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BEŞİNCİ SAYIYI SUNARKEN 
 

İsmail ÖZMEL 

 

Ne uzundur ilk defa gidilen yol, ne zordur ilk yazılan mektup, ilk söylenen 

türkü, ilk şiir, ilk yazı, ilk dergi. Bu zor dönemi biraz arkada bıraktık sanıyorum. 

Şevkle ve zevkle çalışıyoruz. Dergi sizin, her sayıya güç veren, adını andıran 
yazılar şiirler vardır. Bu sefer Prof. Dr. Şahin Uçar da aramızda. Şiirde farlı bir 

söyleyiş, farklı bir lezzet. 

Ne diyordum, ne uzundur ilk gidilen yol. Esasında uzun olan yol değil, bizim 

sabrımızın azlığıdır. Tohum mevsiminde toprağa düştü, ona çokları güç vermeye 

çalıştı. Gayret, sabır ve sevgi, güzel sonuçların kapısıdır. İşte öyle oldu. Akpınar 
sizlere beşinci sayısını da sunmanın mutluluğunu yaşıyor.  

Bu sayıda, kapak resminde de gördüğünüz gibi, Sungurbey camiinin doğu ve 

kuzey kapısını konu olarak seçtik. Tahta işlemeciliğin ve çivisiz kapının bu çok 

eski ve çok güzel örneği bilerek veya bilmeyerek kaybolmak yolunda sakalını 

ağartmış ve saçlarını dökmek üzeredir. Değerini takdir eden bir görevlinin elini 
uzatmasını ve bir müzenin asude ikliminde kalan ömrünü sürdürmesine vesile 

olmasını beklemektedir. 

Bu sayıda Nâzım Hikmet Polat hocamızın “Sungurbey’in Feryadı” yazısını, 

Mustafa Argunşah’ın “Türkçe Kirlendi mi?”, Ali İhsan Kolcu’nun “İmparatorluğa 

Mersiye”, Nedim Bakırcı’nın “Niğde Masallarında Modern Unsurlar”, Namık 
Aslan’ın “Bor’lu Kemâlî Baba Üzerine”, Kibar Ayaydın’ın “Ney Sesi”, Mustafa 

Parlak’ın “Dilimiz ve Türkçemiz”, İsmail Sarıkaya’nın “Okumak Üzerine” adlı 

yazılarını, yakında kitaplaşacak denemelerimden birisi olan “Modern Aile-Büyük 
Aile”, Figen Bakırcı’nın “Çağdaş Türk Şiiri Tahlilleri” adlı eserin tanıtım yazısını, 

Murat Soyak’ın hikâyesini, genç kabiliyet, Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra 

Sümeyye Apaydın’ın “Uçurtma Şenliği” adlı yazısını zevkle okuyacağınıza 

inanıyoruz. 

Bu sayıda ayrıca Şahin Uçar, Ali İhsan Kolcu, Adil İzci, Abdülkadir Güler, 

Cemal Tosunbaş ve İsmail Özmel’in şiirlerini bulacaksınız.  

Okuyucularımızın abone olma konusundaki gayretlerini saygıyla karşılıyor, 
sağlık ve huzur içinde nice sayılarda buluşmak dileği ile hoşça kalın, mutlu olun…  
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İlgililere: 

SUNGURBEY’İN FERYADI 

Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT 

Faruk Nâfız Çamlıbel’in meşhur “Han Duvarları” şiirindeki aydın, önce 

Niğde’deki (şimdi Burhan mahallesinde kalan) daha sonra İncesu’daki bir han 

duvarında mısralarına rastladığı, “Maraşlı Şeyhoğlu” sanlı, şair ruhlu, gurbetçi 

insanın (“şair arkadaş”) öldüğünü öğrenince, yürek burkuntusuyla; 

“Gönlümü Maraşlı’nın yaktı kara haberi… 

Aradan yıllar geçti, işte o günden beri, 

Ne zaman yolda bir han görsem, irkilirim 

Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim!”  

diye sızlanır. 

