serenad” şiirinin ikinci dörtlüğünde şöyle söylenir: 

“Hayal rüzgarın peşi sıra gider 

Dallarda ere dursun portakal muz 

Ve her akşam aşkımızı nakleder 

Gözlerinin rengiyle yanan havuz.” 

Bu dörtlüğün son dizesinde akşamleyin sevgilinin gözlerinin havuzdaki suya 

yansıması hayali, Haşim’in Göl Saatleri adlı kitabında yer alan “Mukaddime” başlıklı 

dörtlüğünü ve Piyale’deki “Havuz” başlıklı şiiri hatırlatır: 

Seyreyledim eşkâl-i hayâtı 

Ben havz-ı hayâlin sularında 

Bir renkli yansımadır onun için 

Yeryüzünün bana taşları ve bitkileri 

                                                 (Göl Saatleri- Mukaddime)131 

Akşam yine toplandı derinde… 

 

                                                 
131 Ahmet Haşim, Bütün Şiirleri, 2. bs., Dergah Yay., İst., 1994, s. 85 
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Canân gülüyor eski yerinde 

Canân ki gündüzleri gelmez 

Akşam görünür havz üzerinde, 

(…) 

                                                   (Piyale- Havuz)132 

Bu dörtlüklerdeki varlık, imge ve hayal unsurlarının birbiriyle paralel olması, 

Bülbül’ün Haşim şiirinden ne derece etkilendiği ortaya koyar. 

4.3.4. Cahit Sıtkı Tarancı 

Cahit Sıtkı Tarancı, Bülbül’ün şiirlerindeki ölüm, karamsarlık, yaşlılık 

temalarına ait imgelerin kurgulanmasında etkili bir şairdir. Şairin aynada karşılaştığı 

dağınık perişan hali, ölümün insan ruhuna işlediği karamsarlığı dile getirdiği şiirlerinde 

Cahit Sıtkı’nın üslûbuna yaklaşır. Aynalar Sustu şiirinde, bu etkilenme net olarak 

görülür. Şiirin ilk dörtlüğüne örnek olması açısında burada yer veriyoruz: 

Gitti gözbebeklerimden aydınlık 

Şimdi karanlığın dostu aynalar 

Demek; yüz hatlarım karma karışık 

Selâmı sabahı kesti aynalar 

                                               (A. S., s.5) 

4.4. ŞİİRİ 

4.4.1. Şiir Anlayışı  

Ali Rıdvan Bülbül, şiire yönelik görüşlerini çeşitli dergi ve gazetelerdeki 

yazılarında ifade etmiştir. Bu yazılarda zamanla olgunlaşan bir şiir zevki ve anlayışı 

gözlenir. Başlangıçta şekilci bir şiir anlayışına sahip olan Bülbül; şiirde kafiye, vezin ve 

                                                 
132 A.g.e., s.93 
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ahenk unsurlarının mutlaka bulunması gerektiğini savunup dönemin serbestliği savunan 

yeni şiir akımlarına şiddetle karşı çıkar.133  

İlk dönemlerinde Ahmet Haşim’in ve Yahya Kemal’in poetikalarının etkisi 

altında bulunur. Şiire ilişkin görüşlerinde birincil düstur olarak Haşim’in Piyale adlı 

eserinin ön sözü olan “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar”ı esas alır. Bülbül, şairliğinin ilk 

yıllarında şiiri tanımlarken Haşim’in; şiir, “musiki ile söz arasında, (sözden ziyade 

musikiye yakın) mutasavvıf bir lisandır” görüşüne bağlıdır. Şiiri tanımlarken sık sık bu 

ifadeye yer verdiği görülür. Orhan Veli’nin ölümünün üzerine yazdığı bir yazıda, “Şiiri, 

‘sözle musiki arasında sözden ziyade musikiye yakın’ kabul etmek için vezin, ahenk 

şarttır”134 der. Bir başka yerde “Şiir us sınırlarını da zorlamalıdır” derken de Haşim’in “ 

‘Nesr’in müvellidi akıl ve mantık, ‘şiir’in ise, idrak mıntıkaları haricinde, esrar ve 

meçhulâtın geceleri içine gömülmüş, yalnız münevver sularının ışıkları, gâh u bigah 

ufk-ı mahsûsâta akseden kudsî ve isimsiz menba’dır”.135 sözünü hatırlatır. Bu dönemde, 

onu; Ahmet Haşim’in sembolist yaklaşımı da etkileyecektir. Aynalar Sustu’da yer yer 

sembolik anlatımlara başvurmasını Haşim’e bağlamak mümkündür. Ancak bu ilk 

dönemki her genç şairde görüldüğü üzere, onun arayış içinde olduğu bir dönemdir.  

İlk şiirlerinde genel olarak cumhuriyet dönemi edebiyat topluluklarının 

savundukları farklı anlayışların bir sentezi vardır. Bu sentezde herhangi bir edebiyat 

topluluğuna dâhil olmayan Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, 

Ahmet Kutsi Tecer, Kemalettin Kamu, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dranas, Rıza 

Tevfik Bölükbaşı gibi bağımsız isimlerin yanında halk edebiyatının ve divan 

edebiyatının unutulmaz isimlerinin de his ve hayal dünyasını etkilediği görülür. 

                                                 

133 Konuyla ilgili olarak bir manisinde şöyle söyler: 

 Yeni şiir zırvadır 

 Şiir değil palavradır 

 Kafiye, vezin, ahenk; 

 Şiirde olmalıdır. 

Bk. “Maniler”, Yeni Konya, S. 32, 2 Temmuz 1949, s. 2 
134 “Orhan Veli”, Yeni Konya, S. 521, 19 Kasım 1950, s. 2 
135 Ahmet Haşim, Bütün Şiirleri, 2. bs., Dergah Yay., İst., 1994, s.71 
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Özellikle 1950’li yılların başlarında Hisar şairleriyle beraber olması ve 

Hisar’da şiirlerinin yayınlanması, onu Hisar’ın sanat politikalarının ateşli savunucusu 

haline getirecektir.136 Burada Hisar şairlerinin katıldıkları bir programda sanat 

anlayışlarıyla ilgili olarak belirttikleri dört ilkeyi hatırlamakta yarar olacaktır: 

 “1. Sanat bağımsız olmalı, herhangi bir ideolojinin 

hizmetinde olmamalıdır. Çünkü sanat, ideoloji yayma aracı olarak 

kullanılırsa bu sanatın ölmesi demektir. 

2. Modern Türk edebiyatı batı ve herhangi bir edebiyatın 

kopyası olmamalı, milli bir karakter taşımalı ve Anadolu’yu 

yansıtmalıdır. 

3. Sanatta her zaman yenilik olmalı. Ama bu eskiyle bağları 

koparıp, geçmişten kopmak anlamında algılanmamalı. 

4. Edebiyat dili o dönemde kullanılan doğal ve yaşayan dil 

olmalıdır. Konuşma ve yazı dili veya halk üst düzey dili diye bir 

ayrım olmamalıdır”.137 

Bülbül, bu ilkelerin sonuncusu hariç olmak üzere diğer üç ilkeye şairliği 

boyunca ve şiiri bıraktıktan sonra da bir sanatsever olarak bağlı kalmıştır. 

Sanatın ideolojilerin aracı olmasına her zaman karşı olmuştur. 1950 yılında 

Demokrat Parti’ye yazılan bir methiyeye “Sanatı siyasete alet edip ekmek parası 

kazanmak! İşte tahammül edilemez bir vaziyet! Sanat daima sanattır, istismar 

                                                 

136 Aynalar Sustu bizim ilk dönem olarak belirlediğimiz sürecin ve Hisar Topluluğu’yla irtibatının bir 
birikimi olarak da yorumlanabilir. Çünkü Beş Hececilerin poetikaları Mehmet Çınarlı önderliğinde 
eski ve yeni şiiri kucaklayan yeni bir bakış açısıyla genişletilecektir. Burada söylemek istediğimiz şey 
Hisarcıların Beş Hececiler’in ve Şairler Topluluğu’nun bir anlamda devamı gibi düşünülebileceği, 
ortaya çıkışlarında önemli rol oynadıkları ve Hisarcılar için bir idol niteliğini taşıdıkları, Mehmet 
Çınarlı ve arkadaşlarının düzenledikleri şiir gecesine şeref konuğu olarak Orhan Seyfi Orhon, Yusuf 
Ziya Ortaç ve Enis Behiç Koryürek’i davet etmelerinden anlaşılmaktadır. Bk. Öztürk Emiroğlu, 
Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, s.90-152. Buradan hareketle Hisar Topluluğu’yla bağ kurması, 
Konya’da içinde bulunduğu kültürel çevrenin etkisiyle ilk önce Hecenin Beş Şairi’nden etkilenmiş ve 
oradan da Hisar Topluğunu’na bağlanmıştır. 

137 Öztürk Emiroğlu, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, 2.bs., Akçağ Yay., Ank. 2003, s.160  
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edilemez”.138 sözleriyle karşı çıkmıştır. Ona göre “Sanatı siyasete alet etmek büyük bir 

milli suçtur”.139 

1950 yılında Muzaffer Meriç, Bizim Yayla adında bir edebiyat dergisi çıkarır. 

O dönem Meriç’le beraber Yeni Konya gazetesinde yazan şair ve yazarlar derginin 

yayınlanmasına ve içeriğine katkıda bulunurlar. Sanat anlayışı bakımından Hisar’la 

aynı çizgide bulunan Bizim Yayla’nın sanat ilkeleri Bülbül tarafından şöyle ortaya 

konur: 

 

“Anadolu gösterişten uzak, yanık bağırlı evlatları hileden 

azadedirler. Konyamız her cihetten Anadolu’nun bir transit 

merkezidir. Buradan yükselecek ses, Anadolu’nun bağrından 

fışkırıyor demektir. Bunu düşündüğümden ‘Bizim Yayla’ adıyla bir 

edebiyat dergisi çıkarmak teşebbüsüne giriştik. 

Gayemiz tamamen ‘bizim’leşmek, gösterişten uzaklaşarak, 

milli benliğimizin muhafazasını sağlamaktan ibarettir. 

Edebiyat sözünü alet ederek gizil ideoloji peşinde koşan 

sefiller ve sanatı şehvete tercih ederek kese doldurmak cihetine 

gafillerle ‘mücadele’ ana prensibimiz olacaktır 

Yayla’da cazın gürültüsü yerine kavalın içli sesi duyulur. 

Dans edilmez, halay çekilir. Yayla’da iğrenç ideolojilerin naraları 

duyulmaz; dere şırıltısı, kuş cıvıltısı, yaprakların hışırtısı insanı 

meşgul eder. 

‘Bizim Yayla’mız ‘Bizim’ Türk’ün yaylasıdır”.140 

 

Sanatta yenilik mevzuuna gelince Bülbül; eskiye bağlılıkta şekilci ve yeniye 

yönelmeyi ise içerikte orijinallik olarak yorumlamaktadır. Eskiyi taklit de faydasızdır, 

                                                 

138 “Edebiyatımızı İstismar Ediyorlar”, Yeni Konya, S. 453, 7 Eylül 1950, s. 2, 3 
139 A.g.y. 
140 “Bizim Yaylamız”, Yeni Konya, S. 282, 16 Mart 1950, s. 2 
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sanatı geliştirmek verimli hale getirmek çağın getirdiği fikir ve duyuşlara açık olmak 

gereklidir. “Şiiri ahenk unsuru olarak kabullenmek, hiçbir zaman eskiyi taklit şeklinde 

mütalaa edilmemelidir. Şekil sabit kalarak fikirde yenilik, orijinallik yaratmak her 

şeyden evvel yirminci asır dünyasının aydınlığını aksettirmek lazımdır”.141 Bu noktada 

Bülbül’ün ilk şiir kitabı Aynalar Sustu’da halk ve divan edebiyatlarına imge ve bazı 

tanıdık mazmunlar bakımından bağlı kaldığı görülür. Diğer şiir kitaplarında bu izlerin 

yavaş yavaş daha geri plana itildiği görülür. 

Hisarcıların sonuncu ilkesi olarak ifade edilen edebiyat dilinin yaşayan, 

konuşulan dil olması prensibine bağlı kalmayan Bülbül, 27 Mayıs’tan sonra 

Öztürkcecilik akımına kapılanlardan olmuştur.142 

1950 yılında yazdığı bir yazıda aruzun en mühim özelliği olarak “ahenkli ve 

renkli” kelimelerden oluşmasını belirtirken143 1960 yılında tam 10 sene sonra 

yayınlanan bir başka yazısında şöyle söyler: 

 

“Dilimi aşırı Öztürkçe bulanlar var. Oysa ben Öztürkçe 

kelimeleri kullanamamaktan üzgünüm. ‘Enteresan’ yerine ‘ilginç’ 

derken ‘müddet’ yerine ‘süre’ derken gülenler var. Fakat ben asıl 

onlara gülerim. Kendi öz dilim dururken Arab’ın, Acem’in dilinden 

bana ne? Yavaş yavaş ısınacağız Öztürkçeye”.144 

 

Dil konusundaki bu tavsiyeci tavrını şiiri bırakışına kadar sürdürür. Şiiri 

bıraktığını bildirmesinden sonra yayınlanan yazılarında şiir türüne ve dönemin “yeni 

şiiri”ne bakışı değişir ve şekilcilikten sıyrılarak, nasıl ifade edilirse edilsin güçlü şiiri 

önemseyen ılımlı bir tavır sergiler. Şairliğinin ilk dönemlerinde şiir anlayışıyla ilgili 

                                                 

141 “Şiirimiz I”, Yeni Konya, S. 459, 13 Eylül 1950, s. 2 
142 Bülbül’ün Gökyüzü Mahallesi adlı şiir kitabı yayınlandığında Feyzi Halıcı, kitapla ilgili bir yazısında 

onun dil konusundaki Öztürkçeci tavrına şöyle değinir: “Ne var ki Bülbül şiirlerinde; henüz vatandaş 
ve hatta aydınlar tarafından tutulmayan aşırı Öztürkçe kelimeler sık sık yer almaktadır. Aydın 
vatandaşın kelimelerini devamlı olarak kullanmasını Bülbül arkadaşıma bilhassa salık veririm.” Bk. 
Feyzi Halıcı, “Gökyüzü Mahallesi”, Ö z Demokrat Konya, S.814, 2 Mayıs 1960, s.1 

143 “Şiirimiz II”, Yeni Konya, S. 463, 17 Eylül 1950, s. 3 
144 “Dil Üstüne”, Zaman, S. 74, 7 Kasım 1960, s. 1-3 
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olarak “Biz şiiri ‘vezin, üzere kurulmuş bina’ şeklinde anlıyoruz. ‘Kafiye’ bu binanın 

penceresidir. Temelsiz bir bina yıkılmaya nasıl mahkumsa, penceresiz bir bina da 

hapishaneden farksızdır”.145 der. Yahya Kemal ekolünden geldiği anlaşılan bu şiir 

anlayışında şiirin vazgeçilmezi olarak ifade edilen vezin ve kafiye konularına yıllar 

sonra şu sözlerle daha ılımlı ve hatta mesafeli yaklaşır: 

 

“Şurası muhakkak ki, her çağın kendine özgü bir şiir anlayışı 

vardır. Yirminci çağda her şeyde olduğu gibi şiir sanatı da evrim 

geçirmiş, mısra ve kafiye sıkıntılarından kurtularak özgür bir havaya 

kavuşmuştur. Vezinsiz, kafiyesiz de güzel şiirler yazılmış, duygular, 

heyecanlar en etkili şekilde anlatılmıştır. Dünün uğruna mısralar 

devirdiği bir güzeli bugünün ozanı tek mısra hatta tek kelimeyle 

anlatıvermiştir. Şiir şiirdir bence. Güzel hangi yolla ve hangi şekille 

bulunuyorsa şiir odur. Şiirin bir kuralı, bir yönü, bir biçimi olmaz, 

olmamalıdır. Güzelse, o yol şiirdir. 

Dünü inkar etmek bugünü kabul etmemek demektir. Halk 

şiirimiz de güzel yapıtlarla dolu. Aradan bunca yıl geçmiş olmasına 

rağmen yaşayan taptaze mısralar var. Bir okuyuşta kişiyi sarıveren, 

etkileyen mısralar… Bunları inkar etmek olmaz. Gerçekte, güzel 

hangi kalıp ve şekil altında olursa olsun kendini gösterir, 

sakatlanamaz, yanlış anlaşılamaz”.146 

 

Buraya kadar anlattıklarımızla Bülbül’ün şiir anlayışının ana çizgilerini, genç 

bir şairin olgun bir şaire dönüşümünü vermeye çalıştık. Bülbül, kendi duygu dünyasına 

kapanmış, bireyci, lirik şiirleriyle Konya’nın o dönemki entelektüel çevresinin içinde 

kendisini yetiştirmiştir ancak tam olgunluk dönemi eserlerini vermeye başlayacağı 

sırada şiirden kopmuştur. 

                                                 

145 “Sabahleyin”, Yeni Konya, S. 280, 14 Mart 1950, s. 2, 4 
146 “Halk Şiiri ve Yeni Şiir”, Sabah, S. 1680, 25 Şubat 1965, s. 2 
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4.4.2. Şiirlerinin İncelenmesi 

4.4.2.1. Manilerinin İncelenmesi 

4.4.2.1.1. İçerik 

- Konu 

Manilerde konu, genel anlamda beşeriyettir. Daha net bir söyleyişle beşeriyetin 

manevi ve maddi dünyasına dahil olan her şeydir. Hikmet Dizdaroğlu “manilerin 

başlıca teması sevgidir.”147 der. Şükrü Elçin ise manilerde konu unsurundan söz ederken 

“Konular beşeri temlerdir. İnsanlıkla başlayan ve onunla devam edecek bu temlerin 

başında aşk ve sevgi birinci planda yer alır.”148 demektedir. Bizim, manilerin başlıca 

konularını beşeriyetten aldıklarını ifade etmemizin sebebi ikinci planda yer alan sosyal 

ve iktisadî konuları da kapsayacak bir açıklamada bulunmaktır. Kaldı ki Ali Rıdvan 

Bülbül de manilerinde bu ikinci planda kalan konulara yer verilir. Duygularından daha 

çok yaşantıları ve izlenimleri konularını belirler. Sosyal ve iktisadi konulara ek olarak 

din konulu manileri de unutulmamalıdır. Manileri 1949-50-51 ve 52 yıllarının ramazan 

ayında yayınlandığından, din ve oruç konulu manileri de önemli bir yekûn tutar. 

- Tema 

Bülbül, manilerinin temalarını yukarıda belirttiğimiz üç konuya bağlı olarak 

belirler, diyebiliriz: 

a. Sosyal konulu manilerinde, yaşadığı kentin havasını, suyunu, elektriğini, 

yolunu, sosyo-kültürel ve bürokratik yaşantısını ele alır. Özellikle 1949-50-51-52 

yıllarında yaşanan politik, sosyal ve kültürel olaylar çeşitli örnekleriyle Bülbül’ün 

manilerinde yer alır. Kore Savaşı’nın tedirginliğini, 

 

“Zarar etti kâr etti 

‘Seçim-geçim’ dedi bitti 

‘Kore’de harp! deyince 

                                                 

147 Hikmet Dizdaroğlu, Halk Edebiyatında Türler, TDK, Ank., 1969, s. 66 
148 Şükrü Elçin, Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yay., Ank., 1998, s. 407 
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Aklım başımdan gitti”.149 

 

dizeleriyle dile getirirken, kentte yaşanan bir kültürel hareketliliği de şöyle ifade eder: 

 

“Ötmeyince borusu 

Battı küme dergisi 

Cidden çok güzel olmuş 

Kız Sanat’ın sergisi”.150 

Toplumun aksayan yönlerini, Konya halkının sosyal hayat içindeki bazı 

olumsuz davranış ve alışkanlıklarını da manilerinde eleştiren Bülbül, bir manisinde 

şöyle seslenir: 

 
“Dolaşırım bîçare 

Gönül olmuş avâre 

Neden merkep bağlanır 

Han mı İnce Minare?”.151 

 

Bir başka manide ise; 

 
“Unutulmuş isimler 

Gece dursun mevsimler 

Gazetenin hayatı 

Açık saçık resimler”.152 

 

                                                 

149 “Kubbelerin Gölgesinde”, Yeni Konya, S. 38, 29 Haziran 1950, s. 3 
150 “Maniler”, Yeni Konya, S. 20, 20 Haziran 1949, s. 2 
151 “Maniler”, Yeni Konya, S. 36, 6 Temmuz 1949, s. 2 
152 “Maniler”, Yeni Konya, S. 727, 15 Haziran, 1951,s.2 
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diyerek gazetelerin yayına devam edebilmeleri için okuyucunun talebi uyarınca “açık 

saçık resimlere” mecbur olmasını ve gazetelerin de tirajlarını yükseltmek amacıyla bu 

resimlere yer vermelerini eleştirir. 

Kentin su, elektrik, yol gibi temel ihtiyaçlarının kesintiye uğraması dolayısıyla 

belediyeye serzenişte bulunduğu manileri ve yine çeşitli sebeplerle kentin bürokratlarına 

seslendiği manileri de bulmaktadır. Bir manisinde; 

 

“Ne verecen hediye? 

A… canım belediye 

‘Vergi, ışık, yol, toz, su’ 

Usandık diye diye”.153 

derken bir başkasında Konya’nın eski belediye başkanlarından M.Muhlis Koner’in adı 

şöyle geçer: 

 

“Niğde’de Vali Soyer 

Dünya durmadan döner 

Başkanlıktan olalı 

Nerede Muhlis Koner?”.154 

 

50’li yılların başlarındaki politik olaylar, düzenlemeler, ideolojik çarpışmaların 

izlerine de Bülbül’ün manilerinde rastlamak mümkündür. 

Demokrat Parti’nin iktidara geldikten sonraki ilk icraatlarından biri155 olan 

ezanın Arapça okunması manilerde şöyle işlenir: 

“Dün oruca beş oldu 

                                                 

153 “Maniler”, Yeni Konya, S. 20, 20 Haziran, 1949, s. 2 
154 “Kubbelerin Gölgesinde”, Yeni Konya, S. 390, 3 Temmuz 1950, s. 3 
155 1932’den 1950 yılına kadar on sekiz yıl boyunca ezan Türkçe okunur. İlk önce Meşrutiyet döneminde 

bazı ayânlar tarafından dile getirilen ezanın Türkçe okunması, 1932 yılında Atatürk tarafından caiz 
olup olmadığı incelettirildikten sonra alınan kararlarla uygulamaya geçiriliyor. 1950 yılında DP’nin 
iktidara gelmesiyle bu uygulama son bulur. www.kongar.org/aydınlanma/ (20.08.2007) 
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Tanrı bize eş oldu 

Şu ezan meselesi 

Çok güzel, çok hoş oldu”.156 

 

Bu konuya başka bir manisinde ise; 

“Bu sefer geçen yıldan 

Tatlı geldi Ramazan 

Minarelerde artık 

Okunur eski ezan”.157 

dizeleriyle yer verir. Bazı manilerinde ise dönemin ideolojik çatışmalarının yankıları 

duyulur: 

 

“Yere huzur yağacak 

Nurdan güneş doğacak 

Kudurmuş kızılları 

Türk gençliği boğacak”.158 

 

b. İktisadi temalarda yazılmış manilerde ise konu olarak; pahalılık, geçim 

sıkıntısı, memur kesimin ekonomik bunalımları işlenir. 

 
“Zaten maaşı ne ki? 

Çocuğu da öyle ki… 

Tekaüt edilince 

Aç kıvrancak belki”.159 

 

                                                 

156 “Kubbelerin Gölgesinde”, Yeni Konya, S. 379, 22 Haziran, 1950, s. 3 
157 “Kubbelerin Gölgesinde”, Yeni Konya, S. 376, 22 Haziran, 1950, s. 3 
158 “Maniler”, Yeni Konya, S. 28, 28 Haziran, 1949, s. 2 
159 “Maniler”, Yeni Konya, S. 22, 22 Haziran, 1949, s. 2 
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dizeleriyle memurun sıkıntısını anlatan Bülbül, bir başka manisinde, 

 
“Yare haber salayım 

Ben sılamda kalayım 

Her şey ateş pahası 

Pazardan ne alayım”.160 

 

Manisiyle de hayat pahalılığını dile getirir. 

c. Din temalı manileri de sayıca fazladır.Belirtmeliyiz ki bu maniler Ramazan 

ayında oruç tutacakları sahur vakti uyandırmak için davul ve zurna eşliğinde 

söylenenlerle karıştırılmamalıdır. Ülkenin birçok ilindeki yerel basında bu ayda, 

Ramazan ayını ve onunla gündeme gelen oruç-sahur-iftar-teravih gibi konuları işleyen 

maniler yayınlanmıştır. Bu maniler de Ramazan manileridir ancak davul ve zurna ile 

söylenmezler; yalnızca bu ayın insanların hayatına getirdiği maddi/manevi farklılıkları 

kafiyeli bir söyleyişle işlerler. Örneğin aşağıdaki manide Bülbül, haziran ayına rastlayan 

bir ramazan ayında oruç tutmanın zorluğunu dile getirir: 

 
“Hava sıcak mı sıcak 

Sanki ateş yağacak 

Karnım çok acıktı top 

Ne vakit atılacak?”.161 

 

Ramazan ayını gün gün takip eden manileriyle bu ayın kudsiyetine ve manevi 

havasına da göndermeler yapar: 

 

 
“Bugün orucun biri 

Ramazanın seheri 

                                                 

160 “Maniler”, Yeni Konya, S. 37, 7 Haziran, 1949, s. 2 
161 “Kubbelerin Gölgesinde”, Yeni Konya, S. 376, 19 Haziran 1950, s. 3 
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Mevlâ içimizdeki 

Yıkar bütün kederi”.162 

 

Bu ayın vazgeçilmezlerinden Ramazan davulu da, aşağıdaki örnekte olduğu 

gibi zaman zaman manilerde yer alır: 

 
“Zamanı yakma ampul 

Hatıralarım pul pul 

Güm güm demeli artık 

Sahur vaktinde davul”.163 

 

Son olarak, Bülbül’ün manilerinin bazılarında “Bülbül” mahlasını kullandığını 

belirtelim: 

 “Saçları var lüle lüle 

Gönül vermişim gönüle 

Bugün tam iftar vakti 

Bir güzel geldi Bülbül’e”.164 

 

4.4.2.1.2. Şekil 

Bülbül’ün manilerini şekil yönünden incelemeden önce, genel anlamda 

maninin şekil özelliklerine değinmenin yerinde olacağını düşünüyoruz. 

              Halk şiirinde, en küçük nazım biçimi manidir. Maninin uyak düzeni a a x a 

şeklindedir. 7 hece bulunan dörtlüklerden oluşur.165 Biçim olarak maniler farklı 

özellikler gösterebilir ve bu özelliklere göre adlandırılırlar. Yedişer heceli dört dizeden 

oluşan, cinassız manilere düz mani, birinci dizesi 7 heceden az olan manilere kesik 

mani, kesik manilerde eğer kafiye cinaslı ise bunlara cinaslı mani, düz maninin sonuna 

                                                 

162 “Maniler”, Yeni Konya, S. 28, 28 Haziran 1949, s. 2 
163 “Maniler”, Yeni Konya, S. 723, 11 Haziran, 1951, s. 2 
164 “Kubbelerin Gölgesinde”, Yeni Konya, S. 381, 24 Haziran 1950, s. 3 
165 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK, Ank., 1999, s. 279 
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aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen manilere yedekli (artık) mani, iki kişinin 

karşılıklı söylediği manilere deyiş mani denir. 

Bülbül’ün manileri biçim yönünden “düz mani” özelliğindedir. 

Dize düzeninde çoğunlukla ilk iki dize bağlı ya da bağımsız bir cümle, sonraki 

iki dize ise bağlı/birleşik cümle şeklindedir. 2 cümleden kurulmuş dörtlüklerden başka 

üç ve dört cümleden kurulan dörtlükler de bulunmaktadır. 

Bu farklı dize kuruluşlarını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz. 

- İki Cümleden Oluşan Mani 

“Çeşme akmıyorsa 

Bunda kızacak ne var?”.166(1) 

Ramazan geldi diye 

Oruç tutuyor sular.167(2) 

 

- Üç Cümleden Oluşan Mani 

 

 “Borçtan kalbi burkulur(1) 

Neşe varsa kaybolur(2) 

Memur maaş alınca 

Derdi iki kat olur.168(3) 

- Dört Cümleden Oluşan Mani 

 

“Halkın çoğu veremdir(1) 

Lükse para haramdır(2) 

Başka kitap bilmeyiz(3) 

                                                 

166 “Maniler”, Yeni Konya, S. 27, 27 Haziran, 1949, s. 2 
167 “Kubbelerin Gölgesinde”, Yeni Konya, S. 378, 21 Haziran, 1950, s. 3 
168 “Maniler”, Yeni Konya, S. 33, 3 Temmuz, 1949, s. 2 
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Kitabımız Kurandır.169(4) 

 

4.4.2.1.3. Dil ve Üslûp 

Maninin temel özelliklerinden biri olan sade dilin ve halk ağzının kullanılması 

Bülbül’ün manilerinde de görülür. Manilerde argo kelimelere ve sözcüklerin bugünün 

imlasına uygun olmayan yazımlarına da rastlanmıştır. Örneğin, “Birçok 

satıcıların/Hiyleli terazisi” derken “hile” kelimesine fazladan olarak “y” harfi 

konulmuştur. Bu harfin eklenmesi hece sayısını etkilemediğinden, bu yazım şeklinin 

“halk ağzına” uygun olarak söyleme düşüncesinden ortaya çıktığını düşünebiliriz. Bir 

başka örnekte “Ne verecen hediye?” dizesinde eğer “vereceksin” yazılsaydı 7’li hece 

ölçüsü bozulmuş olacaktı, “verecen” şeklindeki söyleyiş hece ölçüsünü bozmamış ancak 

üslûbu etkilemiştir. 

Manilerde karşılaştığımız argo söyleyişlere örnek olarak, “beleş”, “hıyar”, 

“borusu ötmek”, “kâfir”, “kudurmuş kızıllar”, “zırva”, “helâ”, “yosma” ifadeleri 

gösterilebilir. 

Bülbül manilerinin hemen hemen hepsinde yergici bir üslûp kullanmıştır. 

Yaşadığı şehirde ve genel olarak yaşamında karşılaştığı aksaklıkları bu yergici üslûpla 

eleştirmiştir: 

 

Unutulmuş isimler 

Gece dursun mevsimler 

Gazetenin hayatı 

Açık saçık resimler.170 

 

4.4.2.1.4. Ahenk 

Manilerde ahenk unsurunu ortaya çıkaran kafiye ve hece ölçüsüdür. 

Manilerdeki kafiye düzenini Hikmet Dizdaroğlu şöyle açıklar: 

                                                 

169 “Maniler”, Yeni Konya, S. 38, 8 Temmuz, 1949, s. 3 
170 “Maniler”, Yeni Konya, S. 727, 15 Temmuz 1951, s. 2 
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“Dört dizeli manilerde birinci, ikinci ve dördüncü dizeler birbiriyle uyaklı, 

üçüncüsü bağımsızdır. Uyak düzeni aaxa şemasına uygun düşer”.171 

Bülbül’ün manilerinin tamamı dört dizeli düz mani olduğundan hepsi a a x a 

şeklinde uyak düzenine sahiptir. 

Çirkini döversiniz  - a 

Güzeli seversiniz  - a 

Nuh’un meşhur gemisi - x 

Acep nerde dersiniz.172 - a 

Manilerde yarım ve tam uyak başta olmak üzere kafiyenin her çeşidi 

kullanılmıştır. 

4.4.2.2. Diğer Şiirlerinin İncelenmesi 

4.4.2.2.1. İçerik 

4.4.2.2.1.1. Konu 

Ali Rıdvan Bülbül şiirleri daha önce de belirttiğimiz üzere ferdin 

duygulanmalarını, buhranlarını dile getiren romantik şiirlerdir. Bülbül’ün şiirleri 

Anadolu kentlisi entelektüel genç bir şairin, hayatın temel soru ve sorunlarına bakışını 

yansıtır. Bu temel soru ve sorunlar yüzyıldır şairler, yazarlar, filozoflar, bilim adamları 

tarafından türlü şekillerde işlenmiştir. Aşk, ölüm, tabiat, yalnızlık, özlem, karamsarlık, 

kadın (sevgili), mutluluk ya da bütünüyle yaşam, az ya da çok herkesin hayatında 

dönem dönem sorguladığı, sorun ettiği konulardır. Ferdin yaşam tecrübesinde 

karşılaştığı bu konular Bülbül şiirinin de temelini, çıkış noktasını oluşturmaktadır. 

4.4.2.2.1.2. Tema 

“Konunun şaire özgü bir biçimde görünüşü, yorumlanışı ve değerlendirilişi 

temayı verir”.173 A. Rıdvan Bülbül’ün başlıca konularını çevreleyen temalar genel 

olarak şöyle değerlendirilebilir: 

                                                 

171 Hikmet Dizdaroğlu, Halk Şiirinde Türler, s. 54 
172 “Maniler”, Yeni Konya, S. 39, 9 Temmuz, 1949, s. 2 
173 Nurullah Çetin, Şiir Çözümleme Yöntemi, Ank., 2003, s. 17 
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4.4.2.2.1.2.1. Aşk 

Aşk konusu Bülbül şiirlerinin hemen hepsinde işlenen, şairin başlıca 

“sorunu” ya da “mutluluk sebebi”dir. Ama çoğu kez de onu ıstıraba ve buhrana 

sürüklemektedir. Şair cefakâr bir âşıktır. Aşkla ilgili olarak yazdığı dizelere 

melankolizm hakimdir. 

Bülbül’ün aşk anlayışında, klasik edebiyatımızdaki aşk anlayışıyla, halk 

edebiyatımızdaki aşk anlayışının bileşimi rahatlıkla görülebilir. Klasik şiirde 

karşılaştığımız aşk temasında, sevgili âşığın duygularıyla yarattığı bir illüzyon gibidir, 

gerçek bir kişi ya da kişilikle bağları çok zayıftır. Bülbül’ün özellikle Aynalar 

Sustu’daki şiirlerinde klasik şiirdeki “platonik” aşk anlayışına yine bu şiir kaynaklı 

benzetmelere sıklıkla rastlamaktayız. 

Klasik şiirde karşılaşılan aşkın pazara benzetilmesi, sevgilinin bahar aynasında 

süslenmesi, sevgilinin periye benzemesi gibi imgelere Bülbül şiirinde şöyle rastlanır: 

 
Sen aşk pazarısın, bende müşteri 

Borcumu söylesin gönül defteri 

Bahar aynasında süslen de peri 

Otur dizlerime gül tatlı tatlı 

(A.S., “Tatlı Tatlı”, s. 22) 

Şiirlerinde, hayalle gerçek arasında gelip giden, hayalden çok gerçeğe yakın bir 

aşkı anlatır. Sevdiği için sürekli göz yaşı döken aşık, “Sitem” (s. 14) şiirinde, 

Nesîmî’nin, Kerem ile Aslı’nın, Ferhad ile Şirin’in ve Leyla ile Mecnun’un hikâyelerine 

telmihte bulunarak aşkını yüceltir. 

 

Nesîmî’yim; al derimi yüz ister 

Kerem oldum; gurbet gurbet gez ister 

Bir Ferhad’ım; delinmedik dağ göster 

Kays’ı Mecnun eden aşkı gör bende. 
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Halk ve divan edebiyatının bu ünlü kahramanları pek çok şiirine çeşitli 

benzetmelerle, telmihlerle dahil olmuş, hikâyelerindeki büyük aşkın gücünü 

eklendikleri dizelerde hissettirmişlerdir. Şiirde ilk olarak Nesîmî’ye telmihte bulunulur. 

Nesîmî, “Hallacı Mansur ve Aynulkuzât gibi inançları uğruna, kendi ifadeleriyle, 

sevgiliye kavuşmak için canını feda etmiştir.”174 O da şiirlerde Hallac-ı Mansur’un 

“Enel Hak” sözüne benzer ifadeler kullanmıştır ve tıpkı Hallacı Mansur gibi diri diri 

derisi yüzülerek idam edilmiştir. Âşık Kerem’de sevgilisi Aslı’ya kavuşmak için yollara 

düşmüştür. Ferhad ise sevgilisi Şirin için dağları deler, Kays da sevgilisi Leyla için 

çöllere düşer ve sonunda Leyla’ya olan aşkı ilahî aşka dönüşür, Mecnûn olur. 

Bülbül’de, tüm bu büyük aşk hikâyelerinin ana motiflerini kullanarak mübalağalı bir 

üslûpla aşkını ifade eder. 

Bu dörtlükte dikkati çeken bir noktada da; Bülbül’ün aşkı, vuslata erişebilme 

için çekilen sıkıntı ve cefa olarak yorumlamasıdır. Kerem ile Aslı hikâyesinde en can 

alıcı nokta hikâyenin sonunda Kerem’in yanmasıdır. Bu motif edebiyatımızdaki çoğu 

şiirde hatırlatılır. Ancak hikâye, Bülbül şiirine Kerem’in Aslı için gurbet gurbet gezmesi 

benzetmesiyle girer. Bir başka şiirde Kerem ile Aslı hikâyesine şöyle telmihte bulunur: 

 
 
 

İşte böyle Cilo Dağları 

Dumanlı efkârlı dağlar 

Ben yakın çağın Keremiyim 

Düşmüşün elinize bir kez 

Sizcileyin yeşilim maviyim 

Rüzgârınız ne rüzgâr bir haber vermez 

Ben Aslımı yitirdim 

(Gü.M., “Cilo Dağlarına Dilekçemdir”, s. 18) 

                                                 

174 Nimet Yıldırım,“Fars Edebiyatında Habsiyye ve Şekvâriyye III”, www.doguedebiyati.com  (16. 
08.2007) 
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“Hasretlik Üstüne” adlı şiirde şair, sevdiğine şöyle seslenir: 

 
Yaş değil aşk dökülmeli mendile 

Aşk nedir diyene aşkımı anlat! 

Ve öğretmelisin tek bir kelime! 

‘Vuslat’ 

(A.S., s. 17) 

 

Şairin anlayışında aşk, türlü cefalarla ince ince işlenen ve sonunda bir 

“güzellik”i ortaya koyan duygudur. Aslında burada da hasretten vuslata bir yolculuk 

vardır: 

 
Aşkım sevdiceğimin gergefinde 

İğneler boyu erirdi kimsesiz 

(A.S., “Hasret”, s. 26) 

Aşkın kovanında bal tatlı tatlı 

(A.S. “Tatlı Tatlı”, s. 23) 

“Senden ayrıldıkça sana varıyorum 

Şimdi daha güzelsin daha vazgeçilmez 

(G.M., “Sevgi Tanımı”, s. 22) 

Bülbül’ün son şiirlerinde melankolizmin giderek arttığı görülür. Aşkın kendisi 

değil onun yarattığı yalnızlık, karamsarlık, terkedilmişlik ve sonunda pişmanlık şiirin 

merkezine oturur: 

 

Sen şarkı söylediğin zaman 

Bir şeyler olur bana 

İçim kıymık kıymık olur 

Bir kaynar su dökülür başımdan aşağı 
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Oturup ağlamak isterim nedense 

Gençliğimi harcamışım bozuk para gibi bakın 

Yirmi beş baharımı harcamışım bu sese 

 

Bekar odamın dili olsa da konuşsa 

Kış geceleri konuşsa tek tek 

Kişi duvarlarla arkadaşlık eder mi eder 

Dört duvarın dili olsa da konuşsa 

Kapı konuşsa pencere konuşsa 

Mavi çerçevedeki fotoğraf inadına susar 

(G.M., “Bir Ses ve Bir Şarkı”, s. 45) 

Bülbül’ün şiirlerinde rastladığımız aşka ait bir başka tema da erotizmle iç içe 

olan aşktır. Kadının dişiliği ve fiziksel çekiciliği şairi etkilemektedir. “Duvardaki 

Fotoğraf” şiirinde odasının duvarında asılı duran erotik bir kadın fotoğrafını 

seyrederken aklından geçenleri dile getirir: 

 Bilmem hangi yıldızın fotoğrafı 

 Açık saçık bir fotoğraf 

 Yatağıma bakan duvara asmışım 

 Şiir yazarken görürüm 

 Yatarken süt beyaz gözlerimin içinde 

 (…) 

 (G.M., s.31) 

Binbir Gece Masalları’na telmihte bulunarak yazdığı aşağıdaki dörtlükte 

sevgilisinden, önünde tüllerle raksetmesini ister. Doğu edebiyatında karşılaştığımız 
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türden; rengârenk tüllere sarılmış dans ederken etrafına gizem ve şehvet yayan kadın, 

âşığını baştan çıkartır. Saçlarının dalgalanması âşığı, neş’e veren bir şarkıyı 

dinliyormuş gibi keyiflendirir: 

 Burcu burcu güller açtı yanımda 

 Rengarenk tüllerle rakset önümde 

 Binbirinci gece zafer günümde 

 Neş’e bestelesin tel tatlı tatlı 

 (A.S., “Tatlı Tatlı”, s.23) 

4.4.2.2.1.2.2. Kadın 

A. Rıdvan Bülbül’ün Aynalar Sustu’daki şiirlerinde “kadın” tek yönlüdür. 

Aslında sadece bir görüntüdür. Kadının genellikle dış görünüşüne ya da davranışlarına 

ilişkin özellikleri konu edilir. Kadının şahsiyetine dair özellikleri işlenmez. Daha çok 

kadına ait somut bir unsur, şiirde kadının yerini alır. “Otuz Üzüncü Tul Dairesi” (s. 6) 

şiirinde kadının giydiği “mavi manto” kadına ait somut bir unsurdur. Kaldı ki bu “imge” 

diğer şiirlere de yansır. Şiirde manto giderek “kadından soyunur”. Artık “mavi”nin bir 

“manto”ya ait olduğunu ve “manto”nun da bir kadına ait olduğunu söylemeye gerek 

yoktur. “Mavi” hem manto hem de kadındır ve hem de ona duyulan aşktır. “Mavi Şiir 

I”de “Mavi’den yanadır ne söylesem ben / Mavidir her gece giren rüyama” derken 

üstünde mavi mantosu olan kadını hayal eder ona olan aşkını düşünür. 

Bülbül’ün buradaki şiirlerinde anlattığı kadın âdeta bir fotoğraftır; şiirlerine 

yansıyan kadınla karşılaştığı, onu gördüğü her anın fotoğrafıdır. Kadının “gülüşü bulut 

buluttur”, “şahane bir gülüştür”. Mahzun ve narindir. Şiirlerde bir kadının ya da daha 

fazla kadının konu edildiği düşünülebilir. Bu kadınların hepsi şairin etrafındadır, ona 

yakındır ama aynı zamanda uzaktır da. Kadın imgesinin fiziki özellikleri, yaşadığı ya da 

bulunduğu yer, giysisi veya kullandığı herhangi bir eşya âdeta kadını taşıyan bir simge 

haline gelir. 

Kadının fiziksel özelliklerine romantik aşk anlayışı çerçevesinde şiirlerinde yer 

verir. Bu yönüyle Divan Edebiyatı’ndaki kadın imgesine daha yakındır. Kadının kaşı, 
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gözü, saçı ve duruşuna dair tasvirlerde Divan Edebiyatı’ndaki kadın tipine yaklaşır. “Ela 

gözlü”, “mahzun”, “peri”, bir “aşk pazarı”dır. Kaşı mısra, gözü beyit, bakışları şiirdir. 

Onun aşkıyla gönlü bir cennete dönmüştür. Adem ile Havva’nın kaybettiği cennet, bu 

aşkla geri gelmiştir. Adem’le Havva onun cennete dönen gönlünde birleşmiştir: 

 
Gözümde eridi gece 

Dudaklarım seherleşti 

Cennete dönen gönlümde 

Ademle Havva birleşti 

(A.S., “Memnunluğun Şiiri”, s. 35) 

 

Kadının hareketlerinde de Divan edebiyatında olduğu gibi incelikli, hayalî bir 

duruş vardır. Şair sevgilisini hayal eder ve ondan bazı isteklerde bulunur; örneğin “Tatlı 

Tatlı” (s. 22) şiirinde sevgilisini aşk pazarına, kendisini de müşteriye benzettiği 

dörtlükte şöyle der: 

Sen aşk pazarısın, bende müşteri 

Borcumu söylesin gönül defteri 

Bahar aynasında süslen de peri 

Otur dizlerime gül tatlı tatlı 

 

4.4.2.2.1.2.3. Tabiat ve Mekân 

Ali Rıdvan Bülbül’ün şiirlerinde tabiatın farklı görünüm ve yaklaşımlarla yer 

aldığı görülür. 

Tabiat, Bülbül şiirlerinde kimi zaman sığınak, kimi zaman sevgiliyle arasına 

giren bir “düşmen”, aşk ve yalnızlık çilesinin bir ifadesi, kimi zaman yarenlik ettiği, 

sevincini ve gözyaşlarını paylaştığı bir dosttur. 

Aşkın cefalarla sürüklediği, hayatın hayhuyuyla kendi içselliğinden 

uzaklaştırdığı şair, bunalıp tabiata sığınır: 

Ben kendimi yaşayacağım artık 

Yakamı bıraksın öbürü 

Ağaç gibi bir kuytuya yitmiş 

Varlığımı tek kendi gölgem bilir 
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Bir içim sigaram bir yakım ateş 

Nasıl olsa gelir 

 

Çıkılmaz dağların doruklarında 

Ulu ağaçların en üstünde 

Es esebildiğin kadar rüzgarım 

Günün en mutlu anında denize gir 

Bir tadım tuz 

Bir yudum deniz getir 

(Gü. M., “Özgür Şiir”, s. 17) 

Bazen de sığındığı tabiat, ruhundaki karamsarlık ve yalnızlığın dış dünyadaki 

bir ifadesi olarak görülür. 

 

Sır verir karakavak rüzgarlarla inim inim 

Bura bozkır 

Çekilmez kuraklığı toprak ananın 

Bet beniz sararır 

Pişmanlıktır yol boyunca koşan 

Benim böylesine yanıp tutuşan 

Bulutları sorarsanız perişan 

Yığın yığın dert dağıtır 

(Gü. M., “Bozkırdan Mektup”, s. 21) 
 

Sevdiği kadına kavuştuğu ya da içinde onun olduğu mutlu hayali düşündüğü 

zaman şiirin mevsimi, tabiatın görüşü de değişir. Ağaçlar yeşerir, ırmaklar akar, kuşlar 

cıvıldar, tabiatın bütün renkleri ve güzellikleri bu mutlu hayali süsler. Tabiata ait 

renkler, oluşlar; duygulara, eşyalara aktarılır: 

 

Bir benim dünyada murada ermiş 

Mavi tablolarda gülümser ufuk 

Başlamadan evvel bitmiş yolculuk 
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Sevinç dal dal olmuş, ümit yeşermiş 

Bir benim dünyada murada ermiş 

(A.S., “Bu Şiir Sabahleyin Yazılmıştır”, s. 13) 
 

Şiirlerinde tabiata hayranlık ifade eden mısralarla sık sık karşılaşırız. Tanrısal 

varlığı tüm evrene sinmiş ve yayılmış kabul eden175 panteist yaklaşıma, Bülbül’ün 

“Bizim Gökyüzünden” şiirinde rastlanır. Panteist yaklaşımın Bülbül şiirlerindeki bir 

örneği olarak şiire burada yer veriyoruz: 

 
İrili ufaklı hepsi 

Bütün yıldızlar benim 

Durup dururum başınızın üstünde 

Uzağınızda değilim 

 

İmgelerin ötesinde 

Gerçeklerin ortasında varım 

Yağmur mu bekliyorsunuz? 

Hazır bulutlarım 

 

Genişliğimce özgürlük 

Değişmez yasa bende 

Yüceliğimce kutsalım 

İsa bende 

 

Meleklerin ülkesi 

Mağrur kartallarım eviyim 

Ben aşık olduğunuz günlerde 

Türküsünü çağırdığınız maviyim 

 

                                                 

175 Nurullah Çetin, Şiir Çözümleme Yöntemi, s. 52 
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Ben dağıtırım yeryüzüne 

Küme küme avuç avuç huzuru 

Bana doğru büyür ağaçlar 

Minareler bana doğru 

 

Bana doğru uzatın ellerinizi 

Dara düştüğünüz anlar 

Ben sizin gökyüzünüz 

Sizin insanlar 

(Gü. M., “Bizim Gökyüzünden”, s. 31-32) 

Şair, burada gökyüzünü tanrılaştırmaktadır. Gökyüzü, her şeye hakimdir, 

tabiata ait her olay onun emrindedir. Ağaçlar ve minareler ona uzanır. Dualar ona edilir. 

Bu ifadelerle gökyüzü, dünyada ve hayatta güzel ve iyi olan her şeyin sahibidir. 

Gökyüzünü ilahlaştırmayla ilgili benzer bir örnek Ahmet Muhip Dranas şiirinde 

görülür. Alim Gür, Dranas’ın “Bahar Gökten” şiirini tahlil ederken şöyle der: 

“Ta sonsuza dek bu gökyüzünden ayrı mısraında gökyüzünü 

bengi, yani ebedî olarak nitelendiriyor. İslâm inancına göre ezelî ve 

ebedî olan yalnızca Allah’tır. Tabiat, dünya, varlık geçicidir. Şair, 

gökyüzüne, yani tabiata bengilik sıfatını yüklemekle panteist 

yaklaşımını ortaya koymuş oluyor. Yine aynı şekilde. 

 

Ve ayırma güzel gökyüzünden gözlerini 

Yaşamak kadar güzel, saf, mavi gökyüzünden, 

Bağışlayan gökyüzünden, edebi gökyüzünden (s. 79) 

 

Mısralarında da tabiatı ilahlaştırma düşüncesini daha açık bir 

biçimde görmekteyiz. Burada gökyüzüne Allah’a özgü olan 

‘bağışlayıcılık’ ve ‘ebedilik’ vasıfları yüklemiştir”.176 

                                                 

176 Alim Gür, Ahmet Muhip Dranas Hayatı-Sanatı-Eserleri, Tablet Yay., Konya, 2004, s. 161 
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Alim Gür’ün, Dranas’ın şiirinde vurguladığı gökyüzüne, Allah’a özgü 

vasıfların yüklenmesi, Bülbül’ün şiirinin son dizelerinde de açıkça görülür. 

 

Bana doğru uzatın ellerinizi 

Dallara düştüğünüz anlar 

 

dizeleriyle Allah’a yakarış ve dua etme de gökyüzüne yöneltilmiştir. Şiirin Dranas’ın 

“Bahar Gülleri” şiirine benzer duyuşlar içinde olması dikkat çeker. 

Tabiatın zamana bağlı görüşlerine de şiirdeki duygusal atmosfere uygun olarak 

yer verilmektedir. Şairin yalnızlığını ve karamsarlığını anlattığı şiirlerinde gece ve 

akşama; sevgilisiyle olan mutlu bir hayali ya da zamanı anlattığı şiirlerinde güneşli bir 

gündüz vaktine, açık bir gökyüzüne yer verdiği görülür. 

Mevsimlerde de aynı yaklaşım görülür. Kış tüm zorluklarıyla aşk acısı çeken 

şairin etrafını sarar. Âşık kimi zaman dizlerine kadar yağan karda, kimi zaman soğuk bir 

günde içinde bulunduğu buhranlı ruh halini dış dünyaya yansıtır. Bülbül, bu durumu 

“Kışın Adını Yalnızlık Koydum” şiirinde şöyle dile getirir: 

Memesiz kalmış çocuklar gibi ağlar 

Karların altında toprak ana 

Ağaçlar bir mahzun kuplar neşesiz 

Uzun ve efkârlı gecelerin beyaz karanlığında 

Büyük yalnızlık içindeyiz. 

(Gü. M., s. 30) 
 

Bülbül, tabiatı olduğu gibi, şiirlerinde geçen mekânları da şiirin duygusal 

atmosferine uygun olarak kullanmıştır. Yaşanılan şehir, uzak şehirler, yakın yerler, 

evler, odalar, şairin dışarıyı seyrettiği pencere, sevdiği kadının balkonu, evi, onunla 

dolaştığı bahçeler, hep şiirin duygusallığını tamamlayıcı öğeler olarak kullanılmıştır. 

Örneğin şairin yaşadığı yer bir “bekâr odasıdır”. Bu oda dilsizdir, içinde hiç ses 

duyulmaz. Karanlık ve dağınıktır, perişandır. Sevgilisini gördüğü pencereler de  

perişandır, beklenen gelmeyince sokakta eskisi gibi değildir: 
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Bir yaprak hafifliğinde can 

Yalnızlığım büyüdü heyecan heyecan 

Pencereler yokluğuyla perişan 

Değişti sokağın manzarası 

 

İstasyonlar ve trenler de şairi hüzünlendirir. Askerliğini Van’da yapan Bülbül, 

bu şehre trenle gitmiştir, istasyonlarda bazen kavuşmayı bazen ayrılığı beklemiştir. 

“Düşlerimde Memleketim” adlı şiirde, şair; memleketine kavuşacak olmanın sevinciyle 

daha önce onu gurbete götüren sevdiklerinden ayıran treni, demiryollarını sevgiyle 

kucaklar: 

Islak demiryolları girdi düşlerime 

Trenler geldi geçti ötüşerek bir düzen 

Kurtalandan bindim kara trene 

Önce kapısını penceresini kucakladım 

Bir sevinç vardı içerimde şarkıya benzer 

(Gü.M., s. 27) 

4.4.2.2.1.2.4. Ölüm 

Sebebi tam olarak açıklanamayan, bir yönü ile hep bir muamma olarak kalan 

konular, şair ve yazarların anlatmaktan vazgeçmediği konulardandır. Aşk gibi ölüm de 

insanlığın çözemediği ve sürekli olarak farklı anlamlar yüklediği bir muammadır. 

Bülbül de şiirlerinde ölümü işlemektedir. Onu, daha çok öldükten sonrası düşündürür. 

Mezarı, bir ölünün mezarından dünyaya bakışı ve geride bırakacakları ölüm konulu 

şiirlerinde başlıca izlekleridir. “Ölümü Düşünürken” (A.S., s. 12) şiirinde önce kendi 

mezarını hayal eder: 

 
Yağmurlarla sırılsıklam tekmil yapraklar 

Mezarım iğde ağacına bakacak… 

Bir tanıdık bulut geçer üzerimden 

Dünya gözlerimde uyur salkım-saçak 
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Şiirde, şair ölmüştür ancak ruhu halâ dünyadadır, dünyayı izler. Bu izleyiş ona 

geride bıraktıklarını hatırlatır: Sevdiği kadın, özel eşyaları ve o kadına yazdığı fakat bir 

türlü veremediği mektubu. 

 
Ellerimi saçlarında kaybettim 

Hayallerim kalacakmış, kalsın yetim 

Kabı kopmuş kitaplarım, kol saatim 

Ve bir de verilmemiş mektup olacakmış 

                                                        (G.M., s. 49) 
 

“Ak Sonuç” şiirinde ise bir ölünün mezardaki halini ürkütücü bir şekilde dile 

getirir: 

 
Bir sabah uyanacaksın 

Elin yüzün toprak 

Bir ot kokusu acımsı 

Bir ıslak solucan 

Önce utanacaksın ölü olduğundan  

“Öldükten Sonra” (Gü.M., s. 49) adlı şiirinde de ölüm konusuna diğer 

şiirlerinden daha farklı bir izlekle değinir. Bu şiirde ölüm ,sosyal bir bakış açısıyla 

işlenir: 

 
Ben insanoğlu ölülerin en genci 

Sonsuz bir gece içindeyim zenci 

Dünyadan uzaklarda bir mutluyum 

Üzerimdeki otlar gözlerimin sevinci 

Ölünce ben de iyi insan oldum 

 

Bahar bitmiş kış gelmiş neme 

Ne saata bakıyorum ne takvime 

Dünyadan kat kat güzel burası 

İyi etmişim dostlarım öldüğüme 
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Umurumda değil ekmek parası 

 

Bülbül’ün şiirlerinde ölüm, metafizik boyutundan daha çok ölüm korkusunun 

yarattığı kabir hayatına dair karanlık düşünceleri dile getirir. 

4.4.2.2.1.2.5. Milli Duygular 

Ali Rıdvan Bülbül’ün milli duyguları işlediği şiirleri sayıca azdır. Şiir 

kitaplarına ancak üç tanesi girmiştir. Diğerlerinin çoğu gazete sütunları arasında 

kalmıştır. 23 Nisan, 29 Ekim ve 10 Kasım için yazılan şiirlerin dışında cumhuriyet, 

hürriyet, şehitlerimiz ve Anadolu üzerine yazılmış şiirleri de vardır. 