Bana bu mısraları sık sık hatırlatan o kadar çok şey var ki. Benim yüreğimde 

de böylesi sızılar kol geziyor. Onlardan birini  -sizlere aktararak-  hafifletmek 
isterim. Belki de sizin yüreğinizi daha önce kemirmeye başlamış bir derdinize 

kalem dokundurarak, hem-derdiniz olabilirim. 

Çocukluğumun geçtiği Oltu’nun Bahçecik köyü arazisi içinde “At 

Deresi/Atın Deresi” diye bildiğimiz bir mevki vardı. Burası köyün 

güneydoğusunda, Tecerek (Obayayla)-Urut (Çayüstü)-İpekçayır gibi dağ 
köylerinin yolu üzerinde, tahminen yirmi metre genişliğinde bir boğazdı. Burayı 

benim için ilginç kılan, her geçişimizde, ince nakışlı eğeri üzerine atlayarak “deh!.. 

deh!..” diye mahmuzladığımız at heykeli idi. Belli ki mevkie adını veren de bu 

heykeldi. O zamanlar sadece gövdesi kalmış olan, ortalama büyüklükte bir at ile 
birebir hacimdeki bu heykelin yanında-yöresinde koç/koyun heykelleri de vardı. 

Biz çocuklar için bunlar sadece sevimli, büyücek oyuncaklardı. Yıllar sonra 

“Bunları kim, niye yapmıştır?” diye sorgulamaya başladığımda “Aman bunları 
kurtarmalı, bir müzede koruma altına almalı” diye harekete geçtiğimde, artık çok 

geç kalmanın alevi düştü içime. Akla gelebilecek en masumâne (!) ihtimal, define 

arayıcılarının taş kesilesi elleri!.. 

Şimdi nerede sanat eseri hâline yükseltilmiş bir 

taş görsem, At Deresi’ndeki heykelleri hatırlarım. 
Onların talihine içim sızlar, yanar dururum.  

Uzun zamandan beri, işlenmiş taşlardan başka, 

işlenmiş tahtalar da bana, aynı ruh 

burkuntularını/sıkıntılarını yaşatıyor. 2001 yılının ekim 

ayında Niğde’mizin mühürlerinden sayılabilecek bir 
tarihî yapıyı, Sungurbey Camii’ni gezdim. O muhteşem, 

o her taşı birbirinden güzel motiflerle, karnaslarla bezeli 

camiye, güzellik sezgisi ve duygusu bulunan herkes gibi 

çarpıldım, vuruldum. Mihrabın her iki yanında içi 
oyularak şekillendirilmiş, kürre biçiminde motifler, 
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görüldüğü anda insanı büyülüyor. Ama Sungurbey Camii’nin en az bu taş işçiliği 

kadar, ustalık isteyen bir başka tarafı, biri doğu diğeri kuzey yönündeki iki ahşap 

kapısıdır. Ahşap işlemeciliğinde dünyada/kâinatta eşi benzeri bulunamayacak bu 

kapılar, yedi asırdan beri, sıcak-soğuk havaya, rüzgârın, yağmurun ve onlarla gelen 
kumun darbelerine dayanmış. Dayanmak ne kelime, meydan okumuş, hepsini 

yenmiş. Fakat onu günümüz insanının ilgisizliği, vurdumduymazlığı kahrediyor, 

günden güne eritiyor, çürütüyor.  

Sungurbey Camii’nin iki kapısı da çivi kullanılmaksızın, ahşap malzemenin 

iç içe geçirilmesi, yan yana getirilmesi ile elde edilmiş bir abidedir. Bu tarz ahşap 
işlemeciliğine sanat tarihinde “künde-kârî” deniyor. Künde-kârî, sadece soyut bir 

sanat gösterisi değildir. Bu kapı, büyükçe iki kanat, iki tahtadan yapılabilirdi; Fakat 

asla asırlarca yaşayamazdı. Rutubet ve sıcak, birkaç yılda onun belini bükerdi. 
Binlerce parça arasındaki kısmî boşluklar, küçük parçaları bozulmadan, 

çarpılmadan saklar. Herhangi bir darbe durumunda kanadın tamamına halel 

gelmez. Binlerce parça arasında sakladığı hava tabakasından dolayı künde-kârî, 

içerideki havanın da bekçisidir. 