“23 Nisan” şiiri, alışıldık 23 Nisan şiirleri gibi çocuğa yönelik bir milli bayramı 

müjdelemekten ziyade bağımsızlık zaferimizi kutlamaktadır. Ülkedeki buhranlı günlerin 

sona erdiğini hürriyetin ve huzurun ülkenin her yerinde hissedildiğini lirik bir söyleyişle 

dile getirir:177 

 
Bugün parıldadı nur 

Karanlığın içinden 

Yere yağdırdı huzur 

Bulutlar sevincinden 

 

Bugün bir ses yükseldi 

Semaya perde perde 

Hürriyet kuşu geldi 

Yeni doğmuş seherde 

 

Çiçek dolu bahçeler 

Dindi ninenin yası 

                                                 

177 Şiir, yıl dönemlerinde birkaç yıl art arda yayınlanmıştır. İlk olarak Ekekon (Bk. “23 Nisan”, Ekekon, 
S.2970, 22 Nisan 1949, s. 3) gazetesinde yayınlanan şiir daha sonra Yeni Konya gazetesinde 1950-51 
ve 52 yıllarının 23 Nisan gününde yayınlanmıştır (“23 Nisan”, Yeni Konya, S: 320-674-1032, 23 Nisan 
1950-51-52, s. 2-1-1). 
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Mavi mavi gülümser 

Vatanın haritası 

 

Bugün yer yeşillendi 

Değişiverdi zaman 

Susan bülbül dillendi 

Bugün yirmi üç nisan 

 

Milli duygularla yazdığı kahramanlık şiirlerinde ise, yurdun geçmişindeki 

zaferlere telmihte bulunarak coşkun bir söyleyişle şehitleri anar; “Bir Türke Ağıt”178 

şiirde ise Atatürk’ün ölümü üzerine bütün yurda dağılmış olan matemi anlatır. İlk 

dörtlükte Atatürk’ün ölümüyle yas tutan tabiat anlatılır: 

                                   Kuşlar seslenmiyor, dallar eğilmiş 

Sarhoş rüzgar sonbaharın yasında 

Ölen mi var? Ölen fâni değilmiş 

Yaşıyor vatanın haritasında 

 

10 Kasım günü, tabiatın yanı sıra insanların Dolmabahçe Sarayı’nın 

avlusundaki sessiz matemi de eklenir. Şair avludakilerle birlikte ağlarken bir taraftan da 

tarihi zihninde canlandırır. Sakarya ve Çanakkale’de yaşananlar, akan her damla göz 

yaşında tekrar eder. Son dörtlükte ise hem tabiatın hem de insanların matemi birlikte 

veriliyor: 

 

Beni; ateşler içinde unudun 

Yası var; yerde su, gökte buludun 

Al bayrağıma sarılan tabudun 

Bir millet hıçkırıyor arkasında… 

 

                                                 

178 “Bir Türke Ağıt”, Yeni Konya, S. 512, 10 Kasım 1950, s. 2 
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Genel bir ifadeyle Bülbül’ün milli duygularla yazdığı şiirlerde vatan ve Atatürk 

sevgisi, Anadolu sevgisi işlenir. Tarihimizde yer alan kahramanlık sahnelerini kimi 

zaman lirik kimi zaman epik bir söyleyişle dile getirir. 

4.4.2.2.2. Şekil 

4.4.2.2.2.1. Mısra 

Ali Rıdvan Bülbül şiirlerine içerik olarak çoğunlukla geleneksel şiir 

özelliklerini göstermiş olsa da, biçimde daha çok serbest şiirin etkisi altındadır. 

Şiirlerinde çoğunlukla, cümleyi birden fazla mısraya bölerek anlamı bir 

zincirin halkaları gibi birbirine bağlanmış mısralarla ortaya çıkarma yolunu seçmiştir. 

Ancak akıcılığın ve ahengin bozulmamasına dikkat etmiştir. Dörtlükleri genellikle iki 

cümleden oluşur. Bülbül’ün şiirdeki cümle kuruluşlarına örnek olarak aşağıdaki dörtlük 

gösterilebilir. 

 

Cümbüşüne başladı yıldızlar gökyüzünde 

Karları eridi Takkeli Dağın 

Beni yaşamaya bağlıyor sımsıkı 

Yeşil yeşil gülmesi toprağın 

(Gü.M., “Bahara Övgü”, s. 41-42) 

 

Güdümlü Mermi ve Gökyüzü Mahallesi’ndeki şiirlerinde mısraların kuruluşu 

yönünden daha serbest bir tavır izlediği anlaşılır. Mısraların birbiriyle bağları cümleleri 

anlam ve dilbilgisi açısından tamamlamak üzere değil anlamsal çağrışımları dolayısıyla 

sağlanmıştır. 

 

Duyguların sarhoşluğunda körkütük 

Bir sevgim vardı ki çıldırası 

Yapraklar dökülmüştü tek tük 

Yapraklar altın sarısı 

(Gü.M., “Eylül Düşünceleri”, s. 61-62) 
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Yukarıdaki dörtlükte, ilk iki mısra bir cümleyi oluşturmaktadır. “Körkütük” ve 

“Çıldırası” sözcükleri sevgiyi nitelemektedir. Okuyucu, zihninde bu mısraları 

“Duyguların sarhoşluğunda körkütük, çıldırası bir sevgim vardı” şekline birleştirebilir. 

Son iki mısrada ise altın sarısı yaprakların tek tük döküldüğü belirtilir. Ancak 

bu ifade daha şiirsel bir söyleyiş içinde olacağı düşünülerek iki mısraya bölünmüş ve 

“yapraklar” sözcüğü tekrar edilerek eylül ayının görsel imajı vurgulanmıştır. Sevginin 

sarhoşluk içinde körkütük olması, yaprakların eylül ayında dallardan koparak rüzgarla 

sürüklenmesini çağrıştırmaktadır. Sevginin çıldırası olması da yaprakların sararmasıyla 

ilişkilendirilmiştir. Yapraklar sararıp kuruyarak canlılığını yitirirken, bir insan da 

çıldırarak aklî ve ruhî bilincini yitirir. 

Bülbül’ün mısralarında karşılaştığımız farklı bir durum da “boş bırakma” 

uygulamasıdır. Bülbül “Özgür Şiir” (Gü. M., s. 16-17)’de, son bölümünde mısralar 

arasında boşluk bırakmıştır. Şiirin sözünü ettiğimiz son bölümü şöyledir: 

 
Çıkılmaz dağların doruklarında 

Ulu ağaçların en üstünde 

Es esebildiğin kadar rüzgarım 

Günün en mutlu anında derine gir 

Bir tadım tuz 

Bir yudum deniz getir 

………………… 

………………… 

Kavgaların yasakların dışında 

Özgürce yaşamak buna denir. 

 

Şair bu mısralarda tabiat içinde sonsuz bir özgürlük duygusu yaşamaktadır. 

Kendini bir rüzgar kadar özgür hissetmektedir. Denizi dalgalandıran, onunla hemhâl 

olan bir rüzgardır. Artık orada söz gereksiz ve yetersizdir. Şiir devam ederken özgür 

yaşamak için şairin neden tabiata kaçtığı da anlaşılır. Şair kavgalardan ve yasaklardan 

usanmıştır. 
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Bülbül’ün şiirlerinde, kırık mısralar kullanarak görüntü oluşturmaya çalıştığı 

bir örneğe de rastlanır. İncelediğimiz şiirleri içinde yalnızca bir örnekle 

karşılaşmaktayız. “Öte” şiirinde yalnızlığını ve sevdiğinden uzaklığını anlatırken 

bedenini tüm yeryüzüne yayılmış olarak ifade eder ve mısraların sıralanışı şiirin 

görüntüsünde bir dağ imajı yaratır. Böylelikle şair, hem aşkını yüceltir hem de kendisini 

tabiatla bütünleşmiş olarak ifade eder. Ayrıca şiire yansıyan dağ görüntüsünde, aynı 

zamanda sevgilisiyle arasına giren somut ya da soyut engellerin ifade edildiği de 

düşünülebilir.  

“Öte” şiirinden: 

Ben yoğum baktığın yönde 

Sen yoksun 

O yok 

O yok 

Sen yoksun 

Ben varım ötelerde 

İşte ağrılarım gül kurusu 

Bu dev yalnızlık üşümeleri 

Sen yoksun 

O yok 

 

Ben yoğum gerçek 

Bir elim ekvatorda yitik 

Dağların doruğunda öteki elim 

Kalk buralardan gidelim 

Sen yoksun 
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O yok 

 

 (…) 

 (G.M., s.23) 

4.4.2.2.2.2. Nazım Şekli 

Bülbül şiirlerinde, nazım şekilleri çok fazla çeşitlilik göstermez. İlk şiirlerinde 

genel eğilimi hece vezinli, kafiyeli dörtlükler üzerinedir. Aynalar Sustu’da yalnızca iki 

şiirde farklılık vardır. Bu şiirlerden biri kırık mısra düzeninde bir üçlük diğeri ise beşlik 

şeklindedir. Bu ilk kitaptan sonra Güdümlü Mermi serbest şekle bir geçiş özelliği 

gösterir. Hem serbest verimli dörtlükler hem de “tamamen serbest” olan nazım şekli 

bulunur. Gökyüzü Mahallesi’nde bulunan şiirlerin tamamı “tamamen serbest nazım” 

şekline sahiptir. Bu kitapta yalnızca iki mısradan oluşan kısa şiire örnekler de 

bulunmaktadır. 

Bülbül’ün şiirlerinde rastladığımız nazım şekilleri ve örnekleri şöyledir: 

Üçlükler 

Aynalar Sustu’da yer alan “Hasretlik Üstüne” (s. 16-17) ve Yeni Konya’nın 

Edebiyat İlavesi’nde yayınlanan “Davet” adlı iki şiirde görülür. 

Kırık mısra düzenindeki üçlükler: Bu iki şiir aslında dörtlük olarak da 

düşünülebilir. Çünkü üçüncü mısrayı tamamlayan kelime üç mısranın altına satır sonuna 

yerleştirilir ve dörtlükteki kafiye düzeni sağlanır. İki şiirde de kafiye düzeni a b a b / c d 

e d… şeklindedir. 

“Davet”179 adlı şiir şöyledir: 

Dâvet 

Sabah rüzgârında duysam sesini 

Sana ulaşan yolları yol etsem. 

Mavi sular üzerinde aksini 

                                                 

179 “Davet”, Yeni Konya Edebiyat İlavesi, S. 5, Eylül 1950, s. 5 
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seyretsem… 

Aşktan yana kelimeler dilimde 

Aşkımdandır, derdimi unuttuğum 

Senin resmindir güzelim, elimde 

tuttuğum. 

Artık ağaçlar değil çırılçıplak 

Kuşlar kabul etsin davetimizi. 

Dinle… nasıl ilân ediyor plâk 

saadetimizi 

Nazlı dalların gelin oldukları 

Bir mevsim içreyiz… bu Mevsimin 

güzel 

De ağlıyan gözlerimin ısrarı: 

“gel.” 

 

Diğer üçlük; Gökyüzü Mahallesi’nde yer alan “Milyonda Bir” adlı şiirdir. 

Kafiyesiz olarak söylenmiş iki üçlükten oluşmaktadır. 

Dörtlükler 

Çapraz Kafiyeliler: “Aynalar Sustu”, “Doğanbey İçindir”, “Sitem”, “Mavi Şiir 

I-II”, “Olduk Olası”, “Karanlıklar İçinde”, “Sigara Dumanları”. 

Yarı Çapraz Kafiyeli: “Ağlamaklı Olmuş Gözleri” (Gü. M., s. 7), “İstanbul’da 

Bir Gece” (Gü. M.T., s. 11), “Her Günkü Gerçek” (Gü. M., s. 25), “Yüzbeşinci 

Sokaktaki Ev” (Gü. M., s. 43), “Bizim Gökyüzünden” (Gü. M., s. 31), “Bahara Övgü” 

(Gü. M., s. 41). 

Klasik Koşma Şeklinde Olanlar: “Konya”, “Ölümü Düşünürken”, “Baharla 

Gelen Aşk”, “Tatlı Tatlı”, “Hasret”, “Bir Güzel Sevdim Yaylada”, “Mektup I-II”, 

“Hürriyet”, “Memrunluğun Şiiri”, “Bozkırdan Mektup” (Gü.M. S. 21), “Eylül 

Düşünceleri I” (Gü.M., s. 61). 

Sarmal Kafiyeli Olan: “Otuz Üçüncü Tul Dairesi” 
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Beşlikler 

 Aynalar Sustu’dan; “Bu Şiir Sabahleyin Yazılmıştır” (s. 13), Güdümlü 

Mermi’den; “Üşüyorum, Üşüyorsun, Üşüyorlar” (s. 29), “Öldükten Sonra” (s. 49). 

“Bu Şiir Sabahleyin Yazılmıştır” şiirindeki her bendin dört mısrası sarmal 

kafiyeli, son mısra 1. ve 4. mısralarla kafiyelidir: abbaa, cddcc… gibi. 

“Üşüyorum Üşüyorsun Üşüyorlar” şiirinde; ilk bendin dört mısrası çapraz 

kafiyeli, beşinci mısra ise serbesttir. Kalan iki bendde de ilk mısra serbest, kalan dört 

mısra çapraz kafiyelidir: (ababx, xcdcd, xefef). 

“Öldükten Sonra” şiirinde ise; mani tipine bağlı olarak kafiyelenmiştir180: 

aabab, ccdcd… gibi. 

Bunların dışında mısra sayısı farklı bendlerden oluşan şiirlerde vardır. Bu tür 

şiirlerde kafiye düzeni de değişkenlik göstermektedir. 

4.4.2.2.3. Ahenk  

4.4.2.2.3.1. Vezin 

Ali Rıdvan Bülbül ilk dönem şiirlerinde özellikle Aynalar Sustu’daki 

şiirlerinde hece veznini kullanmıştır. Bu kitaptaki şiirlerin 13 tanesi 11’li, 5 tanesi 8’li 

ve 2 tanesi 12’li hece vezniyle yazılmıştır. Buradaki şiirlerde sabit duraklar yerine 

mısradan mısraya değişen farklı durak uygulamaları görülür. “Cumhuriyet döneminde 

Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Muhip Dıranas gibi bazı şairler, 

mısraların düzenli olarak eşit hecelere bölünerek okunmasından kaynaklanan 

tekdüzeliği kırmak için”181 bu tip uygulamalara yönelmişlerdir. Bülbül’ün de bu 

şairlerin yolundan gittiği anlaşılmaktadır. 

                                                 

180 Hikmet Dizdaroğlu, “…dize sayısı dördü geçen maniler için uyak düzeninin aaxaxaxa…” şeklinde 
olduğunu söyler. Bk. Hikmet Dizdaroğlu, Halk Şiirinde Türler, s. 72 

181 Nurullah Çetin, Şiir Çözümleme Yöntemi, s. 298 
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4.4.2.2.3.2. Kafiye 

Kafiye, Bülbül şiirine, onun şiir anlayışının vazgeçilmez bir ilkesi olarak 

girmiştir. Gökyüzü Mahallesi’nde yer alan son şiirlerine kadar da şiirinin etkili bir 

unsuru olmuştur. Kafiyenin her çeşidine şiirlerinde yer veren Bülbül’ün tam ve yarım 

kafiyeyi daha sık kullandığı fark edilir. “Memnunluğun Şiiri” adlı şiirinden yarım 

kafiyeyi kullanmasına bir örnek olarak verilebilir: 

 
Dinlemiyor aşkım öğüt 

Beni dizlerinde uyut 

Kaşın mısra, gözün beyit 

Bakışların şiirleşti 

 

Bazı şiirlerinde çok tanıdık kafiyeleri kullanması, ses uyumuna yeterince 

dikkat etmemesi gibi sebeplerden dolayı kimi zaman kafiye konusunda zafiyet 

gösterdiği görülmüştür. 

4.4.2.2.3.3. Kelime Tekrarları 

Bülbül, şiirlerinde işlediği duyguyu yoğunlaştırmak için zaman zaman kelime 

tekrarlarına başvurmuştur. Aynı zamanda bu tekrarlarda şiirde bir ses yaratma yoluna da 

gitmiştir. Şiirde olmazsa olmaz unsur olarak ahengi savunduğu yıllarda yayınlanan 

Aynalar Sustu, Bülbül’ün sözcüklerle bir ritim yakalama denemelerine örnek olabilecek 

şiirlerle doludur. “Sitem” şiirinde, “bende” sözcüğü ilk dörtlükte beş defa, diğer üç 

dörtlükte ise son mısralarda birer defa tekrarlanır. Şiirin ilk dörtlüğü şöyledir: 

 
Şu gönlüme eğil de bak bir tanem 

Ateş bende, duman bende, kor bende 

Istırabı satan Pazar olmuşum 

Getir gamı topla bende, ser bende. 

(A.S., s. 14-15) 

 

Bu örnek haricinde redif ve ikilemelerle de kelime tekrarları yapılarak anlatıma 

canlılık ve hareket kazandırılmak istenmiştir. 
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4.4.2.2.3.4. Mısra Tekrarları 

Bülbül şiirlerinde sık rastladığımız bir başka ahenk yaratma metodu da mısra 

tekrarlarıdır. Bazı şiirlerinde bendlerin yalnızca ilk mısraları, bazılarında hem ilk hem 

de son mısraları tüm bendlerde tekrar edilir. “Bu Şiir sabahleyin Yazılmıştır” şiiri bu 

uygulamaya bir örnektir. Beşlik olarak yazılan şiirin son bendi şöyledir: 

 
Yeniden yaşamak isterdi Âdem… 

Hayâl hakikatte, rüyalar tâze 

Sevda gönüllerde uçan yelpaze 

Hayatın insana güldüğü bu dem 

Yeniden yaşamak isterdi Âdem 

                                 (A.S., s. 13) 

4.4.2.2.4. Dil ve Üslûp 

4.4.2.2.4.1. Dil 

Ali Rıdvan Bülbül’ün özellikle ilk şiirlerinde günlük konuşma diline ağırlık 

verdiği gözlenir. Şiir dilinde; sade, herkesin anlayabileceği ortalama bir dil anlayışının 

kıvraklığı ve aynı zamanda da zaafiyetleri dikkati çeker. Özellikle o dönemin henüz 

alışılmamış Öztürkçe kelimeleri, dilin akıcılığını yaralamış ve onu şiirsel söyleyişten 

uzaklaştırmıştır. Bu duruma “Ak Sonuç” şiirinden şöyle örnek verebiliriz: 

 
“Tanrının iyi yaratığısın korkma 

Cennetliksin biliyorum” 

(G.M., s. 49). 

 

İlk mısrada “kul” sözcüğü yerine “yaratık” sözcüğünün tercih edilmesi dilin 

estetiğini bozmuştur. Ne var ki bu durumu fark eden Bülbül Milattan Önce De Böyleydi 

Sevgi…’ye bu şiiri alırken “yaratığısın” sözcüğünü “kulusun” şeklinde değiştirmiştir. 
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Konuşma Dili Unsurları 

İkilemeler 

(Dizeler içinde özellikle kafiyesiz olarak yazılan şiirlerde ritim sağlamak için 

ikilemelerden yararlanır). 

Örnekler: 

“Türkiyem seninle ışıl ışıl benimle özgür” (Gü. M., s. 34) 

“Bir sevgi büyüyordu efil efil erkinliğe benzer” (Gü. M., s. 27) 

“Sevinç dal dal olmuş, ümit yeşermiş” (A.S., s. 13) 

“Aşkın kovanında bol tatlı tatlı” (A.S., s. 23) 

“Bir eliyle kıvır kıvır saçlarını okşar” (G.M., s. 31) 

“Bu ses içli dışlı yaşamak dolu” (G.M., s. 46) 

Deyimler 

Örnekler: 

“Sevdamızın boy verdiği odalar” (A.S., s. 5) 

“Sanki dünyama yeniden gelirim” (A.S., s. 6) 

“Kanı kaynıyor baştan ayağa ateş” (Gü. M., s. 46) 

“İşte çektiğim haziran günleri” (Gü. M., s. 19) 

“Bir bıçak saplanıyor yüreğime sen yoksun” (G.M., s. 38) 

“Gelirsen baş üstünde yerin var” (G.M., s. 56) 

“Ağzını bıçak açmazdı hiç mi hiç” (G.M., s. 7) 

Atasözü 

Gözden ırak olan gönülden ırak olmaz (Gü. M., s. 64) 
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Ölünce ben de iyi insan olurum (Gü. M., s. 49) 

İkinci dizede “kör ölür badem gözlü olur, kel ölür, sırma saçlı olur” atasözüne 

telmihte bulunulur. 

Kelime Kadrosu 

Batı Kaynaklı Kelimeler 

“Balkon”, (A.S., s. 12),  “manto” (A.S., s. 6), “albüm” (A.S., s. 31), “fotoğraf” 

(Gü. M., s. 8), “istasyon” (Gü. M., s. 27), “telgraf” (Gü. M., s. 29), “iyot” (Gü. M., s. 

33), “neon lambaları” (Gü. M., s. 36), “floresans” (Gü. M., s. 51), “ampul” (Gü. M., s. 

76), “palto” (G.M., s. 24), “kavis” (A.S., s. 33). 

Arapça, Farsça Kaynaklı Kelimeler 

“mahzunluk” (A.S., s. 16), “kaabil” (A.S., s. 31), “nasib” (Gü. M., s. 42) 

“kesara” (G.M., s. 33) 

Anadolu Ağızlarına ve Halk Konuşmasına Ait Kelimeler 

“Suyu unutmazsanız yuf bana” (G.M., s. 20) 

“Kodunsa yerinde bul şimdi bu evi” (G.M., s. 41) 

“Kurdunan kuşunan özgür” (Gü. M., s. 18) 

Öztürkçe Kelimeler 

“Işıkcıl”, “garipsi” (G.M., s. 1), “erkencil” (G.M., s. 26), “yaratık” (G.M., s. 

49), “erkinlik” (Gü. M., s. 27), “doğal” (Gü. M., s. 79), “özgür” (Gü. M., s. 34), “öykü” 

(Gü. M., s. 77), “vergi” (G.M., s. 7), “ivedi” (G.M., s. 9), “düş” (Gü. M., s. 14). 

Bülbül’ün şiir diline ilişkin başlıca özellikler şöyle verilebilir: 

Dil Sapmaları 

a. Yazım Sapmaları 

İlk şiirlerinde noktalama işaretlerini sık sık kullanan Bülbül, diğer iki kitapta 

yer alan şiirlerinde noktalama işaretlerini neredeyse hiç kullanmamıştır. Özellikle 



 102 

Cumhuriyet Dönemi’nden sonra noktalama işaretlerinin kullanımı konusunda başlayan 

serbestlik Bülbül’ü de etkilemiştir, denebilir. Cümle unsuru gözetilmeden, her mısra 

büyük harfle başlamıştır, özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle 

ayrılmamıştır. “Üç Yol Ağzında” adlı şiirinde bu durum şöyle örneklenir: 

 
Akdenizden alıp getirir 

Toroslardan seni 

İçanadoluda bir bozkır şehrine 

Alıp getirir seni bu aşk 

Haritaların güneyinde komaz 

Gözünün yaşına aldırmaz 

Kuş gibi alıp getirir 

(G.M., s. 11-12). 

 

b. Ses Sapmaları 

Şiirlerinde halkın günlük konuşma diline yer veren Bülbül, yaşadığı şehrin ağız 

özelliklerine ve yerel kelime ve ifadelere yer vermiştir. “Nemrut Dağı” şiirinde bu 

özellik şöyle görülür: 

 
Bu dağbaşlarının yalnızlığı 

Senin bu günce büyüyen aşkın 

Bunca zalim olma Nemrut Dağı 

Ko… gideyim sevdiğime yayan yapıldık 

Duy ki bu hasretlik şurama geldi 

Yaşamak değil böylesi yaşamak 

Ölmek Nemrut Dağı 

(Gü. M., s. 47) 

 

“Bizim Mahallede Bir Garip Kişi” (Gü. M., s. 5-6) şiirinde “rüzgar” kelimesi 

“ürüzgar”, “Öldükten Sonra” (Gü. M., s. 49-50)’da “neyime” kelimesi “neme”, “Bir 
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Güzel Sevdim Yaylada” (A.S., s. 28-29)’da ise “gönlü” kelimesi “göynü” şeklinde 

kullanılır. Bu tip örneklere Bülbül şiirinde sık sık rastlanır. 

Ses düşmesine de birkaç örnekte rastlanır: 

Yüzü güler Memedin bir (Gü. M., “Memet Kasabasındaki Kezbanı Seviyordu” 

s. 53-54). 

Nolur şu mor dağların ardından (Gü.M., 1348 kilometre uzakta, s. 14-15) 

c. Dilbilgisi Sapmaları 

Kelimelere Yanlış Ek Getirme 

Örnekler: 

“Hani saat dörtler, hani gelmeler eylülce” (G.M., . 21) 

“Ağlasın dumanlı başın gözlerimce” (Gü. M. ,s. 47) 

“Hayalimde toz pembesi önlüğün 

Bayrak gibi dalgalanmada el’an” (A.S., s. 30) 

“Mutluluk dedikti oysa susmalar dilince” (A.S., s. 21) 

Ek Kullanımından Kaynaklanan Sapmalar 

Örnekler: 

“Yıldızları bile aşk hevesinde 

Yaş mıdır ipek mendillerde kalan?” (A.S., s. 7) 

“Yıldızları” sözcüğündeki “-ı” eki fazladan kullanılmıştır. “Yıldızlar bile aşk 

hevesinde” şekli dilbilgisi açısından daha doğrudur. Burada Bülbül’ün fazladan ek 

kullanmasının nedeninin hece veznini 11’li şekle tamamlama ihtiyacı olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Bir başka örnekte, bağlı cümlede şahıs ekinin her iki özneye de uyum 

sağlayamamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu görülür: 
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“Başağı sen, yavrunu yel büyütür” (A.S., s. 10). 

Buradaki “büyütür” sözcüğü üçüncü tekil şahısla çekimlenmiştir ve bu şekli ile 

“Başağı sen” ifadesinin yüklemi olamaz. Bu yüzden “büyüt-“ fiilinin ikinci tekil şahısla 

çekimlenmiş şeklinin mısraya eklenmesi gerekir. Burada şahıs ekinin uyumsuzluğundan 

kaynaklanan anlatım bozukluğu görülür. 

d. İfade Sapmaları 

“Bana ağlamak verirdi, kimsesiz…” (A.S., s. 26-27). 

Burada “Beni ağlatırdı” ifadesi yerine “Bana ağlamak verirdi” ifadesinin 

kullanılması Bülbül’ün çeviri şiirlerden etkilendiği izlenimi vermektedir. Çünkü bu tür 

ifade tarzı daha çok çeviri eserlerde görülür. 

Alışılmamış Bağdaştırmalar 

Bülbül şiirlerinde, alışılmamış ifade unsurlarına sıkça rastlanır. Ancak, bu 

ifadeler çoğu zaman şiirini özgünlükten uzaklaştırmıştır. Onun şiirlerinde 

karşılaştığımız bu tip ifadelere örnek olarak şunlar verilebilir: 

Tamlamalar 

Örnekler: 

“En kızgınından yarım metre güneş” (Gü. M., s. 16) 

“Başlar dağlardan telli pullu bir akşam” (Gü. M., s. 34-35) 

“Tut ki mavi ötelerde mayıs düşlü sabahlarım” (G.M., s. 7-8) 

“Bir zenci şüphe çevremizde baktık” (G.M., s. 21) 

Olgu ve Durum Bağdaşmazlıkları 

Örnekler: 

“Gurbet tiril tiril içimde üşür” (A.S., s. 18) 

“Trenler öttü gün doğusundan üç kez el etti” (G.M., s. 14) 
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“Obir öykünün ilk penceresinde tutsak” (G.M., s.55) 

Metinler Arası İlişkiler 

A. Rıdvan Bülbül, şiirlerinde bazen bir şarkının bazen bir türkünün ya da başka 

bir sanatçının sözlerine yer verir. Özellikle şarkılar Bülbül için ayrı değer taşır. 

Şarkılarla efkarını dağıtmış, hüznünü paylaşmış, teselli bulmuştur. Bu sebepten 

şiirlerinde sık sık türkülerden ya da zamanın popüler şarkılarından mısralar bulmak 

mümkündür.  