Bilgilerimize göre cami, 1335’te yapılmış, 18. yüzyılda esaslı bir tamirat 
görmüştür. Doğu kapısı Kur’an ayetleri sayısınca (6666) parça ile meydana 

getirilmiştir. Üzerindeki ayet ve hadislerin, sanatkârane bir istifle yazılışı ise, 

duyulan hayranlığı daha da artırıyor; insanın aklını başından alıyor... Bu 

söylediklerim, sıradan bir ziyaretçinin gözlem ve intibalarıdır. Onu asıl 
değerlendirebilecek olanlar, sanat tarihçileridir. Fakat ister 1335’ten, isterse 18. 

yüzyıldan kalma olsun, sadece onun yapılış tarihi itibarıyla eskiliği ve çivisizliği 

bile koruma altına alınmasını bir gereklilik hâline getirmektedir. 

Atalarımızın bıraktığı kültür mirasları, vatanımızın da tapusudur. Fakat 

böylesi sanat eserleri hangi millete ait olursa olsun, insanlığın ortak değerleri 
olarak korunmalıdır. UNESCO’nun benzeri faaliyetlerini hatırlayalım.  

Peki, mevcut durum nedir?  

Bunu görmek de, yazmak da, insanın vicdanını rencide eder.  

Kuzey kapısı kısmen sağlamdır. Fakat doğu kapısı elden çıkmak üzeredir. 

Kapının alt kısmı, sıçrayan yağmur suyunu, rüzgârın sürüklediği damlacıkları, 
fırtınanın getirip teptiği kar yığınlarını eme eme, çürüyüp tahrip olmuş. İncelikten 

mahrum bir el, güya koruma maksadıyla, kapının alt kısmına bir çatı sacı geçirmiş; 

onlarca mısmarla muhkem hâle getirmeyi de ihmal etmemiş. Daha sonra belki de 
bunu çok çirkin bulun biri, o sacı sökmüş. 

Yetmemiş!!!  

O harika sanat eserini yapan insanla 

şeklen benzerliği dışında ortak tarafı 
bulunmayan bir mahlûk, bacağı 

büyüklüğünde bir zırzayı (reze), o güzelim 

kapının kalbine çakmış! 

Yine yetmemiş! 
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İncelikten nasipsiz bu el, kapının diğer kanadına birer karış uzunluğunda iki 

adet kocaman kocaman halkalı zincir ucunda ve sahibinin kafası büyüklüğünde bir 

kilit oturtmuş. Zırza, her açılışında zırıltıyla sağını-solunu kemirirken, o narin, o 

nazik ahşap kapı, için için inleyerek mabedin içine sığınıyor. Ama anlaşılıyor ki, o 
kapıdan ruhanî bir iklime girdiğini düşünen bunca insan içinde, o inlemeyi duyan 

bir yetkili veya etkili, henüz çıkmamış. O kapı hâlâ inleyerek açılıp kapanıyor ve 

her seferinde biraz daha yok olup gidiyor.  

Bütün bunlar da yetmemiş!!!  

Kapının çilesi bu kadarla bitmemiş!!! 

İmam ve/veya müezzin efendiler, müşterileriyle haberleşmek için ilân tahtası 

bulamadıklarından, bu kapıyı kullanıyorlar çoğunlukla. Zaman zaman, zevksizlik 

örneği bir yazı ile, “filanca yerdeyim-tel.no…” gibi ilânların bir çivi ile, bu kapıyı 
kirlettiğini görebilirsiniz.  

İlgililer, etkililer, yetkililer! 