Örnekler: 

“ ‘Seni senden kıskanırım’ ” (Gü. M., s.20) 

“(Bu dert beni iflâh etmez öldürür)” ( Gü. M. ,s, 64) 

 

4.4.2.2.4.2. Üslûp 

İzlenimci Üslûp 

İzlenimci üslûp, empresyonizm (izlenimcilik) akımına bağlı olarak edebiyatta 

ortaya çıkmış bir üslûp özelliğidir. Empresonizmde anlatımı hisler yönetir. Şair ya da 

yazar için “dış dünya karşısında sürekli yenilenen bir bakış ve bu bakışın sürekli 

değişen bir ışık ve renk ortamında görülenlerinin psikolojik/iç dünyaya olan 

yansımalarının ifadesi esastır”182. Ali Rıdvan Bülbül, dış dünyasında karşılaştığı pek 

çok kişiyi, olayı ya da nesneleri içselleştirerek şiirine katmıştır. Bir fotoğraf 

makinesinde olduğu gibi, dış dünyadan yakalanan sahnelerin yarattığı duygulanmalar 

şiirlerindeki en dikkat çekici üslûp özelliğini ortaya koyar. Örneğin “Bahara Övgü” 

şiirinde baharla canlanan tabiat, şairin iç dünyasını da etkiler ve ona yaşama sevinci 

verir: 

 

Cünbüşüne başladı yıldızlar gökyüzünde 

Karları eridi Takkeli Dağın 

                                                 

182 İsmail Çetişli, Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, 5. bs. Akçay Yay., Ank., 2003, s. 116 
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Beni yaşamaya bağlıyor sımsıkı 

Yeşil yeşil gülmesi toprağın 

(Gü. M., s. 41) 
 

Şairin “pencere” imgesini ilk şiirlerinden itibaren yoğun olarak kullanması 

dikkati çeker. Çünkü onun için “görüntü”ler önemlidir. Bu yüzden pencere, ayna, düş 

ve fotoğraf kelimeleri ve bu kelimelere bağlı olarak ortaya çıkan duyuşlar, donuk ve 

soyut bir derinlik yaratmalarıyla imge dünyasının anahtarları olarak yorumlanabilir. 

Burada bu kelimelerin geçtiği dizelerden örnekler vererek sözünü ettiğimiz “izlenimci” 

üslûbu ortaya koyan imge dünyası hakkında fikir sahibi olunabilir. 

“Bülbül, dış dünyayı “pencereden” seyreder. Üç şiir kitabındaki şiirlerde bu 

kelime toplam 23 kez geçer. “Pencere” Bülbül’ün dış dünyasından iç dünyasına geçişi 

sağlayan bir kapı gibidir. 

Örnekler 

“Önce ayrılığımız bekliyor pencerede” (G.M., s. 10) 

“Şarkıları pencerelere söylüyorum” (G.M., s. 22) 

“Bütün yıldızlar pencereden yanacak (G.M., s. 51) 

“Meyhanenin183 penceresine 

Bir yumruk vur gitsin” (G.M., s. 53) 

“O bir öykünün ilk penceresinde tutsak” (G.M., s. 55) 

“Bir bulut okşadı pencereyi sahi görmedin” (G.M., s. 62) 

“Zaman penceremizde kalakaldı” (Gü. M., s. 8) 

“Şehrin ışıklarını söndürün öylesine bir bir 

Tüm pencereleri kapayın” (Gü. M., s. 9) 

                                                 

183 Milattan Önce de Böyleydi Sevgi…’de “meyhane” sözcüğü “dünya” olarak değiştirilmiştir. 
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“Kapımızı çaldı penceremizden el etti can bahar (Gü. M., s. 4) 

“Ne günü görebiliyorum ne seni 

Pencereleri yitirdim” (Gü. M., s. 13) 

“Pencereler yokluğuyla perişan” (Gü. M., s. 61) 

“Pencerem güneşe dek açıktı” (Gü. M., s. 79) 

“Gariplik penceremde nöbet tutar” (A.S., s. 7) 

“Pencereme bahar gelmiş, yetmiyor” (A.S., s. 14) 

“Fotoğraf”ta ise ya kendisini ya da sevdiği kadını seyreder. Kitaplarındaki 

şiirlerde toplam 10 kez geçen “fotoğraf” kelimesi dört kez “resim” ve bir kez de “tasvir” 

ifadeleriyle karşılanır. “Fotoğraf” kelimesi de dıştan içe geçişini sağlamada etkili bir 

imgedir. 

Örnekler 

“Boynu bükülmüş albümdeki tasvirin” (A.S., s. 31) 

“Elimde yırtık bir resim var” (Gü. M., s. 6) 

“Ağlamaklı çıkmış gözleri 

Son fotoğrafında” (Gü. M., s. 7) 

“Resmini taşırım koynumda 

Nüfus kağıdım gibi” (Gü. M., s. 26) 

“Kolumdaki saata bakıyorum ikide bir  

Fotoğrafına bakamıyorum” (Gü. M., s. 46) 

“Bir fotoğraf üşür bakılmaktan” (Gü. M., . 29) 

“Islaktı, esmerdi, fotoğraftı” (G. M., s. 21) 

“Oysa ben sahici insanım, o fotoğraf” (G.M., s. 32) 
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“Mavi çerçevedeki fotoğraf inadına susar” (G.M., s. 45) 

“Ayna” imgesine de şairin kendiyle yüzleştiği mısralarında sık rastlarız. 

Şiirlerde 14 kez geçer. Aynaya çoğu defa şairin dışı değil içi yansır. 

Örnekler 

“Konuşmadan sustu, sustu aynalar” (A.S., s. 5) 

“Selamı sabahı kesti aynalar” (A.S., s. 5) 

“Bahar aynasında süslen de peri” (A.S., s. 22) 

“Kırık dökük aynalar, kırık dökük” (A.S., s. 30) 

“Aynaların yalnızlığı bitsin” (Gü. M., s. 4) 

“Ben aynalardan utanırım” (Gü. M., s. 63) 

“Senin bu darağaçlarında sallanan güzelliğin 

Bu taş aynaları çatlatan” (G.M., s. 7) 

“Bir baktık yalnızlığımıza aynalar döküldü” (G.M., s. 21) 

“Kadın aynanın karşısında uyudu yazık” (G.M., s. 64). 

Son olarak ,”rüya/düş” şairin hayal dünyasına ait bir imgedir. Şiirlerinde 14 

kez rastladığımız bu imge, daha çok şairin arzularına kavuştuğu ikinci bir dünyadır. 

“Mavidir her gece giren rüyama” (A.S., s. 20) 

“Tül perdelerde gülümser rüyamız” (A.S., s. 24) 

“Düşündüğün rüyana girecek birazdan” (Gü. M., s. 38) 

“Uyuyalım dedik düşlerin kırmızı serinliğinde” (Gü. M., s. 72) 

“Düş gibi çıkıp gelsen” (G.M., s. 38) 
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Hiciv Üslûbu 

Ali Rıdvan Bülbül’ün şiirlerinde sık karşılaşılan bir üslûp türü olmasa da, 

“Duruşma” adlı şiirde bir örneğine rastlanır. Şiir şöyledir: 

 

Bilemezsin sayın yargıç 

Bilemezsin bay savcı 

Yasanızda adı geçmez suçumun 

Yaz kâtip yaz kardeşlik 

“Biri düşüncelerini bıçaklıyor” yaz 

(G.M., s. 34) 
 

Burada şiir, Bülbül’ün DP döneminde çıkarılan basın kanunundan dolayı 

yargılanmasıyla ilişkilendirilebilir. 

İç Konuşma Üslûbu 

Bülbül’ün en sık kullandığı üslûp türlerinden biridir. Platonik aşk anlayışının 

ve melankolizmin onun bu üslûbu benimsemesinde etkili olduğu söylenebilir. Şairin 

kendisinin dışında hayalinde sevgilisiyle ve tabiat unsurlarıyla konuştuğu örnekler de 

çoğunluktadır. “Cilo Dağlarına Dilekçemdir” şiirinde Cilo Dağları’yla konuşurken şöyle 

der: 

 

İşte böyle Cilo Dağları 

Dumanlı efkârlı dağlar 

Ben yakın çağın Keremiyim 

Düşmüşüm elinize bir kez 

Sizcileyin yeşilim maviyim 

Rüzgarınız ne rüzgar bir haber vermez 

Ben Aslımı yitirdim 

(Gü. M., s. 19) 
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Lirik Üslûp 

Lirik bir şair olarak nitelendirdiğimiz Bülbül, bu üslûbu fazla “süslü / şairane” 

bir boyuta ulaşmadan sade bir tarzda kullanmıştır. Lirik üslûbu Bülbül şiirlerinden, 

örneklendirmeden önce bu üslûpla ilgili şu bilgiyi aktarmakta fayda görüyoruz: 

“Genellikle aşk, kadın, içki, mutluluk, ölüm, hayat, tabiat, hatıra gibi konulara 

bağlı duygusal coşkunluğu terennüm eder. Lirik şiirde şairin duygu dünyasının tabiat 

tarafından harekete geçirildiğini görürüz. Tabiat güzelliğiyle şairin iç dünyasında bunun 

karşılığı olan duygusal dalgalanmalar iç içe ve örtüşerek verilir. Dış dünya, şairin iç 

dünyasıyla özdeşleşir”184. 

A. Rıdvan Bülbül’ün şiirlerinde kimi zaman şairin ruh hali ile tabiattaki farklı 

görünümler, kimi zaman da tabiatın güzelliği sevgilinin ve ona duyulan aşkın 

güzelliğiyle özdeşleştirilir. “Memnunluğun Şiiri”nin ilk iki dörtlüğü örnek olarak 

alıyoruz: 

 
Gözümde eridi gece 

Dudaklarım seherleşti 

Cennete dönen göynümde 

Ademle Havva birleşti 

 
Dinlemiyor aşkım öğüt 

Beni dizlerinde uyut 

Kaşın mısra, gözün beyit 

Bakışların şiirleşti 

(A.S., s. 35) 
 

Şaşırtma Üslûbu 

Bülbül, şaşırtma üslûbunu karşıtlıklardan faydalanarak kullanmıştır. 

Görüntü Karşıtlığı 

                                                 

184 Nurullah Çetin, Şiir Çözümleme Yöntemi, s. 240 
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Şiirimizde çok sık karşılaşılan imgelerinden biri olan “beyaz bir karanlık” 

Bülbül şiirinde de bulunmaktadır. “Kışın Adını Yalnızlık Koydum” şiirinde şöyle der: 

 
“Uzun efkârlı gecelerin beyaz karanlığında 

Büyük yalnızlık içindeyiz” 

(Gü. M., s. 30) 

Kavram Karşıtlığı 

Bülbül’ün şiirlerinde sık sık karşıt kavramları bir arada kullanarak ifadeyi daha 

etkili hale getirme gayreti görülür. Beyaz-siyah, yaz-kış, ölüm-yaşam, aydınlık-

karanlık… gibi ifadeler çoğu şiirinde, içinde bulunduğu duygu karmaşasını ortaya 

koyar. 

“Aynalar Sustu” şiirinden: 

 
 

Gitti gözbebeklerimden aydınlık 

Şimdi karanlığın dostu aynalar 

(A.S., s. 5) 

Sembolist Üslûp 

Genelde sade ve açık bir söyleyişi tercih eden Bülbül, kimi zaman da 

benzetmelerden yararlanarak anlamı gizlemiştir. Şair, “Korkulu Zaman” şiirinde 

karamsarlık ve can sıkıntısı konularını işler, içinde bulunduğu ruh halini sembolik 

ifadelerle anlatır. Mutlu ve umutlu günleri geride kalmıştır, zaman hayatının bütün 

neşesini, “aydınlığını” yutmuştur. “Bir keskin balta girdi ağacının düşüne” mısralarında 

ağacın umudu karşıladığı anlaşılır ve umudu kesilmiştir. İçindeki “koca dağ” yani 

büyük aşk “koyu dumanlar” içinde görülmez olmuştur: 

 
Bir keskin balta girdi ağacının düşüne 

Koyu dumanlar içinde yitti koca dağ 

Saka kuşları nasıl konuşur artık 

Zaman bir dev gibi açtı gözlerini 

Zaman bütün ışıkları yuttu 

(G.M., s. 41) 
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Tasvîri Üslûp 

Bülbül’ün şiirlerinde rastladığımız diğer bir üslûp türü de tasvîri üslûptur. 

Özellikle şehevî duyguların dile getirildiği şiirlerinde arzuladığı kadının fiziksel 

özelliklerini bu tarz bir üslûpla ifade eder. 

“Bir Duvarın İki Odası” şiirinden: 

 
Öbür oda komşu kızın 

Komşu kızı on yedisinde 

Enstitü sona gider 

Ne var bilmem duvarı okşayan sesinde 

Dertli eder tedirgin eder 

(…) 

(Gü. M., s. 71) 

4.5. HİKÂYELERİ 

4.5.1. Hikâye Anlayışı 

Ali Rıdvan Bülbül’ün, çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış toplam dört 

hikâyesini tespit etmiş bulunuyoruz. İlk hikâye 1947 yılında Uludağ Bursa Halkevi 

Dergisi’nde yayınlanmıştır.185 “Cici Baba” adlı bu hikâye, Bülbül’ün bu türdeki ilk 

denemesidir. Doğu kaynaklı anlatı geleneğinin özelliklerini gösteren bu hikâyenin 

yayınlanmasından iki yıl sonra, “Muradına Eren Baba” adını taşıyan yeni bir 

hikâyesiyle karşılaşırız.186 Bu iki hikâye arasında içerik ve üslûp bakımından dikkat 

çekici benzerlikler vardır. “Muradına Eren Baba” âdeta birinci hikâyenin geleneğe ait 

çizgilerinin biraz daha geri plana itilerek yazarın batı kaynaklı etkilenmelerini yansıtan 

özelliklerle “tekrar yazımıdır.”  

Uzunca bir zaman bu türde eser vermeyen Bülbül, dokuz yıl sonra yeni bir 

hikâyesiyle okurlarının karşısına çıkar. “Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın” adlı 

                                                 

185 “Cici Baba”, Uludağ Bursa Halkevi Dergisi, S.84, 1947 Temmuz –Ağustos, s.15-16-17 
186 “Muradına Eren Baba”, Ekekon, S.2952, 4 Nisan 1949,s.2 
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hikâye Bülbül’ün diğerlerine nazaran daha özgün bir çalışmadır.187Sadi Hoşses’e ait bir 

bestenin adı olan “Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın” Bülbül’ün hikâyesinin 

duygusal atmosferini oluşturur ve aynı zamanda hikâyeye adını verir. Bu hikâyede yer 

alan olay, düşünce ve duygusal temalar onun şiirlerinde yaygın olarak işlenmiştir. 

Bununla beraber Bülbül, “(Şarkıların Vatanı kalplerdir…)” şiirinde de yine bu şarkı 

sözünü kullanmıştır. Tek bir dörtlükten oluşan şiir şöyledir: 

“Bir başıma kaldım dağlar arasında 

Bu taşlar, hudut taşları 

Bu iller doğu illeri vatan haritasında 

Anıların uzak sen bir uzaksın 

Böyle mektupsuz habersiz kodun beni 

‘Ettiklerine nadim olup ağlayacaksın.’”188 

Şarkının sözlerinden çok etkilendiği anlaşılan Bülbül’ün üç yıl sonra yeni bir 

hikâyesi daha bir edebiyat dergisinin sayfalarında görülür. Yalnız bu hikâyeyi gazeteci 

arkadaşı Metin Soysal’la beraber yazmıştır. “Gün Işığı Pembesi” adını taşıyan hikâye189 

de “Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın” hikâyesiyle içerik ve üslûp bakımından 

benzer bir çizgidedir.  

Son iki hikâyedeki kahramanlar, tüm şiirlerindeki genel ruh halini yansıtır. 

Bülbül, dizelerde dile getirdiği yalnızlık, özlem, yabancılık, karamsarlık gibi duyguların 

bir kahramana yüklenmesi ve bir yaşantı çerçevesi içinde sunulması fırsatını kısa 

hikâyede bulmuştur. Hikâye yazma serüveni ancak yukarıda sıraladığımız birkaç 

denemeyle sınırlı kalmıştır. 1957 yılında Yeni Konya gazetesinin sanat sayfasında 

“Nizam Karakolu” adlı bir roman yazdığı bildirilmesine rağmen bu roman 

yayınlanmamıştır. Hikâyeyle mesafeli bir ilişkisi olan Bülbül’ün bu konudaki fikir ve 

                                                 

187 “Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın”, Yeni Konya, S.2764, 25 Şubat 1957, s.2-3 
188 “(Şarkıların Vatanı Kalplerdir…)”, Yeni Konya, S.2845, 21 Mayıs 1957, s.2 
189 A.Rıdvan Bülbül ve Metin Soysal, “Gün Işığı Pembesi”, Çağrı, S.29-30, Haziran –Temmuz 1960, 

s.31-32 
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düşüncelerini bildiren yazılarına da rastlanamamıştır. Sanatsal konulardaki yazılarında 

sık sık şiire yer vermesine karşın hikâye kimliği ya da –dört hikâyesinin haricinde- 

örnekleriyle onun yazılarında yer bulamamıştır. Bu bakımdan hikâye anlayışını ortaya 

çıkaracak açık saptamalara gidemiyoruz. Ancak elimizdeki hikâyelerini; özetlerini 

vererek anlatıcı, bakış açısı, olay örgüsü, kişiler, zaman, mekân, dil ve üslûp, fikir ve 

son olarak anlatım teknikleri yönünden inceleyeceğiz. 

4.5.2. Özet 

Cici Baba 

Cici Baba, köyün ihtiyar bilgesidir. Büyük oğlunun kızı Zeynep’le köyde 

yalnız yaşayan Cici Baba’nın evi köyden ve hatta uzak köylerden bile gelip dertlerine 

derman arayan insanlarla dolup taşar. Adeta Dede Korkut imajı ile sunulur.  

Cici Baba’nın torunu Zeynep’i isteyen çok kişi olmasına rağmen Cici Baba 

torununun rahat etmesini ister ve onu öğretmen Saffet ile evlendirir. Ancak Saffet’in 

tayini köyden çok uzakta olan Eskişehir’e çıkar. Uzun zaman bir arada yaşayan Zeynep 

ile Cici Baba bu ayrılığa dayanamazlar. Kocasının Zeynep’i şehirli bir bayan olarak 

görmek istemesi, onu Cici Baba’dan ve köyden uzaklaştırması dede ve torunu daha da 

üzmüştür. Cici Baba perişan bir hale düşer, köy çocuklarının alay konusu olur. Zeynep 

üzüntüsünden vereme yakalanıp ölür. Acı haberi alan Cici Baba ise acısından çıldırmış 

ve buhranlar içinde ölmüştür. “Dünyada buluşamayanlar toprakta buluşmuştur.” 

Muradına Eren Baba  

Derviş ağa, küçük bir kulübede kendi halinde yaşayan fakir bir ihtiyardır. 

Karısını ve iki kızını kaybetmiştir. Bir tek, oğlu Mehmet kalmıştır. Mehmet babasıyla 

yaşadığı sefalete dayanamamış ve evi terk etmiştir. 

 Derviş Ağa hiç kazaya bırakmadığı beş vakit namazının ardından Allah’a 

ağlayarak oğlunun geri dönmesi için dua eder. Ayakkabı tamircisi olan Derviş Ağa 

kazandığı paranın çoğunu yattığı yatağın altında saklar. Bir gün geldiğinde oğlunun geri 

döneceğini umut ederek bu paraları torunlarını sevindirmek için kullanabileceğini hayal 

eder. Mehmet’in gidişinin ardından üç yıl geçmiştir. Soğuk bir kış gününde ayakkabı 
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tamir ederken kulübenin kırık kapısı aralanır. Derviş Ağa karşısında oğlunu görür ve 

çok mutlu olur.  

Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın 

Sevgilisinden ayrılmış genç bir adam karlı bir akşamda meyhanede 

oturmaktadır. Yalnızdır. Etrafındaki her şeye herkese karşı öfkelidir. Cüzdanında 100 

lirası vardır. Dışarıda camın ardında renkli, ışıklı bir dünya vardır. Garsondan çaldığı 

plağı değiştirmesini ister. Bir kadın sesi dinlemek istediğini söyler. Plakta “Ettiklerine 

Nadim Olup Ağlayacaksın” parçası çalmaktadır. Bu şarkıyla iyice efkarlanır 

çevresindeki her şeyi perişan görmek ister. Garsonun düzgün giyimli ve nazik olması 

canını sıkar. Cüzdanından çıkardığı sevdiği kadının resmini masanın üstüne koyar. 

Resme bakıp şarkıyı mırıldanır. Sevgilisinin de kendisini merak edip etmediğini 

düşünür. Dışarıda yürüyen bir kadının koluna girmek, nara atmak gibi çılgınca şeyler 

yapmayı aklından geçirir, iyice sarhoş olmuştur. Her cumartesi gittiği otele gider ve 

yatar. Sabah odaya temizlikçi kadın girer. O kadınla konuşur, kadın yaşadıklarını 

anlatır. Kendisini bu hayattan kurtarmasını ister. Kadın, oteldeki işi bittikten sonra 

görüşebileceklerini söyler. Ama adam aldırmaz. Sık sık yokladığı cüzdanını yine 

cebinden çıkarır. Parasına bakar artık yüz lirası yoktur. Resme bakıp “Ettiklerine Nadim 

Olup Ağlayacaksın” sözünü mırıldanır ve paltosunu giyinip otelden çıkar.  

Gün Işığı Pembesi 

Hikâye, ilk olarak, yalnız, terkedilmiş, sevgisiz, umutsuz, bir adamın karanlık 

iç dünyasını ve sonra nasıl umuda, sevgiye kavuştuğunu anlatır. 

 “Onun bahçesi kireç kireçti. Sevgi çiçeği şöyle dursun kalıntı otları bile 

kurumuş, sonunda kireç olmuştu. Dört mevsim dördü anlamsız dördü de gelişi güzel 

kımıldanır dururdu.” 

Aşkın tüm o karanlık, sancılı günlerinden geçen adam, baharla beraber bütün 

endişelerinden huzursuzluklarından arınmıştır ve içindeki salt sevgiye kavuşmuştur.  

“Onun bu karamsar dünyası için de sevgiyi bulmasıyla aydınlanır. Ve her şey 

ilkbahar tazeliğine büründü. Toprak ana, gökyüzü mavisi ve bakışlar soluk değildi, 
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hüzünlü değildi artık. Tanrı yedi kat bulutların üstünden gezindi, görünmeyen 

avuçlarıyla bir su verdi, saçlarını okşadı.” 

4.5.3. Anlatıcı 

Rıdvan Bülbül dört hikâyede de “O” anlatıcıyı tercih etmiştir. İlk iki 

hikâyesinde daha geleneksel bir anlatıcı tipi vardır. Burada, hikâyelerin ana 

kahramanlarının geleneğe bağlı tipleri çağrıştıran özellikte olmalarının da etkili olduğu 

söylenir. Cici Baba ve Derviş Ağa, Dede Korkut, ak sakallı ihtiyar ve pîr prototipleriyle 

yakınlık gösterir. Bu özellikle, Cici Baba’da daha belirgindir. Bu iki kahraman, anlatıcı 

tarafından hikâyenin merkezine oturtulur. Anlatım tarzı olarak tanrısal konumda 

bulunan anlatıcı, fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremediğinden, okuyucu bu iki 

kahramanın özellikle iç dünyasını çok sığ bir noktadan görür. Aslında tanrısal 

konumdaki “O” anlatıcı, anlatma yönünden sınırsız imkânlara sahiptir. 190 Bülbül, onun 

yalnızca olayları dışarıdan izleyen, her şeyi görebilen yönünü kullanmış; anlatıcısının 

diline adeta kilit vurmuştur. “Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın” hikâyesinde de 

anlatıcının bu suskun tavrı devam etmiştir. Ancak bu hikâyeye hakim olan leitmotif 

tekniği, anlatıcının boşluğunu doldurmasa da, hikâyeye kapalı ama daha derin bir anlam 

kazandırabilmiştir.  

“Cici Baba” hikâyesi Cici Baba ve Zeynep’in ölümüyle sona erer. “Muradına 

Eren Baba”da ise Derviş Ağa ve oğlu birbirine kavuşurlar. İki hikâyede de konu aynıdır. 

Kahramanları da birbirleriyle örtüşür. Burada dikkati çeken nokta yazarın bir halk 

hikâyesi anlatıcısı duyarlılığıyla hareket etmesidir. Kerem ile Aslı hikâyesindeki mutsuz 

son bazı anlatıcılar tarafından mutlu sonla değiştirilmiş ya da sonradan sonuna mutlu 

son ekleyenler olmuştur. Benzer bir tavır, Bülbül’ün bu iki hikâyesi için de 

düşünülebilir. Cici Baba hikâyesindeki dede ile torunun birbirlerine kavuşamayıp acıyla 

ölmesi mutsuz sonu, diğer hikâyede baba ile oğlu birbirine kavuşturarak mutlu sonla 

değiştirmiştir. 

                                                 

190 “Bu anlatıcının, olağan üstü yeteneğinin en çarpıcı yanı, her şeyi sezip bilmesi, açıklamasıdır 
kuşkusuz.”(Mehmet Tekin, Roman Sanatı I, Ötüken Yay., İst., 2001,s.30) 
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Anlatıcımızın, bu iki hikâyede her şey birbirine paralel giderken son kısmı 

değiştirmesini, hikâyenin sarsıcı öğesi olarak belirlediği merkezi değiştirmesine de 

bağlayabiliriz. “Cici Baba”da, hikâyenin sarsıcı noktası ölümdür. Anlatıcı, “Ölümün 

hikâye anlatıcısının anlatabileceği her şeyin teminatı”191 olduğu gerçeğinin bilinçsizce 

de olsa peşindedir. “Muradına Eren Baba”da ise sarsıcı/yakalayıcı öğe “din”dir. Derviş 

ağa dini bütün bir Müslüman olarak merkeze oturur. Beş vakit namazını kılar ve her 

namazının sonunda oğlunun evine dönmesi için dua eder. Bir aralık kulağı çınlar hayır 

duası okur ve duasını bitirmeden oğlunu karşısında bulur. 

“Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın” da anlatıcı, tanrısal konumda “O” 

anlatıcıdır. Ve yine pasiftir. Aslında tüm hikâyelerinde gördüğümüz boşlukları bu 

hikâyede de görürüz. Ancak, hikâyede geleneksel anlatıda karşılaştığımız anlatıcı 

tipinden sıyrıldığı fark edilir. Anlatıcı, dönemin “bunalım öykücüleri”ne benzer bir 

şekilde karmaşık duygulanmalarla sayıklar gibi anlatımı sürüdür. 

 “Gün Işığı Pembesi” de yine tanrısal konumda “O” anlatıcı tarafından 

anlatılır. Metin Soysal’la beraber yazılan bu hikâyede diğer hikâyelerden farklı olarak 

anlatıcının sesini duyarız. Daha ilk cümlede okuyucusundan kahramanı zihninde 

canlandırmasını ister: 

“Cümle düşünceleri karamsar, cigarası dudaklarına yapışmış bir adam 

tasarlayın. Bir geceden söz edin. O karanlık düşlerden…” 

İlk paragrafta, okuyucunun zihninde tasarlatılan bu adamın iç dünyası 

hikâyenin de merkezidir. Onun yalnızlığı, üzüntüleri, umutları, mutluluğu, sevinci, 

buhranları, kısaca duygusal dünyası anlatıcı tarafından tanrısal bir konumda okuyucuya 

ulaştırılır. 

4.5.4 Bakış Açısı 

“Anlatıcı” başlığı altında, dört hikâyede de, “anlatıcı”nın “tanrısal” konumda 

olduğu söylenmiştir. Dolayısıyla bakış açısı da tanrısal olacaktır. Ancak olaylar ve 

kişiler her yönüyle farklı açılardan göstermiştir. Son hikâye “Gün Işığı Pembesi”nde 

                                                 

191 Walter Benjamin, Son Bakışta Aşk, 3. bs., Metis Yay., İst., 2001, s. 87 
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kahramanın ruh dünyasında gezinen anlatıcı onun bunalımlarını, yalnızlığını, ezikliğini 

anlatırken ona ait bilmediği/görmediği/hissetmediği hiçbir şey yokmuş gibi davranır. 

Kahramanın meyhane masalarında bile dışlandığını anlatırken şöyle der: 

“Ne Apostal sorardı derdini ne boşalmış şişeleri Artini alır götürürdü. Bu 

şarapçı dükkânları dolar dolar boşalırdır. Kirli masalar, kırık dökük, çizik suratlı 

adamlar yaşamak kokan gözyaşlarına tutsak tutsaktı. Bu da onlardan biriydi oysa….” 

Hikâyenin sonunda ise birden bire “tanrı”sal bakış açısında anlatıcıyı 

karşımızda buluruz; kahraman onulmaz yaralarını iyileştirmiştir. 

“…Ve her şey ilkbahar tazeliğine büründü. Toprak ana, göz yüzü mavisi ve 

bakışlar soluk değildi, hüzünlü değildi artık. Tanrı yedi kat bulutların üstünde gezindi, 

görünmeyen avuçlarıyla bir yudum su verdi, saçlarını okşadı.” 

Hikâyenin sonuç bölümünde Yaratılış Destanı’ndaki Tanrı Ülgen’le 

karşılaşmak okuyucu için sürpriz bir çıkış olsa da, Bülbül ve Soysal’ın hikâyenin 

başından itibaren okuyucuyu kahramanın iç ve dış dünyasında dolaştırmasının, bir 

kahraman “yaratma” ve tam anlamıyla onun yaratıcısı olma hevesinden kaynaklandığı 

düşünülebilir. Örneğin; “Yoluk papatya çiçekleri, kavakların yoluk yaprakları ince 

dalları… kirli sarı parmaklarına yapışmış gibi cigara izmariti günler? İşte, bu adam 

demekti” cümleleri kahramanın hem fiziksel hem de ruhsal görüntüsünü çizmeyi 

amaçlayan bir bakış açısıyla söylenmiştir. Tanrısal bakış açısının sınırsız imkânlarından 

en fazla faydalanılan hikâye “Gün Işığı Pembesi”dir ki ilk iki hikâyede bakış açısı 

oldukça kısıtlı, “Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın”da ise mesafelidir. 

4.5.5. Olay Örgüsü 

Ali Rıdvan Bülbül’ün hikâyelerinde olay, ikinci plandadır. İlk sırada kahraman 

ve onun sorunu vardır. Hikâyelerde tek bir olay vardır, peş peşe gelişen olay yoktur. 

Olay irdelenmez. İlk iki hikâyede olay yaşlı dedenin/babanın, torunu/oğlu tarafından 

terk edilmesi/yalnız bırakılmasıdır. “Cici Baba”da dede ve torun ayrılığa dayanamayıp 

ölürler. “Muradına Eren Baba”da ise baba ve oğul kavuşurlar. Buradaki çekişme, hasret 

ve vuslat arasındadır. Zaten “Cici Baba”daki dede ve torun “toprakta kavuşmuşlardır” 

Hikâyelerin gerilimi olay üzerinde değil bu iki duygu arasında kurulmuştur. 
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“Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın”da ise bir meyhanede geçer. Yalnız, 

mutsuz, aşk acısı çeken bir adamın meyhanedeki bir akşamı anlatılır. Meyhanede 

çalışan garsonun temiz şık elbisesi nazik davranışları, adamı kızdırır. Plakta çalan 

“Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın” şarkısı ile hüzünlenir. Otelde tanıştığı kadının 

“Beni bu hayattan kurtar.”, İşim bitince lokantaya gideriz” tekliflerine aldırmaz ve 

oradan ayrılır.  

Bülbül, olayı hikâyeye sindirmek ve gizlemek istemiştir. Onun için asıl 

ilgilenmesi gereken adamın aşk yüzünden çektiği acı ve perişanlığıdır. Her bakımdan 

kötü durumdadır. Maddi ve manevi anlamda çöküntü içindedir. Bir aralık yolda yürüyen 

(yalnız olmayan) bir kadının koluna girmeyi, nara atmayı düşünür. Ama bunları 

yapmaz. Bizce yapmamasının nedeni yazarın, okuyucusunun ilgisini kahramanın 

üzerinden uzaklaştırıp olaya kaymasını istemeyişidir. 

“Gün Işığı Pembesi”nde de benzer bir yaklaşım vardır. Esas olan kahramanın 

halidir. Onu ocağın başında titrek ellerini ısıtırken, meyhanede boş şarap şişeleri 

etrafında otururken gösterir. Ancak hikâyenin mekânı genel anlamda kahramanın iç 

dünyası, manevi âlem olunca olayın da orada gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sevgisiz bir 

adamın aşkla karşılaşıp darmadağın olması ve sevgi, umut gibi duyguları -yeniden- 

keşfetmesi anlatılır. 

4.5.6. Kişiler  

Hikâyelerinde bir kahraman üzerinde yoğunlaşan Bülbül, diğer kişileri ancak 

onu ortaya çıkarmak üzere anlatıya katmıştır. “Cici Baba” hikâyesinde Cici Baba, 

“Muradına Eren Baba”da Derviş Ağa, “Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın”da 

meyhanedeki adam, “Gün Işığı Pembesi”nde “karamsar, cigarası dudaklarına yapışmış 

adam, onun hikâyelerindeki “ana karakter”lerdir. Çeşitli özelliklerinden yola çıkarak 

Cici Baba ve Derviş Ağa’yı, meyhanedeki adamla, “Gün Işığı Pembesi”ndeki adamın 

aynı karakterler olduğunu söyleyebiliriz. 

Cici Baba’nın asıl adı İhsan’dır. “Çok ihtiyar olmasına rağmen, köyün en 

bilgili adamı”dır. Fedakâr olduğundan ona köy halkı “Cici Baba” adını takmış 

olmalıdır. Anlatıcı böyle düşündürmektedir. Fiziksel özellikleri en ayrıntılı verilen kişi 

Cici Baba’dır. 
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“Yaşı 60’dır. Bakıldığı zaman 90 sanılır. Beli çalışmaktan bükülmüş… 

Yürürken düşmemek için kocaman değneğe dayanır. Başı karlı dağ şahikasına benzer, 

gözleri derin. Burnu uzundur. Bembeyaz sakalı arasında inci dişleri güler. Son 

zamanlarda kulağı da işitmez olmuştur.” 

Burada Dede Korkut Hikâyeleri’nden ve destanlarından tanıdığımız ak saçlı 

ihtiyar prototipi ile olan yakınlık dikkat çeker. Cici Baba’nın köylünün dertlerine deva 

bulması karı-koca arasındaki geçimsizlik, mal alıp satma, nikâh gibi meselelerde de 

onlara yardımcı olması gibi özellikleri, sözünü ettiğimiz tiple benzerlik göstermesine 

neden olur. Ancak hikâyenin sonunda Cici Baba’nın düştüğü durum dolayısıyla 

köylülerin alay konusu olması, onu bu benzerlikten uzaklaştırır.  

Zeynep, işlenmemiş bir figürdür. Ailesini kaybettiği için Cici Baba’yla 

yaşamaktadır. Cici Baba’nın her türlü ihtiyacıyla ilgilenir. Çok güzeldir ve çok kişi 

onunla evlenmek ister. Cici Baba, torununun şehir hayatını yaşayabileceği, rahat 

edebileceği biriyle evlenmesini istediğinden, öğretmen Saffet’le evlenir. Tayin 

nedeniyle köyünden uzaklaşmak zorunda kalır. Hikâyeni sonunda dedesinin hasretine 

dayanamayarak veremden ölür. Cici Baba ve Zeynep arasındaki sıkı bağ hikâyede 

işlenmemiştir. Bu sebepten Zeynep’i okuyucunun pek fazla tanıması mümkün 

olmamıştır. 

Saffet, Zeynep’in kocasıdır. Öğretmendir, Zeynep’le evlendikten sonra tayini 

Eskişehir’e çıkar. Ne fiziksel ne de ruhsal özellikleriyle hikâyede işlenir. “Karısının tam 

bir şehirli olmasını istediğinden, karısının köyüne dönüp dedesini görmesine izin 

vermez.” 

“Muradına Eren Baba”da Derviş Ağa’nın, Cici Baba gibi detaylı tasvirleri 

yapılmaz. Küçük kulübesinde ayakkabı tamiri yapar. Sürekli çalışır. O da yalnızdır, 

karısı ve iki kızı ölmüştür. Oğlu Mehmet onu terk etmiştir. Şefkatli ve dindardır, hiç 

kazaya bırakmadan beş vakit namazını kılar. Fakirdir; kulübesinin pencereleri bile 

camsızdır. “Kırk yerinden lehimle tutturulmuş” bir gözlüğü vardır. Yaşı hakkında bilgi 

verilmez. Oğlu Mehmet babasının küçük kulübesindeki “sefilâne” hayata 

katlanamadığından evini üç yıl önce terk etmiştir. Anlatıcı “gönlü çok büyüktü artık, 

pırtık, aç… (?) yemeği hazmedemiyordu” demektedir. Burada bir deyimin yanlış 
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anlamda kullanıldığı dikkati çekmektedir. Hem gönlü büyük olup hem de hayattan 

istediklerini alamayınca babasını terk etmesi tezat bir durum oluşturmaktadır. Ayrı bir 

karmaşa da Mehmet’in gidişinde yaşanır. Yoksulluğu hazmedemediğinden “babasının 

yanından kaçtığı” söylenirken ilerleyen satırlarda kaybolduğu belirtilir. Mehmet”le ilgili 

bu karmaşık ifadelerden onun mizacı hakkında kesin yargılara varmak güçleşir. 

Hikâyenin sonunda “uzun bıyıklı, topak boylu, asker elbiseli bir delikanlı” olarak 

kulübenin kapısında belirir. 

“Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın” hikâyesindeki kişiler; adam, garson, 

meyhanedekiler ve otel odasındaki kadın olarak sıralanabilir.  

“Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın” hikâyesindeki adamla, “Gün Işığı 

Pembesi”ndeki adamın aynı özellikteki kişiler olduğunu daha önce söylemiştik. Her 

ikisinin de hikâyede belirtilen bir adı yoktur. Her ikisi de aşk acısı çeker. İkisi de 

yalnızdır, terkedilmiştir. Kendilerini içki içerek avutmaya, yaşadıkları acıyı unutmaya 

çalışmaktadırlar. Mutsuzdurlar. “Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın”daki adamın 

zabit olduğunu oteldeki kadınla konuşmasından anlıyoruz. Bu adam kendini tüm yaşam 

sevinçlerinden uzakta hissetmektedir. Lokantanın kar tanelerinin vurup eridiği camlı 

vitrinin arkasından karşıdaki ışıklı caddeyi ve floresan lambalarını seyreder. Bir de 

sürekli cüzdanındaki parayı kontrol eder. Sürekli bu ışıklı caddeye gözleri takılır. 

Etrafında gözüne güzel görünen her şey onu kızdırır. Garsonun temiz kıyafeti, nazik 

hareketleri, papyon takması, biryantinli ve düzgün taranmış saçları onun sinirini bozar. 

Dağınıktır. Otele gittiğinde etrafa kıyafetlerini çıkarıp atar. Otelde karşılaştığı oda 

temizlikçisi kadının yakın davranışlarına aldırmaz. Otelden çıkıp giderek yaşadığı 

buhranlı geceyi arkasında bırakır.  

Garson; adama, gözleriyle sürekli takip ettiği ışıklı cadde gibi yaşama sevincini 

hatırlatır. Bakımlı görünüşlü ve kibardır. Müşterilere karşı anlayışlıdır. Adamın isteği 

üzerine “kadın sesi olan” bir plak koyar, koyduğu plakta çalan “Ettiklerine Nadim Olup 

Ağlayacaksın” şarkısı adamı hüzünlendirir, çevresine karşı daha da öfkelendirir. 

Aslında garsonda, adamın karanlık, kasvetli ruhuna ansızın giren bir ışık gibidir ve onu 

rahatsız eder. 
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Oteldeki kadın, oda temizlikçisi olarak çalışmaktadır. “terü tazeden”, teklifsiz 

rahat bir kadındır. Adı Gülizar’dır ve Zonguldaklıdır. Hafif çilli yüzü vardır. Siyah bir 

dekolte ve içine kısa bir kombinezon giymiştir. Bu haliyle baştan çıkartıcı bir tavrı 

vardır. 3 ay önce eşinden boşanmıştır. Bir süre hastanede çalıştıktan sonra ayda 150 lira 

maaşla bu otelde işe başlamıştır. Adamdan içinde bulunduğu hayattan kendisini 

kurtarmasını ister. Ancak adam oralı olmaz.  

“Gün Işığı Pembesi”ndeki adam sevgisiz ve mutsuzdur, önceki hikâyedeki 

adamla aynı ruh dünyasına sahiptir, diyebiliriz. Bu hikâyedeki adamın da karamsar 

duyguları, elinden hiç düşmeyen sigarası vardır. O da sevgisizdir. Öyle ki “umut 

bahçesi”, “kireç kireç”tir. Kendisini dalgalarla “senli benli” oluveren “martı kuşu” gibi 

özgür hissetmek ister. Ruhundaki aşkı kanatları kırılmış bir martıya benzetir.  

4.5.7. Zaman 

A. Rıdvan Bülbül, üç hikâyesinde kozmik ve sembolik zaman unsurlarını bir 

arada kullanmıştır. “Cici Baba”da dört yıl, “Muradına Eren Baba”da üç yıl, “Ettiklerine 

Nadim Olup Ağlayacaksın”da cumartesi gecesinden Pazar sabahına kadarki zaman 

hikâyelerinde kozmik zaman unsurlarıdır.  

“Cici Baba”da, 15 yaşındaki Zeynep geçen güç yılda gelişip büyümüş ve 

evlenecek çağa gelmiş, çok güzel bir kız olmuştur. Evlendikten sonraki bir yılda ise 

dedesiyle ayrı olmaları onu buhrana sürüklemiş, hastalanmasına neden olmuştur. 

Sonunda da veremden ölmüştür. Zamanın kronolojik bir akışı vardır. Geriye dönüşler, 

ileriye bakışlar görülmez. Bu kronolojik zaman akışında olayların ne kadar sürdüğü 

belirtilir. Zeynep, kocasıyla köyden ayrıldığından beri “aradan bir yıl gibi uzun bir 

zaman” geçer.  

“Muradına Eren Baba”da Derviş Ağa’nın oğlu evden ayrılalı “tam üç yıl” 

olmuştur. Mehmet’in evden ayrılmasından sonraki bir zamanda başlayan hikâye, eve 

dönüşüyle biter.  

“Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın”nda daha kısa bir süre anlatılır. Bu süre 

yaklaşık 12 saattir. Adam, cumartesi gecesi içkili bir lokantaya gider. Orada geç saatlere 

kadar oturur ve daha sonra “cumartesi geceleri”ni geçirdiği otele gider. Ertesi sabah 
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otelden ayrılmasıyla hikâye biter. Otelde sabaha kadar geçirdiği zamanda uyuyup 

dinlenir. Ertesi sabah sıradan bir güne başlar. 

Hikâyelerde olayın ne zaman olduğundan çok ne kadar sürüdüğü önemlidir. 

Cici Baba ve Zeynep bir yıl ayrı kalmıştır. Mehmet gideli “tam üç yıl” olmuştur. 

Oteldeki kadın kocasından üç ay önce boşanmıştır. 

“Muradına Eren Baba” ve “Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın” da mevsim 

kıştır. Yazarın bu mevsimi sembolik olarak kullandığı anlaşıyor. Derviş Ağa’nın “bu 

soğuk günlerde gözlüğünün camı buğulanır”. Lokantadaki adam “kar taneleri(nin) camlı 

vitrinlerine çarparak erime(sini)” seyreder. Bülbül, kış mevsiminin bu zorlayıcı 

günlerini anlatırken aynı zamanda kahramanın kasvet dolu dünyasının dekorunu da 

kurmaktadır.  

“Gün Işığı Pembesi”nde anlatı sembolik bir zamanda geçer. Sonsuz, boşlukta 

bir zaman kahramanın ruhunda bulanık, karmaşık anlar dizgesidir. Hikâyenin daha ilk 

cümlelerinde “Bir geceden söz edin, karanlık düşlerden”, “Sonu yoktur çalar saatin. 

Şişelerdeki bitmiyordu” sözleriyle anlatılmak istenen de budur. “İsli ocak başında titrek 

ellerini ısıtmak için ateşe sokuluyor” demesi kış mevsimini çağrıştırır. Sonraki 

ifadelerde baharın geldiğinin belirtilmesi, hikâyenin sonunda adamın kasvetinin ve 

kaderinin dağılması bu zaman göstergelerine paraleldir. Bu durum mevsimlerin bu 

hikâyede de sembolik olarak gösterildiğini kanıtlar.  

4.5.8. Mekân 

Bülbül’ün dört hikâyesinde de ayrıntılı mekân betimlemeleri yapılmaz. “Cici 

Baba”da diğer öykülere nazaran daha geniş bir mekân olgusu vardı. Bu hikâyede en 

geniş mekân Eskişehir, en dar mekân Cici Baba’nın odasıdır.  

Eskişehir, yalnızca bir yerde ve tek bir ifadeyle öyküde yer alır. “Köylerine pek 

uzak olan Eskişehir…” denir. Köy ise Anadolu’daki herhangi bir köydür. Cici Baba’nın 

evi hakkında fazla bilgi verilmez. Sadece sürekli ziyaretçilerle dolup taştığından 

bahsedilir. İçinde “hasırdan başka bir şey bulunmayan” Cici Baba’nın odası ise onun 

mütevaziliğinin ve fakirliğinin göstergesi olarak sunulur.  
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“Muradına Eren Baba”da öykünün geçtiği ana mekân Derviş Ağa’nın 

kulübesidir. Tam bir “fakirane” özelliğinde tanıtılan bu mekân Derviş Ağa karakteriyle 

örtüşecek niteliktedir. O da perişan haldedir. Ama yine de onun gibi hayat doludur. 

Öyle ki Derviş Ağa akşamları evin “boncuk gibi ışıldayan idaresinin titrek ışıklarında” 

maziyi hatırlayarak teselli bulacaktır. Onun da Derviş Ağa gibi eksik olan yanları vardır. 

Örneğin pencereleri vardır ancak bu pencerelerin camları yoktur; kapısı kırıktır. Derviş 

Ağa’nın da ailesi yanında değildir. Karısı ve kızları ölmüş, oğlu ise evi terk etmiştir. Bu 

harabe durumdaki kulübe Derviş Ağa’nın hem dükkânı hem evidir. Kısaca onun “her 

şeyidir” 

“Muradına Eren Baba”daki diğer mekânlar mescit ve Heybeli Ada 

Sanatoryumu’dur. Mescit, Derviş Ağa’nın beş vakit namazını kıldığı mekândır. Büyük 

kızının öldüğü hastane olarak Heybeli Ada Sanatoryumu’nun bir yerde adı geçer. 

“Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın”da anlatının büyük bölümü lokantada 

geçer. Burası içkili bir lokantadır, garsonun temiz ve şık giysisinden, davranışlarından 

lüks bir yer olduğu anlaşılır. Salonda 20-30 masa vardır. Ancak masada yalnız oturan 

sadece hikâyenin kahramanı olan adamdır. Bu da lokantanın kalabalık bir yer olduğunu 

düşündürüyor. Bir pikapta şarkılar çalar hatta adam da bir istekte bulunur.  

Lokantanın camlı vitrinleri ışıklı bir caddeye bakar. Bu cadde de hikâyede 

geçen önemli bir mekândır. Işıklı floresan lambalarıyla aydınlatılmış insanların gelip 

geçtiği canlı bir caddedir. Kahramanın içindeki karamsar ruh haline tezat oluşturacak 

şekilde hikâyeye yerleştirilmiştir.  

Bu hikâyeye ait diğer bir mekânsa oteldir. Otel, kahramanın yalnızca cumartesi 

gecelerini geçirdiği yer olarak tanıtılır. Adı, açıkça söylenmez “…Palas” olarak geçer. 

Bu mekânın içinde otel odası da kısaca tanıtılır. Odanın sol köşesinde kırık bir gardolap 

vardır. Otelin ana caddeden uzak olduğunu, kahramanın pencereden baktığında floresan 

lambalarını göremeyişinden anlıyoruz. Odadaki gardolabın kırık olmasından da çok 

lüks bir otel olmadığı akla gelir. 

“Gün Işığı Pembesi”nde ise diğer hikâyelerden farklı olarak somut ve soyut 

konumdaki mekânlar dikkati çeker. Soyut mekân olarak kahramanın ruh dünyası, somut 

mekân olarak da ocak başı, şarapçı dükkânları, gökyüzü sayılabilir. Bu mekânlar adeta 
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birbirinin içine geçmiştir. Özellikle somut yani gerçek dünyadaki mekân, kahramanın iç 

dünyasındaki kırılmaları ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Bülbül’ün diğer 

öykülerinde de mekânları bu şekilde kullandığını söylemiştik. Örneğin kahramanın iç 

dünyası anlatılırken şöyle denir:  

“Sanıyorum, hepimizin sevgi çiçeğiniz dikilir umut bahçesinde(….) Onun 

bahçesi kireç kireçti. Sevgi çiçeği şöyle dursun, kalıntı otlar bile kurumuş, sonunda 

kireç olmuştu.”  

Somut, gerçek dünyada olan şarapçı dükkanı anlatılırken de “kirli masalar, 

kırık dökük, çizik suratlı adamlar yaşamak kokan gözyaşlarına tutsak tutsaktı” denir. 

4.5.9. Dil ve Üslûp  

A. Rıdvan Bülbül hikâyelerinde şiirlerinde olduğu gibi sade, genel anlamda 

canlı bir dil kullanmıştır.  

“Cici Baba” ve “Muradına Eren Baba”da oldukça diyaloglar azdır. Birkaç 

küçük diyalogla yetinilir. Buradaki kişiler de kişisel ve kültürel özelliklerine göre 

konuşturulmaz. Kahramanlarını da yüzeysel olarak tanıdığımız bu öykülerde oldukça 

sade, kapalı anlamlardan uzak bir anlatım vardır.  

“Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın”, dil ve üslûp yönünden daha farklı bir 

çizgidedir. 1950 kuşağının bunalım öyküsünün özellikleri belirginleşir. İkinci Yeni’ye 

“anlamsızlar” diyerek karşı çıkan Bülbül, 1950 kuşağı öykücülerine daha ihtiyatlı 

yaklaşır.192 “Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın”da bu yaklaşımın bir ürünüdür. 

Bireyci ve karamsardır. Alegorik bir söyleşi vardır. Kahramanın çevresindeki her şey 

onun içindeki karanlığı daha da büyütmek için kullanılmıştır. Sürekli cüzdanını çıkarıp 

parasını sayması, diğer gözdeki resme bakması, lokanta camından dışarıdaki ışıklı 

caddeyi izlemesi, garsonun şık kıyafeti ve nazik davranışları tüm bunlar kahramanın 

yaşamla olan tezat durumunun altını çizmek için kullanılmıştır. Sürekli tekrarlanan 

ifadelerin bolluğu anlatımı olumsuz etkilemiştir. “Garson eğildi, gitti” ifadesi 7 kez, 

                                                 

192 “Romancılarımız öykücülerimizin olayları izleyerek yargılara vardılar ve çağrışımlarla toplumu 
uyardılar ama “Bunalım Kuşağı”nda ancak böylesi yapılabilirdi. (A.Rıdvan Bülbül , “Günaydın 
Özgürlük”, Çağrı, Haziran-Temmuz 1960 s. 1-2-3) 
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kahraman cebinden cüzdanını çıkarıp parasını sayması ve bazı sefer diğer gözdeki 

resme bakması öykü içinde 9 kez, “kar taneleri lokantanın camlı vitrinlerine çarparak 

eriyordu”, “Karşıda ışıklı bir cadde vardı” 4 kez, “floresan lambaları” 5 kez 

tekrarlanmıştır. Tekrarların yoğunluğu anlatımı zayıflatmıştır. Kelime ve ifade tekrarları 

daha tasarruflu kullanılsaydı “yapay bir anlatı dili” kurgusundan kurtulunabilirdi.  

1960 yılında yayınlanan “Gün Işığı Pembesi”nde dildeki Öztürkçeci bir tavrı 

sezmek mümkündür. Bu hikâyede de kapalı, alegorik söyleyiş ön plandadır.  

4.5.10. Fikir 

Bülbül’ün dört hikâyesinden çıkartılacak fikir, genel olarak sevgiliden/evlattan 

ayrılığın insanların iç dünyasında yarattığı çöküntü olarak ifade edilebilir. Ayrılık 

yakıcıdır, yıkıcıdır, her şeyi yerle bir edip yeniden başlatandır. “Cici Baba” hikâyesinde 

Cici Baba ve torunu Zeynep ayrı düşmüşlerdir. Onların ölümlüne sebep olan bu ayrılık 

onları diğer dünyada “toprakta” buluşturmuştur.  

“Muradına Eren Baba”da ise Derviş Ağa ve oğlu ayrı düşmüştür, sonra 

kavuşmuşlardır. Oğlu asker elbiseleri içinde geri dönmüştür. Kuşkusuz onlar içinde 

hiçbir şey aynı kalmayacaktır.  

“Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın”da aşk acısı çeken adam bütün geceyi 

meyhanede içki ve sigara içerek “efkarlanarak” geçirmiştir. Ertesi sabah uyandığı 

otelden hesabını ödeyip çıktığında bütün gece yağan karın dindiğini görür, gün yenidir. 

Yolda rastladığı ilk bayiiden “Sabah Gazetesi” alır, manşette “İstanbul’da sisin 52 saat 

devam ettiğini” okur. Hayat devam eder.  

“Gün Işığı Pembesi”ndeki umut bahçesi kireç kireç olan adam 

karamsarlığından baharla beraber kurtulur. Anlatıcı etrafındaki aydınlık dünyayı 

“Toprak ana, gökyüzü mavisi ve bakışlar hüzünlü değildi, hüzünlü değildi artık” 

sözleriyle anlatır.  
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4.5.11. Anlatım Teknikleri 

Ali Rıdvan Bülbül, hikâyelerinde genel olarak düz bir anlatım tercih etmiştir. 

Ancak bu hikâyelerde bazı anlatım tekniklerine örnek olabilecek kısımlar da vardır. 

Örneklerine rastladığımız anlatım tekniklerini aşağıda değerlendirelim:  

Anlatma Tekniği 

Dört hikâyede de anlatım Bülbül’e yani anlatıcıya bağımlıdır. Hikâyede 

yaşanan olaylar ya da kişiler hep onun gözleriyle görülür. 

 

 “Aradan bir yıl gibi uzun zaman geçti. Ne Zeynep’ten haber 

var ne geldi. Cici Baba çok fenalaştı. Eskiden köyün babası olan Cici 

Baba sanki o değilmiş gibi… gözleri görmez olmuş. Elbisesi, kırık 

yerinden yamalı. Cici Baba değil bir dilenci. Bütün köy çocuklarının 

alay…” (“Cici Baba”) 

 

Tasvir 

İnsanlara, eşyalara ya da mekâna ait özellikler hikâyelerde çok az verilmiştir. 

Daha çok hikâyelerin içine sindirmiştir, denilebilir. Kişilerin fiziksel tasvirine en detaylı 

örnek yalnız “Cici Baba”da görülür. Mekân ve eşya tasvirlerinde hikâyede yaratılmak 

istenen genel atmosfere uygun özellikler belirtilir. 

“… kırk yerinden lehimle tutturulmuş gözlük…”(“Muradın Eren Baba”) 

“…Kulübesinin kırık kapısı…”(“Muradına Eren Baba”) 

“…kirli masalar kırık dökük…”(“Gün Işığı Pembesi”) 

“…Sokak fenerinin yırtık yüzü….”(“Gün Işığı Pembesi”) 

“Karşıda ışıklı bir cadde vardı. Floresan lambaları…”(“Ettiklerine Nadim Olup 

Ağlayacaksın”) 

“Kadına baktı yüzünde hafif çiller vardı. Kısa bir çorabı vardı. Siyah bir 

dekolte giydiğini kombinezonun kısa oluşundan anladı”(“Ettiklerine Nadim Olup 

Ağlayacaksın”) 
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Diyalog 

“Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın” hikâyesindeki adam ve muhataplarının 

dışında diğer öykülerdeki kahramanların çoğu, hemen hemen hiç konuşturulmamıştır.  

“Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın”daki diyaloglarda oldukça kısadır. 

Adamın garsonla konuşmalarının agresif, oteldeki kadınla konuşmalarının ise samimi 

tavrı fark edilir:  

“(Adam) ‘Başka plak yok mu?’ dedi garsona Garson eğildi, bir dönüş yaptı, 

kızdı garsonun resmiyetine ‘emret abi’, demeliydi. İkinci bir dönüş yaptı garson, sonra 

ince bir sesle: 

‘Beyciğim dedi, hangi plağı arzu ediyorsunuz?’ 

Sigarasından bir nefes çekti: 

‘Kadın sesi olsun da…’ 

‘İsmim Gülizar, Zonguldaklıyım, 

‘Gül dedi, daha güzel “zar”ını kaldıralım.’” 

İç Diyalog 

“Muradına Eren Baba” ve “Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın” 

hikâyelerinde iç diyalog tekniği kullanılmıştır. 

Muradına Eren Baba’da Derviş Ağa’nın kulağı çınlar bunun üzerine kendi 

kendine “Eşhedüenna… Allah hayırlara getirsin” diye mırıldanır.  

Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın hikâyesinde ise plakta şarkı çalarken, 

şarkıcının sesinden etkilenip kendi kendine “Ağlıyor mu ki” diye sorar. 

Montaj 

“Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın”, beste ve güftesini Sadi Hoşses’in 

yaptığı bir sanat müziği parçasıdır. Hikâyeye adını veren şarkının bu mısrası hikâyede 

üç yerde leitmotiv tekniğine uygun olarak tekrar ediliyor. Hikâyenin kahramanı 

cüzdanın gözünde duran sevgilisinin resmini çıkarıp bu mısrayı söyler.  
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“Diğer gözdeki resmi çıkardı. Ettiklerine, dedi; nadim olup ağlayacaksın” 

Leitmotiv 

“Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın” hikâyesinde kahramanın bazı hareket 

ve sözleri sık sık tekrar edilir. 

“Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın”, “bir kadeh”, “kebap, ciğer, çiğ köfte”, 

“papyon kravatlı garson”, “Cebinden cüzdanını çıkardı tam yüzlirası vardı.”, “karşıda 

ışıklı bir cadde vardı”, “Floresan Lamlaları” tekrar edilen ifadeleridir. 
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SONUÇ 

A.Rıdvan Bülbül, basın ve şiir dünyasının yerel alandaki temsilcilerinden 

biridir. Gazeteci olarak da, şair olarak da “taşralı, Anadolulu” kimliğini daima 

korumuştur. Konya yerel basınının ve Konya’daki kültürel ortamın önemli bir ismi 

olmuştur. 

Doğanbey’de başlayan yaşam serüveninde pek çok önemli faaliyetin içinde 

bulunmuştur. İlkokul ikinci sınıfa başlayacağı yıl Konya’ya yerleşmeleri, hayatındaki 

çoğu şeyi değiştirmiş. Doğanbey’de kalmayıp 

Konya’ya yerleşmiş olmaları, Bülbül’ün hayatında önemli açılımlar sağlamıştır. Orta 

okuldayken öğretmenlerinin de etkisiyle şiirle ilgilenmeye başlamıştır. Şiiri “duyguların 

ifadesi” olarak tanımlayan Bülbül, delikanlılık çağının romantik dünyasını en anlamlı 

haliyle şiirle ifade eder. 

Lise döneminde bütün yaşamı boyunca sürdüreceği “gazetecilik” hayatına 

girer. Başında çizgili şeritli şapkası, Yeni Konya’nın yolunu aşındıran Bülbül, bu 

gazetede ilk tecrübelerini edinir ve devamlı olan yazılarıyla basın dünyasının içine 

iyiden iyiye girer. O dönemin gazetelerinin sanat ve edebiyatla ilgili yazılara geniş yer 

vermesi, onun gazete ve şiiri aynı çizgide birleştirmesini sağlamıştır. Bu dönemde 

“süper muhabir” Bülbül’ü Yeni Konya’da sanatla, şiirle ilgili yazıları ve şiirleriyle “bir 

gazeteci-şair” olarak görürüz. 

1949’dan 1960’lı yılların ortalarına kadar yaklaşık 15 yıllık bir sürede şiir 

anlayışını temellendiren Bülbül, ne yazık ki bu temelin üzerinde olgun ürünler vermeye 

başlayacağı sırada şiirden uzaklaşmıştır. Sözünü ettiğimiz 15 yıllık sürede, şiire 

yaklaşımında değişiklikler olmuştur. Şiir anlayışı zaman içinde olgunlaşmıştır. Şiire 

başlamasıyla ilgili olarak ilk söz edilmesi gereken ramazan manileridir. Bu maniler 

Bülbül’le şiir dünyasının kapılarını açmıştır, denebilir. Özellikle hece veznini ve 

kafiyeyi kullanma konusunda, ona bolca pratik yapma fırsatını verir. Çoğunda sosyal ve 

iktisadi konuları işlenen manilere yergi üslubu hâkimdir. 

1952 yılında yayınlanan Aynalar Sustu’daki şiirlerinde hece vezni ve kafiyeye 

bağlıdır. 1950’de Hisar şairlerinin “Konya ayağını” oluşturanlardan sayılabilir. Bu 
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dönemde Hisar şairlerinin ilkelerini benimser. Anadolulu yerli bir şiiri savunur. “Yeni 

şiir”i yazanlara ve savunanlara şiddetle karşı çıkar. Millilik unsurunu da ön plana 

çıkaran Bülbül, son şiir kitabına kadar şiirde yerlilik millilik ilkesine bağlıdır. Özellikle 

ilk şiirlerinde, halk ve divan şiirinden etkilenmeler dikkati çeker. 

Güdümlü Mermi ile Bülbül şiirinde yeni bir döneme geçildiğini söylemeliyiz. 

Çoğunlukla serbest vezinli kafiye gözetilmeksizin yazılmış şiirler ön plana çıkar. Halk 

ve divan edebiyatından gelen bildik imgelerden de uzaklaşmış ve daha özgün bir şiiri 

ortaya çıkarabilmiştir. 1958 yılında yayınlanan kitapta “yeni şiire” yaklaşan deyişlere 

yer vermesi de şiirindeki bu değişimin bir ifadesi olarak gösterilebilir. Ancak buna 

rağmen bu dönemde “yeni şiir”e karşı çıkmayı sürdürür. Kitabın bütününe sinen 

askerlik anıları ve oradayken yaşadığı karmaşık duygularla âdeta bir askerin günlüğünü 

tutmuş gibidir. 

Gökyüzü Mahallesi’nde ise Bülbül’ün şiirinin ulaştığı son nokta görülür. 

Tamamı vezinsiz ve kafiyesiz şiirlerden oluşan kitap; mısra, nazım şekli konusunda 

farklı denemelere de yer vermiştir. Konu açısından yenilik görülmezken temalardaki 

ferdiyetçi yaklaşımın da dozunun arttığı fark edilir. Aynalar Sustu ve Güdümlü 

Mermi’de ferdi konuların da dışında farklı konuları da işlerken, Gökyüzü Mahallesi’nde 

benzer örneklere rastlanmaz. Daha çok ferdin sevinci, hüznü, buhranı işlenir. 

Milattan Önce de Böyleydi Sevgi…’nin üç şiir kitabından derlemelerden 

oluştuğunu ilgili bölümde söylemiştik. Bu kitabın asıl üzerinde durulması gereken yanı, 

şiirlerde yapılan değişikliklerdir. Burada daha güzel söyleyişin aranmasının dışında, 

bazı “özel”likli değiştirmelere de yer verildiği fark edilir. Bülbül, “meyhane, içki, 

kadeh” gibi kelimeleri ya da fazla cüretkâr bulunabilecek aşk ve kadına dair imgeleri 

değiştirmiştir. Bir şiirin bazen bir mısrasının bazen de bir kelimesinin yerine, yenilerinin 

getirildiği görülür. Aynı uygulama öztürkçe kelimeler için de yapılmıştır.  

Bu dört şiir kitabında yer alan şiirleri genel olarak değerlendirildiğinde, 

konuların ele alınış biçimlerinde yani temalarında bazı değişikler olduğu gözlenir. 

Örneğin ilk kitabı Aynalar Sustu’da aşk konusu platonik aşk teması üzerinden işlenirken 

diğer kitaplarda yavaş yavaş sevgili platonik aşkın mesafesinden kurtulmuş, daha yakın 

daha gerçek bir kimliğe bürünmüştür. Güdümlü Mermi ile mesafeler yalnızlığa yeni 
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anlamlar yüklerken aşk ve kadın konusunda da Aynalar Sustu’ya göre daha maddeci bir 

bakış açısı ağır basar. Şehevi aşk ve kadının dişiliği daha fazla işlenir. Gökyüzü 

Mahallesi’nde ilk kitaptaki platonik aşkla Güdümlü Mermi’deki aşk anlayışının 

harmanlanarak yer alması dikkati çeker. Sık işlenen temalardan biri de tabiat, tabiat 

sevgisi, tabiatın yüceltilmesidir. Tabiatı yüceltilmesi kimi şiirlerinde ilahlaştırmaya 

kadar götürülür. 

Şiirin sanat için olduğu anlayışı, Hisarcılarla beraber şiirine girmiştir. Son şiir 

kitabı dâhil olmak üzere hemen hepsinde “Sanat sanat içindir” anlayışının temel 

unsurlarından biri olan ferdiyetçilik, toplumsal konulardan uzaklaşma görülür. Güdümlü 

Mermi’deki kimi şiirlerde toplumun milli duyguların, memleket sevgisinin, yoksulluğun 

dile getirildiği şiirlerin görülmesine rağmen bu durum geneli etkilemez. 

Şekil olarak ise başlangıçta vezin ve kafiye ile başladığı şiiri giderek serbest 

şiire yaklaştırır. Kademe kademe yaklaştığı serbest şiire ait şekil anlayışı, Gökyüzü 

Mahallesi’nde yer alan bütün şiirlerinde görülür. 

Dil konusunda da inişli çıkışlı bir yol izleyen Bülbül’ün, ilk şiirlerinde 

konuşma diline bağlı olduğu anlaşılır; dil daha sade ve daha telaşsızdır. Dilde özel bir 

akımı benimseme durumu olmadığından, kelimeleri içinden geldiği gibi söylemeyi 

tercih etmiştir. Güdümlü Mermi ve Gökyüzü Mahallesi’nde yoğun olarak kullanılan 

öztürkçe kelimeler, şiir dilini telaşlı ve düzensiz hale getirmiş, şairi, dilin 

inceliklerinden uzaklaştırmıştır. Öztürkçeci anlayışın dayatmacı tavrı, şiir dilinde 

dağınıklığa ve bazı şiirlerin kapalı söyleyiş tarzının dışında anlaşılmaz hale gelmesine 

sebep olmuştur. 

Şiirlerinde genellikle lirik, izlenimci bir üslûp özelliği görülür. Bildik imgelere 

çok fazla yönelmesi üslûbunu olumsuz etkilemiş ve özgünlükten uzaklaştırmıştır. 

Edebiyat alanında Bülbül’ün ürün verdiği bir başka tür de hikâyedir. 

Hikâyelerini iki gruba ayırırsak ilk grupta “Cici Baba” ve “Muradına Eren Baba”; diğer 

grupta ise “Ettiklerine Nadim Olup Ağlayacaksın” ile “Gün Işığı Pembesi” yer alır. İlk 

grupta yer alanlar geleneksel bir çizgideyken, diğer gruptaki iki hikâye dönemin “50 

Kuşağı bunalım hikayeciliği” çizgisindedir. Çeşitli anlatım zaafiyetlerine rastlanan 

hikâyelerini Bülbül’ün şiirden ayrı bir türde denemeleri olarak değerlendirilebilir. 
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A. Rıdvan Bülbül, bu sanat çalışmalarının beraberinde aktif olarak gazeteciliği 

sürdürmüştür. 1960’lı yılların ortalarında şiirle bağlarını büyük ölçüde koparan ve tam 

anlamıyla gazeteciliğe yönelen Bülbül, 1960 sonrasında özellikle 27 Mayıs darbesinden 

sonra meslek yaşamında yeni bir sayfa açar. 1960 yılında sahibi olduğu Sabah 

gazetesini çıkarır. Artık yalnızca gazetede çalışan bir fikir işçisi değil, aynı zamanda 

patrondur da. 

Konya’daki yerel basın camiası içinde A.Rıdvan Bülbül isminin önemli bir yeri 

vardır. Çünkü Bülbül ve onunla beraber yola çıkan gazeteciler, Konya’daki basın 

hayatının gelişmesi konusunda önemli adımlar atmışlardır. Örneğin Konya’nın 

entertiple basılan ilk gazetesi Sabah gazetesidir ve daha pek çok yenilikte yine Bülbül 

ismiyle karşılaşmaktayız. Rıdvan Bülbül, gazetecilik sahasında yaptığı hizmetlerin yanı 

sıra, basın dünyasına yeni isimler ekleyerek de katkıda bulunmuştur.  

Kısaca gazetecilik anlayışını ifade etmeye çalışırsak, Bülbül’ün, tarafsız, 

Atatürkçü, milliyetçi, farklı düşüncelere karşı hoşgörülü bir gazeteci olduğunu 

söylememiz gerekir. Gazetecilik yaşamı boyunca, tüm baskılara karşı koymuş, özgür 

düşüncenin ve demokrasinin savunucusu olmuştur.    

1993 yılında S.Ü. İletişim Fakültesi’nde başladığı öğretim görevliliği süresince 

pek çok öğrenciyi basın dünyasına kazandırmıştır ve aynı zamanda akademik dünyaya 

da dokuz adet mesleki/teorik eser vermiştir. Haber, haberin anatomisi, halkla ilişkiler, 

genel gazetecilik bilgileri, iletişim ahlak ilişkisi, tanıtım yayıncılığı ve yöntemleri gibi 

alanlarda, üniversite öğrencileri için kaynak kitaplar yayınlamıştır.  

Ülkenin geçirdiği pek çok buhranı bir gazeteci olarak yaşayan ve yansıtan 

Bülbül, siyasi, sosyal ve kültürel faaliyetlerle her zaman gündemde kalmıştır. Hırslı ve 

aktif bir çalışma hayatı olmuştur. 1983 yılında MDP’den milletvekilliğine aday olmuşsa 

da, bu girişim, partinin seçimleri kaybetmesiyle siyasi hayatı başlamadan son 

bulmuştur. Daha sonra politikayla ancak bir gazetecinin sorumlulukları dahilinde 

ilgilenmiştir. Bugün hala Yeni Meram gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya devam eden 

Bülbül, Konya basın camiası içerisinde kendi yerini korumaktadır.     
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Bu bölüm üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda yapılan söyleşilere, ikinci 

kısımda “Yazılarından Birkaç Örnek” başlığı altında iki yazısına ve üçüncü kısım ise 

A.Rıdvan Bülbül’ün kendi albümü ile gazetelerden derlediğimiz fotoğraflara yer 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 167 

1. SÖYLEŞİLER 

Ali Rıdvan Bülbül’le 26.02.2007 Tarihli Görüşme 

Görüşen: Seval Selçuk 

 15 Temmuz 1932 yılında Doğanbey’de doğduğunuzu biliyoruz. Bize 

Doğanbey’den ve çocukluk yıllarınızdan söz eder misiniz? 

Doğanbey benim imgemde çocukluk yerleşim yeri olarak kaldı. Çember 

çevirmek, aşık atmak, düven sürmek gibi genelde kırsal kesime özgü çocuk oyunlarıyla 

büyüdüm. 

Babam bir kamu görevlisiydi, Beyşehir’de. Beyşehir ile Doğanbey arasında 

gider gelirdi ve biz Doğanbey’de otururduk. Kırk tane koyunumuz vardır. Benim bir 

takkeli koyunum vardı, boyalı. Onu anımsıyorum şimdi. Her sabah sürüye verilirdi 

koyunlar, akşam vaktinde dönerlerdi. Ben karşılardım. O takkeli koyunun üzerine 

binerek gelirdim eve. Benim için en büyük anı buydu. 

               Babanız hakkında çok fazla bir bilgi edinemedik, biraz ondan bahseder 

misiniz? O da sizin gibi Doğanbey’de mi doğdu? 

Evet, Doğanbey’de. Her yörenin önder/lider aileleri olur. Biz Bülbül ailesi 

olarak Doğanbey’in lider ailelerinden sayılırız. Amcam meşhur Bülbül Hoca lakabıyla 

anılır; Mehmet Bülbül’dür. O vaizlik yaptı, müftü vekilliği yaptı ve aynı zamanda o 

dönemde mekteb-i hukuku bitirdi yani entelektüel bir hocaydı, gerici değildi; ileri fikirli 

Atatürkçü bir din adamıydı. 

Babam hiç okula gitmemiş. Okuma-yazmayı kendi kendine öğrenmiş ve en son 

adliyede yazı işleri müdürlüğünden emekli oldu. Hiç okula gitmeyen bir insanın kendi 

kendine okuma yazma öğrenmesi ve yazı işleri müdürlüğüne kadar yükselmesi… 

Demek ki onun büyük bir cesaret ve gayreti ile olmuş. Çünkü kırsal kesimde insanlar 

pek fazla okumaz zaten. Babam çok küçük yaşta babasını kaybetmiş. Amcam, bakmış 

büyütmüş. Maddi olanaklar onların yetişmesine elvermemiş. Annem de okuma-yazma 

bilmezdi. Saati tik taklarından söylerdi. 

 Ailenizde sizi etkileyen, yönlendiren biri var mıydı ya da en çok kim etkili oldu 

üzerinizde? 
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Amcam çok destek verirdi. Ben ilkokulun 1. sınıfını Doğanbey’de okudum. 

Babam Konya adliyesine atanmasından sonra ilkokul birden sonra Konya’ya geldik. 

Daha o zamanlar orta okuldayken demek ben de bir şeyler varmış böyle, şiire karşı kıpır 

kıpır. Ekekon diye bir gazete çıkardı Konya’da. Ekekon gazetesi, orada maniler 

yazardım ben. Daha ortaokul talebesi yaşım belki 12-13. Olayları, mani ile karikatürize 

ederdim, eleştirirdim. Amcam bunları okur ve beni desteklerdi. Bazıları “Bak valiye, 

cumhurbaşkanına atıyor” derken, o bana cesaret verirdi. 

Anneniz hakkında neler söylersiniz? 

Annemin ailesine “Çakırlar” derlerdi. Doğanbey’in en zengin ailelerindendi. 

Annemin babası beldenin uzun süre belediye başkanlığını yapmış, Osman Çakır’dır. 

oranın ünlü tüccarıydı. Dedem çok muazzam otoritermiş. Ben hatırlıyorum ondan çok 

korkardım, titrerdim. Annem her anne gibi anaydı. Yemekleri çok ünlüydü. 

Misafirperverdi. Söylediğim gibi okuma-yazma bilmezdi. 

 Kaç kardeştiniz? 

İki kardeştik. Kız kardeşim 54 yaşında sirozdan öldü. Aramızda on yaşa yakın 

fark vardı. Ev hanımıydı, Saadet Bülbül, Mustafa Şişman’la evlenince soyadı değişti. 2 

kızı var. Fatma Tabu gazeteci Ahmet Tabu’yla evli, Ayşe Özer de işadamı Mehmet 

Özer’le evli. 

            Önceki dönemlerde gazete sütunlarını daha çok yazar/şair gazeteciler 

dolduruyordu. Zamanla bu durum değişti. Siz de önce şiirlerinizle dergilerde sonra yine 

şiir ve yazılarınızla gazetelerde yer aldınız. Daha sonra şiir geride kaldı bu durumu 

nasıl yorumluyorsunuz? 

Şiir duyguları tatmin, gazetecilik bütçeyi tatmin. Şiir karın doyurmaz, sadece 

duygusal birikim yaratır. Ama insanın yaşayabilmesi için paraya da gereksinimi vardır. 

Ben şiiri çok meraklı olduğum edebiyata karşı olan zevkimi gidermek için 

yazdım. Bana göre şiir yazılmaz doğar. İnsanın içinden gelir. 

En çok keyif aldığım şey şiirdi ama karın doyurmadığı için meslek olarak 

gazeteciliği seçtim. 

 Şiire olan ilginizi / hevesinizi yönlendiren kişiler oldu mu? 
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Ortaokuldayken Türkçe öğretmenim Oğuz Tansel’di. O beni yönlendirdi. 

Lisedeyken hep edebiyat öğretmenlerim ünlü edebiyatçılardı: Kemal Or, Gündüz 

Gürgen, Ticaret lisesinde öğretmen olan Cahit Öztelli. Bunlar bana sahip çıktılar. Tabii 

o zamanlar ağabeyim Feyzi Halıcı “Sende çok şey keşfediyorum.” derdi. 

Lisedeyken Azize Kültür edebiyat öğretmenimiz. Ben edebiyat derslerine kitap 

falan getirmezdim. Yanlış tabi bu. Öğrenciyken kitap da defter de getireceksin. Böyle 

elimi kolumu sallar giderdim. Bir gün müfettiş girdi o zaman müfettiş dersen büyük 

korku salardı, hocalara özellikle. Konuştu, o da bir şairmiş galiba ya da yazarmış. Hoca 

hanıma sordu. 

“Ne öğretiyorsun bu çocuklara, sadece kitap mı?” dedi. 

“Hepsini öğretiyorum efendim.” 

“O zaman öğrencilerden birini kaldıralım” dedi. Hoca: 

“Bakın efendim, arkada oturan (beni gösterdi) ne ders çalışır, ne kitabı var.” 

dedi. “En tembeli” dedi” isterseniz onu bir kaldıralım” dedi. Müfettiş: 

“Gel evladım” dedi sordu: 

“Cahit Sıtkı kimdir?”, “Yahya Kemal kimdir?”, “Bir şiir oku.” Hepsine cevap 

verdim. 

“Hoca hanım sen bize tuzak kurdun herhalde” dedi. “Han Duvarlarını kim 

yazdı? ’35 Yaş’ şiirini oku.” 

“Faruk Nafiz Çamlıbel” dedim. Şiiri okudum 

“Hoca hanım siz benimle alay mı ediyorsunuz.” 

Hoca hanıma takdir gelmişti. 

Artık gazetelerde rastlayamadığımız “sanat sayfalarına” yazı işleri 

müdürlüğünü yürüttüğünüz gazetelerde ayrı bir önem verdiğinizi gördük. Bu konuyla 

ilgili neler söylersiniz? 

Evet, artık gazetelerden sanat sayfaları neredeyse kalktı. İlk olarak gazetelerde 

sanat sayfası düzenleme kültürünü Konya’da biz yaptık. Daha sonra çalıştığım 

gazetelerde de yaptım. Ulusal gazetelerde de var ama onlar çok iyi değil. 

Sizi kültür ve sanat hayatınızda besleyen kaynaklar nelerdir? 
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Biz halk evlerinde yetiştik. Eskiden kitap, gazete, dergi okumak maddi 

imkansızlıklar yüzünden çok zordu. Alaaddin Tepesi’nde eskiden halkevi vardı. Biz her 

gün dört beş arkadaş oraya gider, orada günlük gazeteleri okurduk. O zamanlar halkevi 

dergisi de vardı.Türkiye’de kültür-edebiyat açlığını gideren en büyük birim 

halkevleriydi ve onların yayınlarıydı. Yayınladığı dergiler Varlık kadar güzel dergilerdi. 

Okulun dışında beni yetiştiren en önemli kaynak halkevleridir. Halkevlerine girdik 

orada okuduk, oradan çıktık. 

Peki, ilk okumalarınız nelerdir? 

Reşat Nuri, Peyami Safa, Ahmet Rasim, Vânu, Cenap, Rıza Tevfik, Dağlarca, 

Tanpınar, Cahit Sıtkı, Necip Fazıl, Ahmet Haşim, Nurullah Ataç… Bunların arasında en 

çok etkilendikleriniz kimlerdi, derseniz; Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı, Necip Fazıl (Ama 

önceki dönemleri, sonra işe ideoloji karıştı). Kemalettin Kamu, Orhan Seyfi Orhon, 

Yusuf Ziya Ortaç onları çok severek okudum. 

Arkadaşlarımın çoğu da sonradan Türkiye’nin önemli şairleri arasına girdiler. 

Kimlerdi mesela? Gültekin Samancı, Feyzi Halıcı, Nurettin Özdemir, Yahya Benakay, 

Fikret Sezgin, Julide Gülizar, İbrahim Minnetoğlu… gibi. 

Okumakla yazmak arasındaki ilişkiyi nasıl yorumlarsınız? 

Yazmak için mutlaka bir kültür birikiminin, bilgi birikiminin olması gerekiyor. 

Tüfek icat edildi mertlik bozuldu gibi internet icad edildi mertlik bozuldu. Biz 

internetsiz bir dönemden geldik. Hiçbir şeyi hazır bulmadık. İlle okuyorsun, kendi 

birikimini oluşturuyorsun. Şimdi basıyorsun her şey geliyor karşına. Bizim kuşakla 

şimdiki kuşak arasında çok fark var. 

Peki, eğitimli gazetecilerle, “alaylı gazeteci”ler arasındaki çatışmaya ne 

dersiniz? 

Gazeteci olunur mu doğulur mu tartışması vardır. Gazeteci hem olunur hem 

doğulur. İyi bir gazeteci olmak için özünde o mesleğe karşı sevgi duymak şarttır. 

Gazetecilik bir tutkudur. Ancak onu kültürle, okumayla, eğitimle de tamamlamak 

şarttır. 

Gazeteciler de ikiye ayrılır. Alaylı ve mektepli. Alaylı görerek, dipten 

yetişmedir. Okullu olanlarsa iletişim fakültesi mezunlarıdır. İkisinin de eksik yönleri 
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vardır. Sadece pratikle ya da sadece teoriyle olmaz. Mutlaka uygulama gerekir. Teori ve 

tecrübenin harmanlanması gerekir. İyi bir gazeteci felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık 

ve hukuktan anlamalıdır. Bu sebepten gazetecinin iyi bir eğitim alması önemlidir. 

Siz bu durumda “hem okullu hem alaylı” gazeteci oluyorsunuz? Gazetecilik 

eğitimi almaya nasıl karar verdiniz? 

Liseyi bitirdiğimde Yeni Konya gazetesinin yazı işleri müdürüydüm. Babam 30 

lira maaş alırdı. O zaman Konya’da bir senelik okul dahi olsa gideceğim. Ama yok. Ne 

yaptım ben? Bir ara Balıkesir Eğitim Fakültesi’ne bile gitmeyi düşündüm, leyli diye. 

Sonra bir baktık. Ankara Hukuk Fakültesi’nde devam mecburiyeti yok. Bizim 

zamanımızda istediğin fakülteye girebilirdin. Bir tek tıp sınavlaydı. En uygun olan 

Ankara’da bir okulda okumaktı. Hukuk Fakültesi’ne kaydolduk. Bir sene okudum, 

ikinci sınıfa geçtim. O sıra lise mezunlarına yedek subaylık hakkı verildi. Ben de askere 

gideyim, orada para biriktireyim geleyim, tahsilime devam ederim dedim. 

Yedek subay olarak Van’a gittim, 1957 yılında. Orada iki sene kaldım. 

İhtilalden biraz önce geldim. Döndükten sonra hukuku bıraktım. Ankara’da Basın 

Yayın Yüksekokulu, yeni kurulmuştu. Siyasal Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak biz ilk 

mezunlarıyız. O zaman iki bölüm vardı. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ile Radyo-

Televizyon. Ben aslında ilk dört yılı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler’de okudum. Sonra 

arkadaşlardan bir haber aldık. Gazi İletişim’de bir sene daha okursak Radyo-

Televizyon’dan bir sertifika vereceklermiş. Kayıt olduk, orayı da bitirdik, yani bizim 

okul beş sene oldu. 

 Peki askerde yaşadıklarınız? 

Van’daki anılar… Gurbet insanı duygusal yapıyor. Burada bıraktıklarınız var. 

Emir erimin adı Mehmet… O zaman terör diye bir şey yoktu. (Halk) subaya, askere 

karşı son derece saygılıydı. En güzel günlerim orada geçti. Orada orduevi müdürüydüm. 

Her şey bana bağlıydı. İstanbul ve Ankara’dan en önemli ailelerin çocukları benim 

erimdi. Orada yaşadıklarım benim ufkumu değiştirdi. 

 Van şiirlerinize yeni imgeler katmış… 

Evet, duygularınız zaman zaman doruğa çıkar. Cilo dağlarına, Ağrı dağlarına 

çıkar, gece yalnızsınız. Kimse yok, şair olmayıp da başka ne yapacaksınız. Sizi 

zaman/koşullar ister istemez, hele biraz da yüreğiniz de duygu varsa şair yapar. Ondan 
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sonra askerden bir döndük, ekmek parası, gazete, zam, trafik… derken günlük yaşamın 

koşturmacasında duygular yitip gitti. 

 Konya’nın 1950 ile 1970 yılları arasında Konya’da çok dinamik bir 

entelektüel ortam bulunur. Bu insanlar hem edebiyatın farklı alanlarıyla ilgileniyor hem 

de gazetecilik yapıyor. O günler hakkında aktaracaklarınız nelerdir? 

Önemli bir kültür çevresi içindeydim. Biz Konya’da beş kişiydik. Konya’nın 

beş harika çocuğu derlerdi bize. Feyzi Halıcı, Celaleddin Kişmir, Mehmet Önder, Sofu 

Tuğrul ve ben. 

Konya’nın imajını biz verirdik. Zamanımızın çoğunu beraber geçirirdik. Feyzi 

Halıcı’yla tanıştığım günü halâ hatırlarım. Feyzi Halıcı o zaman Çınaraltı’nda yazıyor. 

Ben de lisedeydim. Başımda o çizgili şapka vardı. O şapkayı giymedin mi okula 

almazlardı. Feyzi Halıcı’nın yanına yaklaşmak mümkün değil diyordum, kendi 

kendime. Kapısının önünden geçerdim. Bir gün durdum kapıda, içeriye girmeye 

cesaretim yok. Bana mı bakıyorsun, dedi. “ Gel yaa” dedi. Ondan sonra konuştuk. 

Şimdi en yakın dostum. 

 1964 yılındaki bir yazınızda şiiri bıraktığınızı söylüyorsunuz. O zamandan 

sonra hiç şiir yazdınız mı? 

Zaman zaman halâ şiir dürtüsü geliyor. Ama zamanla işin içine yaşam kavgası 

giriyor. İnsan duygularını içinde yaşasa da eskisi gibi dışa vuramıyor. Ara sıra 

yazıyorum, onları yayınlayacağım ama olanak bulunmuyor. Şimdi eskisi gibi sevgilerde 

kalmadı, her şey mekânikleşti. Meselâ eskiden platonik vardı, şimdi yok. Aşkta vuslat 

yoktur, hasret vardır. Şimdi her şey ayağa düştü. 

 Sizin için demokrat gazeteci deniyor, siz kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz? 

Bir kere demokrat olmak hayata hoşgörüyle bakmak demektir. Fikir 

özgürlüğünü savunmaktır. Özgürlüklere ve özlük haklarına saygılı olmaktır. Demokrat 

kişi insanların fikirlerini rahatça ifade edebilmelerinden yanadır. 

Ben Atatürk milliyetçisiyim. Milliyetçilik bana göre hiçbir zaman ırkçılık 

demek değildir. Türkiye’yi sevmek, memleketi sevmek, Türkiye için iyi şeyler yapmak 

demektir. Benim anladığım milliyetçilik bu. 

Bir gazeteci olarak politikaya yaklaşımınız nasıldır? 
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Bir gazeteci politikayı izlemek zorunda, sermayemiz o. Politik bakış açısıyla 

ilgili ilk bilgilerimi üniversitedeki hocam Bülent Daver’den aldım. Politik olayları, 

siyasetle ilgili bilgilerimi gözden geçirip yaşananlarla sentezleyerek entel bir bakış 

açısıyla yorumlarım. 

Bugün bana necisiniz diye sorsanız, bütün partilere karşı durumum eşit 

mesafededir, derim. Hiçbir partiye üye değilim, tarafsızım, taraflı olduğum noktalar: 

Türkiye Cumhuriyeti’nden yana taraflıyım. Atatürk ilke ve inkılâplarından yana 

taraflıyım. Demokratik, hukuk ve laik bir devletten yana taraflıyım. 

Ülkenin önemli siyasetçileriyle yakın ilişkilerim oldu. Bülent Ecevit’le 1960 

İhtilali’nden sonra Radyo Danışma Kurulu’nda beraber çalıştık. Erbakan, Konya 

milletvekili oldu ve onunla da iyi ilişkilerim oldu. Türkeş Konya’ya gelirdi ve ben 

olmadan basın toplantısına başlamazdı. Mesut Yılmaz’la yine öyleydi. Ne kadar siyasî 

varsa hepsini tanırım, herkesle dostumdur, hepsiyle eşit mesafede olmuşumdur. Eskiden 

politik aktörler daha güçlü daha aktif çalışırlardı. Önemli olan görüş ayrılığı değil, 

milletin huzur ve refahıydı. 

1983 yılı seçimlerinde siz de milletvekilliğine aday oluyorsunuz. O günleri 

biraz anlatır mısınız? 

Etraftan benim milletvekili olmam, hizmeti meclise taşmam için baskılar geldi. 

Biz de oturduk aile olarak karar verdik. Turgut Sunalp’in partisi Milliyetçi Demokrat 

Parti’den bağımsız aday oldum. Ama partiye girmedim, bağımsız aday oldum. 

Listelerine aldılar beni. 

İlçeleri geziyoruz. Abdullah Âsım Küçükiğneciler’le. Abdullah Âsım 

Küçükiğneciler Kayseri valisiydi. Politikaya atılmak için valilikten istifa etti, geldi. 

Benim de eski mahalle komşum. Sonra seçilemedi. Yök üyesi oldu. O zaman benim 

arabam var, onun arabası yok. Benim arabayla seçim bölgelerini geziyoruz. Bizim 

bölgemiz; Ilgın, Akşehir, Yunak… Onunla her gün dolaşıyoruz. Sabah gidiyoruz, 

akşam geliyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. Bir akşam seçim ilçesinden dönüyoruz. 

Sarayönü’nü geçtik, radyoyu açtık. Kenan Evren konuşuyor. O zaman reis-i cumhur. 

Açık açık diyor ki oyunuzu MDP’ye verin. Konuşma bitti; ertesi gün oldu. “Sayın 

valim, ben gelmiyorum” dedim. “Niye?” diye sorunca “Biz seçimi kaybettik” dedim. 

“Bizim millet emir komutaya karşı durur. Kenan Evren, bu konuşmayı yapmasaydı; ben 
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de milletvekiliydim sen de. Ancak bu konuşmadan sonra halk tepki gösterecek, Özal’a 

verecek, bize vermeyecek” dedim ve seçim gezilerine bir daha gitmedim. Seçimden 

sonra “Haklıymışsın” dedi. Bu olaydan sonra bir daha politikaya girmeyi düşünmedim. 

Yani bunlar şimdi, halk öyle şeye gelmez. Bizim halk konuşmaz monuşmaz 

ama zamanı gelince de öyle bir konuşur ki… İşte cevap; ona vermediler, Özal’a 

verdiler. Bizim parti Konya’da iki üç milletvekili çıkardı. Özal 12 milletvekili çıkardı. 

Olmadı, bunlar kısmet meselesi, olmadığı da hayırlı olmuş. 

Geçmiş yıllarda Konya’daki sosyal ve kültürel gündemi belirleyen pek çok 

önemli faaliyetin içinde aktif olarak bulunuyoruz. Bunlardan bahseder misiniz? 

Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin 22 yıl başkanlığını yaptım. Başkanlığı 

yürüttüğüm sürece kültürel ve sanatsal olaylara büyük ağırlık verdim. Tiyatro truplarını 

davet ettim ve Konya’ya gelen bütün tiyatroları cemiyet adına ben getirdim. Lale 

Oraloğlu, Ankara ve Yıldız Kenter Tiyatroları’nın çalışanları ve sanatçılarıyla 

irtibatımızı kuvvetlendirdim. 

Bir de Türk-Fransız Kültür Derneği adında bir dernek kurulmuştu. Birinci 

başkanı Sinan Sinangil’di, ikinci başkan da bendim. Haftada bir gün sinema günleri 

yapardık, şimdi devlet tiyatrosunun olduğu yerde. Yabancı filmleri getirirdik. Çok ilgi 

görürdü. 

1950’li yıllarda Mevlana anma törenlerini Konya Turizm Derneği olarak biz 

yaptık. O zaman Mevlana anma törenlerini sadece bu dernek düzenliyordu. Ancak artık 

Mevlana’yı anma törenleri içtenlikten çıktı, tiyatroya dönüştü. 

Sorun şu ki biz Mevlana’dan yeterince yararlanamıyoruz. Dünyanın belli başlı 

üniversitelerinde Mevlana kürsüsü var ayrıca Mevlana ders olarak da okutuluyor. Bizim 

Selçuk Üniversitesi’nde Mevlana Araştırma Enstitüsü var ancak o sadece bir kürsü 

başka hiçbir şeyi yok. Turizm Derneği, Mevlana anma törenlerini düzenlediği yıllarda, 

3-10 ülkede anma törenleri yaptı. Ülke dışında ve buradakinden daha çok ilgi gördü. 

Paris’te, Japonya’da ve Tokyo’da yapıldığında yer bulunamazdı. Bugün dünyada bir 

Mevlana sevgisi var. Mevlana’dan esinlenerek müslüman olanlar var. 

Konya’da yapılan Mevlana’yı anma törenlerinde sadece konuşma ve sema var. 

Bir defa turist nedir? Turist bir yere gelecek ve 24 saat konaklayacak, buna turist denir. 

Günübirlik gelenlere ziyaretçi denir. Şimdi önemli olan Konya’ya gelenleri ziyaretçi 
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çizgisinden çıkarıp turist çizgisine sokmaktır. Bunun içinde Mevlana’yı anma 

törenleriyle yetinmemek lazım. Konya çok potansiyeli olan bir il. Bunu uzatalım 

Akşehir’e kadar, dünyanın en büyük gülmece ustası Nasrettin Hoca’ya kadar. 

Konya’nın içinde ve çevresinde turistlerin ilgisini çekebilecek pek çok yer var. Yani 

buraya gelen sadece Mevlana için geliyorsa bile yelpaze daha açarak, daha iyi reklam 

yapılabilir. Bu da daha fazla insan Konya’ya gelmesini sağlar. 

Son olarak aklıma gelen bir şeyi daha sormak istiyorum. “Konuşan Kedi 

Pala” haberiniz bugün bile gazeteciler arasında bir fıkra hüviyeti kazanmış durumda. 

Haber gazetelerde günlerce yayınlanıyor. Bu haberle ilgili olarak bir şeyler anlatabilir 

misiniz? 

Bu haber Fransız, İtalyan gazetelerine çıktı. Herkes bana kedici derdi, onunla 

ünlenmiştim. Kedi haberini yapan gazeteci İtalyan gazetelerinde birinci sayfada resmim 

çıktı. Olay şöyle gelişti: 

Eyüp Mutlutürk diye biri vardı. Dede Bahçesi’ni işletirdi. Bir gün bana telefon 

etti “Ya Rıdvan Bey, benim kedi konuşuyor” dedi. “Anne, baba falan diyor. Gel şunu 

bir haber yap” dedi. Gittim, dinledim. Anne baba dedi mi demedi mi bilmiyorum diyor, 

bir şeyler var ama tam insanca bir şey değil. 

Papağanlar gibi ses taklidi belki de… 

 Olabilir. Haber yaptık. Ben o zaman Yeni Konya’da yazıyorum, 

temsilciliklerim de var. Oradan bütün gazeteler aldı. Avrupa gazeteleri de aldı, birinci 

sayfadan “Türkiye’de konuşan kedi” diye. Neyse bir gün İtalya’dan bir gazeteci telefon 

etti. “Geliyoruz, çekeceğiz, o kediyi muhafaza edin” dediler. “Sahibiyle görüşeyim sizi 

tekrar ararım” dedim. Eyüp’ü aradım. “İtalya’dan geliyorlar, kediyi iyi muhafaza et” 

dedim. “Ya” dedi. “Dün caddenin bir yerinden bir yerine geçerken bir otobüs çiğnemiş, 

öldü” dedi. Ben ölümünü de ayrıca haber yaptım. 

Uydurma falan mı dediler… Ama güzel haberdi. Ne olursa olsun, bütün İtalya 

ayağa kalktı, haber pek yanlış değildi ama tam da doğru değildi. Bir şeyler vardı kedi de 

bu kadar net değildi. 

Evet, teşekkür ederim. 

Bir şey değil. 
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Ali Rıdvan Bülbül’le 21 Nisan 2007 Tarihli Görüşme 

Görüşen: Seval Selçuk 

Rıdvan Bey, 1949 yılından başlayarak yaptığım arşiv taramalarında 

karşılaştığım ve sizin anılarınız, fikirlerinizle aydınlatmanızda fayda gördüğüm bazı 

konular var. Bunları sormak isterim. İlk olarak Konya Olayları’ndan söz açalım. Bu 

olaylarda sizin de Yeni Konya’daki odanız tahrip ediliyor. O günü ve olayları anlatır 

mısınız? 

“Konya Olayları” adı ile ünlenen ve ufak bir başkaldırı niteliğini taşıyan 

hareket sırasında ben, Yeni Konya gazetesinin genel yayın müdürüydüm. 

O zaman Konya’da yayınlanan bütün gazeteler güç birliği yapmıştı ve tek bir 

gazetede birleşmişti. Yeni Konya’nın aralarındaki en eski gazete olması sebebiyle 

birleşmiş gazetenin adını da Yeni Konya olarak sürdürdük. Ben o zaman Sabah 

Gazetesi’nin sahibi idim. Bu güç birliğine ben de Sabah’la katıldım. Fiili gazetecilik 

mesleğini sürdürdüğüm için ortaklar beni genel yayın müdürlüğüne getirdiler. 

Evet, Konya’da bir miting yapılacaktı ve biz bu mitingin haberini gazetede 

verdik. Bir gün önce ya da… tam bilemiyorum. Miting, Amerika’yı protesto etmek için 

yapılmıştı. 

O gün çok büyük bir deprem oldu. Hepimiz, Konya halkı sokaklara çıkmıştı. 

Bu sırada ben depremin de heyecanıyla ailemle beraber evimizin yakınında bir 

meydanda bulunuyordum. Deprem haberini gazeteye ulaştırmak için –gazeteyle ev arası 

pek uzak değildi- yolda giderken, beni tanıyanlar “Aman Yeni Konya gazetesine 

saldırdılar, seni de arıyorlar, dikkat et” dediler. Tabi, benim gazetecilik iç güdüm ve 

görev anlayışım ön plana çıktı. Haberi hem şehir içinde hem de şehir dışında 

ulaştırmam gereken yerler var. O zaman birçok İstanbul gazetesinin de bölge 

temsilcisiyim. Zelzele haberini de miting sonrası çıkan olayı ulaştıracağım. Telefon 

edebileceğim bir yer arıyorum. PTT’ye gidemem, her yer kalabalık. Vakıf İşhanı vardı. 

Vakıf İşhanı’nda, bizim Gazeteciler Cemiyeti’nin ilk bürosu oradaydı. Aklıma hemen 

orası geldi, anahtar da bendeydi. Arka taraftan gittim, yukarıya çıktım. Olay devam 

ediyor. Olayları pencereden izliyorum, tahribat sürüyordu. Arandığımı biliyorum, 

arkadaşlarla telefonla görüşüyorum, “Aman gelme” diyorlar. O sırada gazetede Erol 

İlday vardı, muhabir, gece muhabiriydi. Bizim en yukarıda klişehanemiz vardı. 
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Klişehanede asit kullanılırdı. Koca bir cam bidon varmış. O bidon aklına gelmiş. Asit 

bidonunu merdivenden sallayıverince herkes kaçmış. O olmasaymış kan gövdeyi 

götürecekmiş. Bu arada benim ayrı odam vardı. Daktilolar, radyolar hepsini yerlere atıp, 

tahrip etmişler. Olay fanatik sağcıların oluşturduğu bir başkaldırıydı. 

 Peki size yönelik bir kızgınlık var mıydı? 

Gazetenin genel yayın yönetmeni bendim, yani gazetenin politikasını çizen 

bendim. Benim çizmiş olduğum çizgi hiçbir zaman bağnaz bir çizgi olmamıştır. Çizgim 

uygar, çağdaşlığa dönük bir çizgidir. Böyle yani, bu gazetenin genel politikası. Ben 

olmam A olurdu B olurdu. Bu gazeteye yapılan bir saldırı, bireysel değildi. Toplum 

psikolojisini bilirsiniz, biri bir taş attı mı hemen herkes peşine düşer. Duyduğuma göre 

şöyle olmuş, bir yeri tahrip ederlerken, Torrance’yi galiba; içlerinden bir tanesi “Haydi 

arkadaşlar Yeni Konya’ya da yürüyelim” demiş.böylelikle Yeni Konya’ya da girmişler. 

  Daha önce de Hülleci oyununda benzer bir olay yaşanmıştı… 

Hülleci oyununu izleyenlerdendim. Aradan çok zaman geçtiği için tam 

hatırlayamıyorum. Dışarıdan gelen bir oyundu galiba. Zannedersem devlet tiyatrosuydu. 

Oyun sırasında içeriye aniden yan kapıdan girdiler. Bağırdılar, çağırdılar. Başka 

kapılardan da girdiler. Hepimiz dışarıya çıktık.  

Bu da onu (Konya Olayları’nı) tetikleyenlerden biriydi. Kısaca olay tamamen 

bağnazca bir saldırıydı. 

O dönem Konya daha tutucu, alışkanlıklarını ya da kendi yapısını değiştirecek 

hareketlere karşı ön yargılı ve fevri yaklaşabiliyor. 

Evet, mesela Torrance, ismi yabancı Torrance Konya’nın kardeş şehri. 

 Amerika’nın bir eyaletinin ismi. 

Torrance şehri gavurların, burada ne işi var; diyerek orası da tahrip edilmiş. 

 Torrance’in Konya’da ilk misyonerlik faaliyetlerinin başlatıldığı yer olduğunu 

söylüyorlar, siz ne dersiniz? 

Olabilir. Orada yemekler, toplantılar, balolar olurdu. Bu hareketi hazırlayanlar, 

baloya da karşıydılar. Belki de orada yapılan kimi etkinliklerde bu kişilerin dünya 

görüşüne ters düşülmüş olabilir. Torrance’nin alt katı da pavyondu zaten. Bu da etkili 

olmuş olabilir. 
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Ondan sonra ertesi gün ortalık ayağa kalktı. O zaman içişleri bakanı Faruk 

Sükan’dı, Konya milletvekili; olayların ertesi günü hemen geldi. Bizim gazeteyi ziyaret 

etti. Dışarıdan da bir sürü ilgilenen oldu. 

Rıdvan Bey, bir de Vietnam Derneği var. O nasıl ortaya çıktı? 

TBMM’de Vietnam Dostluk Grubu kurulmuş. Bu derneğin içinde de iki tane 

Konya milletvekili var: Necati Kalaycıoğlu ve Mustafa Kubilay İmer. Grup, 

Anadolu’nun bazı şehirlerinde dernekler kurarak şube açmayı planlıyor. Konyalı 

milletvekillerinden de Konya’da bu işi yürütebilecek, çevresi olan bir isim istiyorlar. 

Onlar da benim adımı veriyorlar. Geldiler, konuştular. Öylece kuruldu. Sergiler açtık, 

savaş fotoğraflarını sergiledik. Bunlar Amerikancı, Kuzey Kore’yi Ruslar enforme 

ediyor, Güney Kore’yi Amerikalılar. Birkaç kez elçiler geldi, onları ağırladık. Fazla 

uzun ömürlü bir dernek olmadı. 

Her şey için teşekkür ederim. 

 Önemli değil. 

 

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’yla 29 Ağustos 2007 Tarihli Görüşme 

Görüşen: Seval Selçuk 

Saim Hocam, A.Rıdvan Bülbül’le tanışmanız nasıl oldu? 

A. Rıdvan Bülbül’ü ortaokuldayken uzaktan tanıdım. Konya Lisesi’nin orta 

kısmında okurken tanıdım. Şiir matineleri yapılırdı. En önemli 1958 yılının sonlarında 

tanıdım. 3 arkadaşımla birlikte Özlem adlı bir sanat dergisi çıkardık. Derginin sorumlu 

yazı işleri müdürü lise mezunu olmalıydı. Dördümüz de daha lise son sınıf talebesiydik. 

Onu Öz Demokrat Konya gazetesi yazıhanesinde ziyaret ettik. Hem sorumlu 

müdürümüz olmasını istedik hem de şiir vermesini. İkisini de kabul etti. Ben de bu 

arada aynı gazetede yazmaya başladım. 1960’tan sonra yayımladığı Sabah gazetesi 

aracılığıyla onunla daha yakından tanıştık ve dost olduk. Orada da bir süre günlük 

yazılar kaleme aldım. Hatta Konya’ya açılması düşünülen Eğitim Enstitüsü’nün 

hemşehrilerimizin ilgisizliği yüzünden Antalya’ya kaçması aşamasında Sabah’ın 

sayfalarını bize ayırdı ve biz orada üniversite sayfaları düzenledik. 

Daha sonra arkadaşlığınız nasıl devam etti? 
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Benim bir an evvel Konya’ya gelmemi isterdi. Ne yazık ki bu geliş 1988’e 

kadar bekledi. O tarihten beri değişik ortamlarda görüşürüz. Onun düzenlediği TV 

programlarına da çıktığım olmuştur. 

Heyecanlı bir mizaca sahiptir. Konya sevgisi onu, her zaman canlı tutmaktadır. 

Son zamanlarda ağırlıklı olarak köşe yazılarıyla gördüğünüz Sayın Bülbül, Konya 

basınına en büyük hizmeti yapanların başında gelmektedir. Şiir sanatı birkaç isimle 

birlikte onunla Konya’da ayakta kalabildi. 

A.Rıdvan Bülbül’ün Konya kültür hayatına katkılarını nasıl 

değerlendiririsiniz? 

Kültür hayatımıza farklı alanlarda yardımcı olmuştur. Yönettiği veya sahibi 

olduğu gazetelerde yetişmekte olan gençlere imkanlar sağlamıştır. Sabah gazetesi 

döneminde sanat yazıları değişik kişilerin imzasıyla yayınlanmıştır. O gazete 

haberciliğine, kültür ve sanat haberciliğini de katmıştır. Şiirlerinde zaman zaman doğup 

büyüdüğü belde, zaman zaman çok uzaklardan hasretini çektiği Konya birer sanat 

işlemesi olarak karşımıza çıkar. 

Çok teşekkür ederim 

Ben teşekkür ederim. 

 

Seyit Küçükbezirci’yle 30 Ağustos 2007 Tarihli Görüşme 

Görüşen: Seval Selçuk 

Seyit Bey, A.Rıdvan Bülbül’ü gazeteciliği başladığınız ilk günden beri 

tanıyorsunuz. nasıl tanıştınız? 

1958’de hiç tanımıyordum. Yeni Konya ve Yeni Meram gazetelerini 

biliyordum. O, Öz Demokrat Konya gazetesini çıkarıyordu. Ben Ticaret Lisesi’ne 

öğrenciydim. 1956-1957-1958 yıllarında Konya folkloru derlemeleri yaptım. Edebiyat 

öğretmenim Cahit Öztelli’ydi. Türkiye çapında bir folklorcuydu. Çalışmalarımı bir kitap 

haline getirdi. Öztelli, kitabı ve beni alıp Öz Demokrat Konya gazetesine götürdü. 

Rıdvan, dedi; “Bu çocuk iyi bir folklorcu, belki iyi de bir yazar olur.” dedi. Ve benim 

bu Konya Folkloru tefrikası Öz Demokrat Konya gazetesinde yayınlanmaya başladı. 

Bülbül’ü ilk defa orada gördüm. Sonra gelip gitmeye başladım. Birbirimizi sanıyorum 
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sevdik. O da çok gençti. Daha önce Yeni Konya’da çalışmış, askerlik dönüşünde Öz 

Demokrat’ a yazı işleri müdürü olmuş. Öz Demokrat, Konya’nın entertiple yayınlanan 

ilk gazetesidir. Bülbül’ün sanatçı bir kişiliği vardı. O yıllar genç ama çok ünlü bir şairdi. 

İkinci şiir kitabı Güdümlü Mermi’yi 1958-1959’da yayınlamıştı. 

Öz Demokrat, siyasi bir gazeteydi ama Bülbül’ün sanatçı kişiliğinden dolayı 

bir sanat evi gibiydi. Günü her saatinde özellikle Pazar günleri pek çok sanatçı Ö z 

Demokrat’ta toplanırdı. Aradan 49 yıl geçmesine rağmen Öz Demokrat Konya gazetesi 

koleksiyonları incelendiği takdirde bugün bile Konya’da olmayan bir sanat ortamının 

yıllarca sürdürüldüğü görülecektir. Zaten o zamanın Öz Demokrat’ta yazanlar devamlı 

görüşüyordu. Genç kuşak şairler – O zaman Çağrı yeni çıkmıştı- ya Feyzi Halıcı’nın 

bürosunda ya Bülbül’ün gazetesinde buluşuyordu. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Salah Birsel, 

Cemal Süreyya Konya’ya geldiler mi hep ordalardı. Çağrı’nın kadrosunun büyük bir 

kısmı Bülbül’ün çevresinde olurdu. Ben o çevreyle tanışınca çok mutlu oldum. Onlar 

gibi olmak istiyordum. Bülbül’ün çevresinde İstanbul kaynaklı yeni Türk edebiyatının 

Anadolu’daki uzantısı vardı sanki. 

Rıdvan Bey’in gazeteciliği hakkında neler söylersiniz? 

Bülbül, Konya’nın sayılı profesyonel gazetecilerindendir. Hayatı boyunca 

gazeteci oldu. Bence gazeteci doğmuş. Her zaman, 212 sayılı kanuna uygun bir gazeteci 

oldu. Bu yasaya göre gazeteci demek; bu sanatı bilen, usta-çırak ilişkileri içinde bilfiil 

gazetecilikle uğraşan, gazetecilikten başka geliri olmayan kişidir. Rıdvan hep 212. 

kanunun tarif ettiği gazeteci oldu. Ekmeğini hep gazetecilikten çıkardı. 

Rıdvan Bey’in de pek çok gazeteci gibi mesleğinde muhabirliğin farklı bir yeri 

olduğunu biliyoruz. Haber peşinde koşma ve haberi gerekli yerlere ulaştırabilme 

konusundaki özverisine şahit olanlardan birisiniz. Onu bir “haberci” olarak nasıl 

değerlendirirsiniz? 

Rıdvan Bülbül, haberin konusunu alan birisi. Önce bir haberci sonra bir yazar. 

24 saat haber hisseder. Şehrin bütün kesimleriyle iyi geçinirdi. Sivri bir fikir adamı 

değildi, herkes ona haber kaynağıydı; sağcısı solcusu… Böylelikle her yerden haber 

ulaşırdı ona. O haberi bulamazsa haber onu bulurdu. Bir gazeteci olarak da doğal olan 

bu aslında. 
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Rıdvan, hiçbir zaman ideolojik bir gazeteci olmadı. Hep cumhuriyetçi kaldı. 

Hep Atatürkçü kaldı. İdeolojik haber hiç yapmadı. Objektif olarak haberi 

renklendirmenin tatlandırmanın dışında realist bir haberci oldu. 

Haberi ilginç hale getirmeye çalışırdı. Klasik haber dilinin dışında öykü 

tadında şiirsel bir anlatımı da var. 

A.Rıdvan Bülbül’ün sizin meslek yaşamınıza katkıları nelerdi? 

Gazetecilik deyim ve terimlerini, sanatını Bülbül’ün yanında öğrendim. Punto 

nedir, kadraj nedir, tashih nedir, klişe nedir? Hep onu izleyerek öğrendim. İki sene de 

öyle bir hale geldim ki o, Öz Demokrat Konya’dan ayrıldıktan sonra gazetenin bütün 

önemli işleriyle başa çıkabildim. 

Sonuç olarak Bülbül’ün bana faydası şu oldu; benden hiçbir şeyi esirgemedi. 

Tutup birebir öğretmedi ama ortamdan istediğim gibi faydalanmamı sağladı. 

Sabah ve Zaman’da beraber yazdık. 1961’de Sabah’ta roman tefrikaları 

çıkardım. O zaman Sabah tabloid boyda çıkıyor. 1962 yılına gelindiğinde matbaacılar 

sokağı dediğimiz Pörçüklü Sokak’ta Rıdvan, Sabah’ı yayınlıyor. 12-13 sayfa çıkıyor, el 

dizgisi, pedalla basılıyor. Sanıyorum Emin Hayri Ergen kardeşlerle de ortaklığı var. 

1962’de Emin Hayri Ergen’le yeni bir günlük gazete çıkartmaya karar verdim. 6 Şubat 

1962’de Şehir Postası’nı yayınladık. Çok iddialı Atatürkçü bir gazete idi. 

Harika 5’liler derlerdi. Feyzi Halıcı, Mehmet Önder, Celaleddin Kişmir, Sofu 

Tuğrul, ve Rıdvan. Her şey onlardan sorulurdu. Bütün yazarlar, şairler onların 

etrafındaydı. İyilerdi ama çok statiktiler. Yavaş yavaş sırt çevirmeye başladım. Çok 

hırslıydım. 

Ekim 1966’da dört gazete birleşiyor. Amaç bir İstanbul gazetesi kalitesine 

ulaşmak. Masraflardan kısmak, daha çok gelir elde etmek, büyük gazeteler gibi tiraj 

yapmak ve klişeli entertipli bir İstanbul gazetesi gibi bir bölge gazetesi çıkarmayı 

hedeflemiştik. 

Rıdvan Bülbül’ün şairliği konusunda ne söylersiniz? 

Modern Türk şiirinin Konya’daki en iyi üstatlarından birisi. Eğer Konya’da, 

hecede Feyzi Halıcı bir zirveyse ki bir zirvedir, Bülbül de serbest nazmın zirvesidir. 

Yardımlarınız için teşekkür ederim 

Önemli değil. 
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Celaleddin Kişmir’le 18 Temmuz 2007 Tarihli Görüşme 

Görüşen: Seval Selçuk 

-Celaleddin Bey, A. Rıdvan Bülbül’le çok eskilere dayanan bir arkadaşlığınız 

olduğunu biliyoruz. Bize kısaca A.Rıdvan Bülbül’le tanışmanızı ve onun hakkındaki 

fikirlerinizi açıklar mısınız? 

Rıdvan Bey’i ilk yazılarından beri tanırım. Feyzi Halıcı’nın bir mağazası vardı, 

İstanbul Caddesi’nde. İlk konuşmamız orada oldu. Konya’ya her gelen oraya uğrardı. 

Orası adeta bizim sanat mahfelimizdi. Çok genç olmasına rağmen aramıza katılabildi. 

Bulunduğu meclisi dolduran çok yönlü kabiliyetli bir çocuktu, atılımcıydı, fevkalade 

hafızası vardı,  

Hangi sahaya gittiyse başarılı oldu. Hiç kimse onun kadar devamlı olmadı. Ben 

73’ten sonra tek tük yazar oldum; o da Feyzi Halıcı’nın ısrarıyla. Ama Bülbül hala 

yazıyor, peynir ekmek yercesine. Yazılarını 10 dakikada falan yazardı. 

-1965 yılında Hülleci oyunu oynanırken bir takım olaylar çıktığını biliyoruz. 

Siz de oradaydınız bildiğimiz kadarıyla; o geceyi anlatır mısınız? 

Yıllarca çok üzüldüm. Unutamıyorum. Tiyatroyu izliyordum. Binanın yan 

kapılarından başladılar. Ne kadar taş tuğla varsa attılar, kapılar kırıldı. Cümle 

kapısından da girdiler. Hepimiz çok korktuk. Vaktiyle yazılmış oynanmış tiyatro bu. 

Konya çok kötü noktalara geldi. 

Sizinle tanıştığıma çok sevindim, her şey için teşekkürler 

Bir şey değil. 
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2. YAZILARINDAN BİRKAÇ ÖRNEK 

Karanlık Günlerden Anılar193 

Devrimden 20–30 gün önceydi, başımdan bir olay geçti. Anam ve babam 

meraktan kaç gece uyumadılar. Evimizin önünde gündüz gece polisler dolaşıyordu. Sıkı 

bir göz hapsinde olduğumun farkındaydı; anam, polislerin kapımızın önünden 

ayrılmadıklarını görünce dertleniyor:  

“Oğlum başına bir iş gelecek” diyordu. Birkaç gün fıkramı bu olayın acı 

anılarına ayıracağımdan özür dilerim. Bu olay her ne kadar bana ait bir olaysa da düşük 

iktidarın baskı rejimine tipik bir örnek teşkil etmektedir. Sonra bazı gerçeklere ışık 

tuttuğum kanısındayım.  

İstanbul gençliği ayaklanmıştı. Örfi idare ilan edilmeden bir saat önce 

İstanbul’daki bir gazeteci dostum tarafından gençliğin şahlanışından haberdar edildim. 

Haberi birkaç arkadaş süratle şehre yaydık. (Bunlardan biri Ulus Muhabiri Mustafa 

Kaya’dır) Gece İstanbul’da temsilciliğini yaptığımız gazetelerle konuşurken olayın tüm 

tafsilatını alıyor, aldığımız haberleri de hemen çevremize yetiştiriyorduk. İlk gün Şehir 

Kulübü’nde olayları telefondan heyecanla takip ettik. Ertesi gün önümüze gelene olayın 

iç yüzünü anlattık. Halk gerçeği bilmiyordu, yayın yasakları yağmur gibi yağıyordu. 

Radyo yalan söylüyordu. Aşağı yukarı olayları biz öğreniyorduk. Ertesi gün 

durumumuz anlaşıldı, telefonlarımız dinlenmeye hatta konuşmalarımız banda alınmaya 

başlandı. Bu yetmiyormuş gibi Müntehir Vali, Şehir Kulübü’ne girmemizi yasak etti. 

Ertesi gün Şehir Kulübü’ne gittiğimizde:  

“Yasak, dediler hele telefonla haber alıp vermeniz daha şiddetli yasak.” 

Artık adım adım polis takibindeydik. Buna rağmen İstanbul’la telefon 

konuşması yapıyor, karşı gazetedeki muhabir arkadaşla rumuzlu kelimelerle olayda 

ölenlerin adedini, hali hazırdaki durumu öğreniyorduk.  

Şehirdeki koyu DP’liler bize düşman gözüyle bakıyorlar ulu orta tehditler 

savuruyorlardı: “Yakında haliniz duman” 

                                                 

193 Bu yazı 27 Mayıs’tan yaklaşık üç buçuk ay sonra Zaman gazetesinde 6-7-8-9-10-11 Eylül 1960 
tarihlerinde 6 tefrika halinde yayınlanmıştır.  
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Düşük ve Müntehir Vali, polisleriyle günde kaç bardak su içtiğimizi bile tespit 

ediyordu. Şehir kulübü “yasak” edilince Öğretmenler Derneği’ne devama başladık. 

Ama ikinci gün buradan da tedirgin edildik. Keleşoğlu, Dernek Başkanı Abuzer 

Berksoy’a telefon ederek: 

“Onu derneğe koymayın, ileri geri konuşuyor, İstanbul olaylarına ait haberleri 

yayıyor.” 

O kara günlerde en samimi sandığımız dostlarımız bile caddede bizimle 

selamlaşmaktan korkuyorlardı. Böyle bir kara gündü. Alaeddin Caddesi’nde 

dolaşıyordum. Koluma bir giren oldu. Baktım bu Sayın Abuzer Berksoy’du. Şaşırdım.  

“Müdür Bey” dedim ve Abuzer Bey adına korktum, benim koluma girdiğini 

düşükler görseydi kendilerini lekeleyecekler ve hemen buradan bir başka yere tayin 

edileceklerdi. Sayın Berksoy telaşımı anladı. Bana dedi ki: 

“Vali Bey telefon etti, bizim dernekte sözde ileri geri konuşuyormuşsun. Göz 

kulak ol, dedi; Vali Bey. Ben de kendisine, “Gelebilir derneğe” dedim, “Orası dernek, 

dedim” dedi. O günden bugüne dek Berksoy’un cesaretine saygı duyarım.  

Düşük ve müntehir vali bir yandan da bize tehdit yağmurları yağıyordu. Satılık 

DP’liler her gördükleri yerde “çizmeden yukarı çıkıyorsun” diyorlardı.  

Kara kara günlerden bir gündü. O günlerdeydi. İkindi üstü Hükümet Alanı’nda 

rastladığım Avukat Tevfik Kurma: 

Seni, dedi severim. “Biraz dikkatli ol, hakkında bu adamlar bir tertip 

hazırladılar. Yazık olur sana” 

Teşekkür ettim. Neydi hakkımdaki düzen? Bu adamlar her şeyi yapacak 

adilikte ve kötü düşüncede kişilerdi. Güneş Konya ufuklarından ayrılmak üzereydi. 

Sonucundan endişe ederek, şüpheli adımlarla eve döndüm.  

Gerisini yarın yine bu sütunlarda anlatmaya devam edeceğim.  

Ertesi gündü, CHP İl Yönetim Kurulu üyelerinden yazar ve avukat 

arkadaşlarımız Fakir Usman telefon etti: 

“Ben, dedi İstanbul Caddesi’nden geliyorum. Yolda karşıla, bir şey 

konuşacağız.” 
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İstanbul Caddesine çıktım, Usman’la karşılaştık. Hiçbir şey konuşmadan bir 

binanın bodrum katına indik. Diyeceğini sanki biliyor gibiydim. Etrafı kolaçan ettikten 

sonra Usman hafif sesle: 

“Sana dedi bir iftira düzenlemişler. Benim de ifademi aldılar. İftiranın esası şu: 

Sen Berber Şemsi’ye traş olmaya gitmişsin. Bir taraftan traş olurken bir taraftan da 

İstanbul olaylarını anlatarak halkı heyecana vermişsin! Şu kadar üniversiteli, bu kadar 

polis öldü, demişsin. Bunu derken ben de orada imişim. Ben ifademde dedim ki: Rıdvan 

Bülbül arkadaşımdır. Kendisini on beş gündür gördüğüm yok. Evet, o gün beraberdik, 

Şemsi’de ben traş oldum, ama Rıdvan Bülbül dükkân da yoktu. Şimdi Berber Şemsi’yi 

de çağırdılar Berber Şemsi!... Şahsen bu arkadaşı tanıyorum ama hiç mi hiç traş 

olmamıştım. Nasıl ve ne şekilde bir düzen kurdular ki beni Berber Şemsi’de hayali traş 

ettirdiler? Yalandı iftiraydı, amaç beni hapse atmak, susturmaktı, bu besbelliydi artık.  

Hiç bozuntuya vermedim. Hükümet alanına gittim. Berber Şemsi ve kardeşi 

karakoldan ifadeden çıkıyorlardı: 

“Şemsi Bey dedim, ne oldu? Bu neme işitir.”  

Sus dedi Berber Şemsi, arkamızda polis var, seninle konuştuğunuzu aman 

görmesinler. Biz lehine ifade verdik, bizim dükkânda traş olmaz dedik. Aman sus, 

arkamızdan gelme!” 

Hükümet alanına boyuna cipler gelip gidiyordu, ifadeler alınıyordu. Suçlu 

bendim. Karayolları memurları gelip gidiyordu karakola, Meğerse asıl tertip aleyhimde 

burada düzenlenmiş. Sonradan öğrendim bunu. Hakkımdaki iftira düzeninin esası şu 

imiş: 

Karayollarında bir memur (dün de belirttiğim gibi bu memur hala 

karayollarında memurdur) İstanbul olaylarıyla ilgili arkadaşlarının konuşmalarına kulak 

kabartmış. Konuşma arasında benim de adım geçmiş. Gösteriş meraklısı memur - 

kraldan ziyade kralcı olan memur – herhalde yaranmak için olacak hemen parti 

başkanına telefon etmiş: 

“Başkan bey demiş, partimizi yıkıyorlar. Burada memurlar İstanbul’da şu 

kadar ölü var, bu kadar ölü var diyorlar. Bu yalanlar partimizi zayıflatacak, şunlara 

hadlerini bildirelim. Bütün bunları Rıdvan Bülbül yayıyormuş!” 
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Bay Başkanı da zaten böyle bir fırsatını bekliyormuş. Hemen durumu Düşük ve 

Müntehir Vali’ye bildiriyor. D.P. nin ünlü Konya yöneticileri – Bunlar hep belli kişiler, 

hani hangi taşın altını kaldırsanız sırıtan o menfaatçi, o karanlık kişiler- valiyle 

toplanıyorlar ve durumu savcılığa aksettirmeğe karar veriyorlar. Konya savcısı “hemen 

kovuşturmaya geçin” diye Emniyet Müdürlüğü’ne emir veriyor. Emniyet harekete 

geçiyor. Burada açıklamak görevinde olduğum bir durum var. O zamanlar Konya 

Emniyeti’nde hep asil, hep temiz insanlar iş başındaydı. Düşüklere metelik vermeyen, 

gerçeği bilen Başkomiser Salih Ekmekçiler (şimdi emekli oldu) kovuşturmayla 

görevlendiriliyor.  

Bu görev sever, bu namuslu Başkomiser olaya ilk parmak bastığında 

düşüklerin iftira düzenini anlıyor. Bu arada Konya’nın düşük yöneticileri savcının 

odasına geliyorlar. Bu konuyu mu konuştular yoksa başka bir konu mu konuşuldu, 

bilemem, bilirim desem yalan söylerim belki istemeyerek bir yurttaşımızı itham altında 

da bırakırım.  

Karanlık günlerde dert ortağımız, umudumuz Fakih Özfakih ağabeyimizdi. Bu 

konu üzerinde uzun uzun konuştuk. Özfakih de sıkı polis takibi altındaydı. Düşükler 

kendilerini nasıl tevkif ettirebiliriz, diye planlar hazırlıyorlardı. Özfakih’in istihbaratı 

çok kuvvetli ve güvenliydi. Bize hazırlanan iftira düzeninin kaynağını araştırıyor, ne 

şekle yöneldiğini takip edebiliyorduk.  

Her an tevkif edilebilirdik. Hatta Özfakih ve benim tevkifim konusunda ta 

Ankara’dan emir geldiğini duyduk. Önce kendimizi ani bir tevkif karşısında ne 

yapmamız gerektiğine alıştırdık.  

Sonra Avukat ağabeylerim Suad Abanazır ve İhsan Onar durumla yakından 

ilgilenmeye başladılar. Herhangi bir hukuk dışı hareket karşısında kendilerinin harekete 

geçeceklerini söylediler. Evet, yalnız değildim! Ülkücü büyüklerim vardı, olayı 

yakından izliyorlardı!. 

Yarın bir komediden farksız olan hakkımdaki uydurma düzenden ve siyasî 

şubedeki ifademden söz açacağım! 

Her gün haber almak için girdiğim Emniyet Müdürlüğü’nde şimdi sanık 

kimliğiyle oturuyordum. Emniyet Amiri Kemal Uzunkaya (Şimdi, Nusaybin Emniyet 

Amiri’dir) teselli ediyor ve:  
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“Bu DP’liler her şeyi yapıyor” diyordu. Amirler odasından siyasî şubeye 

alındım. Kapıdan içeri girer girmez Baş komiser Salih Ekmekçiler: 

“İftira dedi, tamamen iftira. Şahitlerin ifadesi birbirini tutmuyor, hiç delil yok. 

Vay anasına.” 

Baş komiser suçumu söyledi: 

“Halkı heyecana vermek, yalan haber yaymak, isyana teşvik.” 

Olay önceki sayılarda anlattığım gibi berber Şemsi’nin dükkânında olmuş.  

Şöyle dedim: 

“Olay tamamen düzmedir. Bu DP’lilerin kahpece bir şantajıdır. Nedeni şu: Ben 

beş büyük gazetenin muhabiriyim. Bu gazetelere DP’nin tutumunu tenkit eder haberler 

verdiğimden bana düşmandırlar. Sırf beni susturmak, sırf bana gözdağı vermek için 

düzenlenmiştir. Ben Berber Şemsi’nin dükkânına ömrümde gitmiş değilim. Saç tıraşı 

oluyormuşum öyle ifade vermişler. Ben on beş gündür saç traşı olmadım. Tıraşımı da 

Berber İhsan’da olurum. Lütfen bilirkişiye saçlarımı tetkik ettirin. Kaç gün önce saç 

tıraşı olmuşum meydana çıksın! Her berberin bir traş etme özelliği vardır. Ondan da 

belli olur. Tarafsız berberlerden bir jüri kurulsun, gerçek meydana çıksın” 

Komedi değil, ifade bu yayın okurlar. Düşüklerden kalma anılar bunlar.  

Baş komiser Salih Bey, Tanrı selamet versin çok yardım etti, yalan söylemek 

isteyen tanıkları çok sıkıştırdı. Bana dedi ki: 

“Arkadaş peşini çok takip ediyorlar. Çok gelen giden var, çok emir veren var. 

Tevkifin konusunda ne gerekse onu yapıyorlar ama ortada hiçbir şey yok. Hepsi fos, 

göreceksin kılına bile dokunamayacaklardı.” 

Kimdi tevkifim hakkında hukuk dışı emirler verenler, kimdi! O karanlık 

günlerde düşüklerle savaşmışsam suç mu işlemiştim? Bu bir düzendi ve kovuşturmayı 

yürütenler tarafından da pekâlâ biliniyordu. Kimdi ya da kimlerdi, durmadan kanunsuz 

emirler veren ya da verenler? Açıklanması gerek… 

Sonradan öğrendiğime göre gösterdikleri tanıkların tümü lehime ifade 

vermişler. Yalnız karayollarından bir memur-düşüklerin kuyruklarından olacak-benden 

bazı şeyler duyduğunu söylemiş, söylemiş ama tek kalmış (Bu memur asıl ihbarı yapan 

DP’li ve dalkavuk memurlardan başkadır.) 



 188 

Evrakımız savcılığa verildi. Durum Düşük Vali’ye bildirildi. Savcılık evrakı 

inceleye dursun size bir komedi, hazin evet hazin bir hayat komedisi anlatacağım. Bu 

komedi düşük ve müntehir Vali’nin gazeteci arkadaşlarıma kırdığı büyük pot, basın 

toplantısını andıran garip bir komedi bu! 

Başrolünü Düşük ve Müntehir Vali Keleşoğlu’nun oynadığı bu feci komediyi 

yarın anlatacağım! 

Düşük ve müntehir vali Keleşoğlu’nun başrolü oynadığı komedi şuydu: 

Keleşoğlu yukardan emir almış ya da yukarıya hoş görünmek için çırpınıyordu. 

Bir DP düşmanı yakalamıştı. Bu DP düşmanı halkı isyana, ihtilale teşvik ediyordu, 

yalan haber yayıyordu. İstanbul olaylarını halka duyuruyordu. Yakalanmıştı bu adamı, 

Keleşoğlu ve DP’li karanlık kişiler seviniyordu. 27 yaşında bir genci hapishaneye 

gönderecekler ve onlar bundan büyük zevk duyacaklardı. 

Keleşoğlu Emniyet Müdürlüğüne telefon edip emir verdi: 

 “Rıdvan Bülbül’ün yakalanışını, gazetelere bildireceksiniz. Adını yazmayın, 

‘Ahmet ve Mehmet adında iki şahıs halkı heyecana vermek için yalan haber yayarken 

yakalanmış ve derhal adalete verilmişlerdir.’ Böyle yazacaklar, gazetecilere söyleyin. 

İstanbul muhabirleri de bildirsin böyle gazetelerine.” 

Ertesi gün Emniyet Basın Bürosuna uğrayan gazeteciler önceden yazılarak 

kopyayla çoğaltılmış bir haberle karşılaştılar. Haber Düşük Vali’nin dikte ettirdiği 

haberdi. Gazeteci arkadaşlar sormuşlar: 

“Bu Ahmet’le Mehmet kim?” 

Önce saklamışlar, fakat bizim arkadaşlar olayı yakından izledikleri için bütün 

gerçeği biliyorlar. Demişler ki: 

“Biz bu haberi yazmayız; bu, bizim gazeteci arkadaşlarımız Rıdvan Bülbül’e 

ait.” 

Arkadaşlarımın davranışları Vali’ye söylenmiş, Bu kez Düşük Vali birer birer 

gazete idarehanelerine telefon ederek haberi mutlaka yarına mahalli gazetelerde 

çıkmasını ve İstanbul gazetelerine bildirilmesini tembih etmiş. Bazı gazeteci 

arkadaşlarımız: 

“Birçok gazetenin muhabiri zaten kendisi, bazıları da onun samimi arkadaşı.” 
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Düşük Vali ısrar etmiş: 

“Adını yazmayın, zaten ben de istemiyorum. Adı çıkarsa yarın o da bize başka 

şeyler yapar. Ahmet deyin, Mehmet deyin.” 

Haber aynen bana da ulaştırıldı. Hiçbir muhabir arkadaşım Vali’nin dediğini 

yapmadı, haber hiçbir İstanbul gazetesinde yayınlanmadı. Yalnız üç ay önce yine Düşük 

Vali ve DP’liler tarafından muhalif olduğum gerekçesiyle yazı işleri müdürlüğü 

görevinden uzaklaştırıldığım gazetede çift sütuna Ahmetli Mehmetli, bir başka gazetede 

tek sütuna Ahmetsiz Mehmetsiz yayınlandı. İki gazete olgunluk göstererek Düşük 

Vali’nin emrini dinlemediler.  

İşte bir komedi, işte bir artist! Bir korkak, bu kadar düzeni hazırlayanların 

adımın da yayınlanmasını istemeleri yerinde olurdu.  

Düzeni tertipleyenlerden biri komedi cezasını kendi verdi. Öncekiler bu 

şehirde, beş vakit karşılaştığımız kimseler.  

Bu konudaki son yazımı da değerli, mert ve yiğit bir savcı yardımcısından söz 

edeceğim. Bu olayın izlenimlerini de yarınki fıkranın ulaştırarak mazinin bu acı 

satırlarla dolu defterini kapatacağım. 

Düşükler devrinde, düşüklerin bütün baskılarına, bütün tehditlerine rağmen 

ülkücüler boyun eğmemişti. Hukuku sevenler gerçeği sevenler, gün ışığını sevenler 

doğru yoldan ayrılmamışlardı. Örneğin; Savcı yardımcılarından Süheyl Deliorman. Bu 

yiğit ve mert hukuk adamı bütün baskılara rağmen orta yerde suça ait hiçbir kanıt 

bulunmadığı için hakkımızda “Takipsizlik Kararı” verdi. Düşüklerin tüm dikkatini bu 

konuya çevirdikleri bir karanlık günde bu ışık, bu umut saygıya değerdi, övünce 

değerdi. Benim lehime bir davranış diye kaydettiğim sanılmasın. Ben ancak bir örneğim 

bu olay için, bir genel tutumdan övünmem ya da yakınmam! 

Düşüklerin düzeni bir hukuk adamının doğruca ve gerçekçe davranışıysa suya 

düşmüştü. 

Ertesi gün yolda gezerken DP’liler adeta diş gıcırdatıyorlar ve: 

“Hâlâ mı geziyor” diyorlardı.  
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Bu arada evimize, anneme “geçmiş olsun” a gelenler vardı. Tevkif edildiğim 

dedikodusu yayılmıştı. Düşükler amaçlarına ulaşamayınca bu kez işi dedikoduya 

dökmüşlerdi!. 

İşte karanlık günlerden acı anılar! 

Beni 27 yaşımda hapishane köşelerinde çürütmek isteyenler! Şimdi ne 

haldesiniz? Doğru yola geldiniz mi? Efendilerinizin ne biçim adam olduklarını 

anladıktan sonra yanlış yolda olduğunuzun şimdi farkına varabildiniz mi? Ey partizan, 

dalkavuk memur ya sen? Sen, nasılsın? Gerçeği anladın mı, doğru yola geldin mi sen? 

Dalkavuklukla şantajla yaşamanın yaşamak olamayacağını öğrenebildin mi? 

Memursun, çoluk çocuk sahibisin! Doğru yola gelmişsen selam benden sana. Ben sana 

kızgın, kırgın değilim, davacı değilim senden. Ama hâlâ düşükleri beğeniyor, hâlâ 

onların borusunu öttürmek istiyorsan lanet sana, yuf sana! 

Evet, evet tertipçiler, iftiracılar tümünüze sesleniyorum. Doğru yola 

gelmişseniz, gerçeği anlamışsanız küs değilim size, benden yana hakkım helal olsun…”  

Şiirimiz Ne Yolda?194 

Bu sorunun cevabı elbette ki dergilerde yer alan şiirlerdedir. Şu günlerde sanat 

dergileri öylesine çoğaldı ki, her gün bir yeni sanat dergisiyle karşılaşıyoruz. Çoğu bir, 

iki sayı için çıkıyor. Bir iki hevesli, bir iki şiir yazdı mı üç, beş arkadaşını toplayıp bir 

dergi çıkarıyor. Bunların hiçbiri süreli olmuyor. Düzenli çıkaranların sayısı dört, beşi 

geçmez. Bir şair enflasyonu içinde olduğumuz kanısındayız. Dergilerimizde öylesine 

çok şiir yayınlanıyor; öylesine çok şairle karşılaşıyoruz ki, toplu bir yargıya varmak çok 

güç. Dergi yöneticileri düz yazı sıkıntısı çekerlerken, günde ortalama on, yirmi şiir 

alıyorlar. Örneğin, Çağrı’nın bu sayısı düzenlenirken Feyzi Halıcı dostumuzun çalışma 

masası tıpkı bir şiir panayırı halindeydi. Açılan her zarftan dört, beş şiir çıkıyor en 

azından. Düzyazı yoktu. Şiir kolaya alınıyordu. Şiiri, her kişi kendi kendini 

eleştirmeden yayınlamak istiyordu. 

Şiir her şeyden önce kültür ister, çaba ister. Sanatçı, yayınlama güvenine eriştiği 

an, dergilere başvuraydı sonuç bambaşka olurdu. Bu bakımdan bizde güçlü şair sayısı 

onu bulmaz. Güçlü şiire, gerçek şiire ise dört, beş ayda bir ancak rastlarız.  

                                                 

194  “Şiirimiz Ne Yolda?”, Çağrı, S.27, 1 Nisan 1960, s.25-26 
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Evet, şiirimiz ne yolda? “İkinci Yeni” modası almış yürümüş durumda. 

Anlamsızlık içinde anlam yarattıklarını sananlar var. Bunların sayılarında her geçen 

günle bir eksilme olduğu gerçek. “İkinci Yeni”yi baş tacı eden dergileri de yayın 

alanından birer ikişer çekip gitmeleri bu modanın tutmadığını gösterir. Şiir, Bakkal 

Mehmet Efendi için yazılmaz. Yazıldığını savunmuyoruz. Şiir, us sınırlarını da 

zorlamalıdır. Gerçek olan güzeli bulmaktadır. Amaç bu. Fakat ün uğruna anlamlı 

paramparça edenler, güzeli, sanatta güzeli, darağacına çektiklerinin bilmem farkındalar 

mı? Güzel darağacına çekilince, anlam, bozuk düzen satırlar içinde yetirilince sanat 

bunun neresinde kalıyor? Yeni konuşmaya başlayan çocuklar örneğin sözde düşlerinden 

kopuk kopuk sayıklamalar sunanlar şiirimizi çıkmaza sokanların başında gelirler. Bu 

yüzden şiir kolaya alınmış, güçsüz şiir yağmuru başlamış, şair enflasyonu ortaya 

çıkmıştır. 

Dahası var. Bizim şiirimiz gariplik uğruna da harcanmıştır. Gerçek sanatta 

kendilerinin güçsüz olduğunu sezenler, üne gariplik yaratarak kavuşma çabasına 

kapılmışlardır. Sanatçı, özel yaşantısıyla da toplumun örnek kişisi olmalıdır. Sanatçı, 

toplumun faydasına davranışlarda bulunmalıdır. Şiirin orospuluğu da yine şiirlerimizi 

çıkmaza götürülmüştür. Görüyoruz ki bu moda da etkisini yitirmek üzere. 

Anlamsızlar ve garip satırlar yazarları öz şiire dönecekler mi? İçlerinde gerçek 

sanat kıvılcımı bulunanlar bir gün gelip durulacaklardır. Kendilerini dev aynasında 

görenler ise, bir arpa boyu yol gittiklerini anlayacaklardır. Bunun belirtileri başladı 

sayılabilir. 

Bütün bunlara rağmen şiirimizin kazancı yok mu? “Yok” diyemeyiz. Bu konuda 

en verimli ve ışıklı adım dilde atılmıştır. Tüm şairlerimiz hemen hemen arı bir dil 

denemektedirler. Öztürkçeciliğe dönüşü mutlu bir çaba olarak kabulleniyoruz. Dilimiz, 

yat kelimelerden arınmakta, salt bir Türkçe sanat çevrelerinde geçer akçe olmaktadır. 

Artık o ağdalı dil ölmüştür. İşte bu şiir soysuzluğu içinde en kıvanılacak yön de bu dil 

özleşmesidir. 

Bütün bunların göz önünde tutarak sorumuzu tekrar edelim:  

“Şiirimiz ne yolda?” 

Bir şiir enflasyonu içinde olduğumuzu yeniden öne süreceğiz. 

 



 192 

3. FOTOĞRAFLAR 

 

Ali Rıdvan Bülbül, lisede sınıf arkadaşlarıyla beraber. (25.01.1949) 

 

 

Konya İdman Yurdu kadrosunda takım arkadaşlarıyla. Fotoğraf “Edebiyatçı Sevgili 
Bülbül’e Yb. Refet Çağlar” imzasını taşımaktadır. 
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1 Haziran 1950 tarihinde Yeni Konya gazetesinde yayınlanan fotoğrafta, Yeni Konya’nın 
o yılki kadrosu içinde A.Rıdvan Bülbül. 

 

 

Aynı tarihte gazete çalışanlarının tanıtıldığı sütunda. 
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Ali Rıdvan Bülbül’ün Konya Lisesi arşivindeki diploma kaydı. 

 

 
 

                    14 Mart 1953’te arkadaşı                     Yedek subay A. Rıdvan Bülbül 
                 Öner Lütfi Öziner’le birlikte. 
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Ocak 1958’de Van’da vatani görevini yaparken asker arkadaşlarıyla beraber. 

 

          
 
   A. Rıdvan Bülbül ve Aylanur Bülbül            Sabah gazetesi sahibi A. Rıdvan Bülbül 
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A.Rıdvan ve Aylanur Bülbül Torrance Gazinosu’nda bir baloda. 
 
 

 
 

Vietnam Derneği başkanı A. Rıdvan Bülbül, dernek üyeleri ve elçilikten bir görevliyle 
okul ziyaretinde. 
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1968 Konya olaylarında Yeni Konya gazetesi yazı işleri müdür A.Rıdvan Bülbül’ün 
tahrip edilen odasından bir görüntü. 

 

 
 

17 Aralık 1968, Yeni Konya, S. 571, s. 1-5 
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6 Mart 1969, Yeni Konya, S. 7298, s. 1-5 
 

  
 
28 Aralık 1968, Yeni Konya, S. 579, s. 1       2 Ekim 1969, Yeni Konya, S. 7504, s. 1-5 
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi A. Rıdvan Bülbül 
 
 

 
26 Şubat 2007 A.Rıdvan ve Aylanur Bülbül evlerinde. 
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