Sungurbey Camii orijinal kapılarının bir an önce müzeye kaldırılıp, en uygun 

ortamda koruma altına alınması, sergilenmesi gerekiyor. Yerlerine benzerleri 
yapılıp kullanılabilir. Hatta bir levha ile orijinalinin saklandığı müze de 

belirtilebilir. 

Lütfen, duyarsız davranmayınız! 

Bir gün bu kapılar çalınabilir. Hatta çalınmaları bile başlarına gelebilecekler 

içinde en iyi seçenektir. Bir hastalıklı ruh, onlara zarar verebilir. Zevk için insan 

öldürdüğünü söyleyenlerin bulunduğu bir devirde, sanat eserini yakıp seyretmek 
isteyen, ısınmak için o kapıları yakacak hastalıklı ruhlar yok mudur? “Yok” 

dedikçe var olur böyleleri!.. 

Sayın valim! 

Siz, devleti temsil ediyorsunuz. Yüce devletimizin sanat eserine 

hassasiyetini lütfen gösteriniz.  

Sayın belediye başkanım! 

Bu beldedeki her şeyle ilgilenmek, sizin için hem bir hak, hem bir görevdir. 

Sayın müze müdürüm! 

Bu eserler, koruduğunuz diğer eserlerden daha aşağı kıymette değildir. 

Başkalarına görevini ve yetkisini hatırlatmak kabalığından kaçınırız! Ama 

bir vatandaş olarak, bir yanlışı, bir aksaklığı, bir tehlikeyi görüyor, bertaraf etmek 

istiyoruz! 

İlgililer! 

Bu kapıların ve camiin bânisi Sungur Bey’in feryadını duyunuz! 

Lütfen ilginizi esirgemeyiniz! 
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TÜRKÇE KİRLENDİ Mİ? 

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH* 

 

17-21 Aralık 2002 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi tarafından 

Ankara'da yapılan “V. Türk Kültürü Kongresi”nde “Cumhuriyetten Günümüze 

Türk Dili” toplantısında en çok dikkatimi çeken tartışmalardan birisi Türkçenin 

kirlenmesi konusu oldu. Ülkemizde insanlar, özellikle de dille ilgilenen bilim 
adamları sürekli Türkçenin yabancı kelimelerle kirlendiği, yapısının gittikçe 

zayıfladığı, ileride Türkçe diye bir dilin kalmayacağı konularında kaygılarını dile 

getirip dururlar. Bu kaygıyı taşıyanlardan biri de benim. Fakat yukarıda 

bahsettiğim toplantıda yaptığımız tartışmalar sonucunda yüreğimize biraz soğuk 
suların serpildiğini ve ferahladığımızı da itiraf etmeliyim. Bu tartışmalardan çıkan 

sonuç; bütün dünya dillerinin yabancı dillerden kelime aldığı, dilin yapısını 

bozacak ölçülere varmadıkça bunun korkulacak bir şey olmadığı, Türkçenin 
şimdilik böyle bir tehlikeyle karşı karşıya bulunmadığı idi. 

Dünyada 3000-7000 arasında dilin varlığı tahmin edilmektedir. Türkçe bu 

diller arasında, geniş bir coğrafyada iletişim dili olarak kullanılan, zengin bir kültür 

birikimine sahip, hızla değişen ve çağın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilen bir 

dildir. 

İçinde bulunduğumuz çağda dünyadaki bütün toplumlar bir değişim 

yaşamaktadır. Türk toplumuyla birlikte dilimiz de hızla değişmektedir. Bu tabii bir 
olgudur. Tabiatta değişmeyen tek yasa “her şeyin değişim içinde olduğu” yasasıdır. 

Dillerdeki bu değişmeler o dili konuşan toplumlar tarafından genellikle hoş 

karşılanmaz ve bir bozulmadan bahsedilir. Çünkü insan tabiatında, her şeyin 
eskiden daha iyi olduğu düşüncesi vardır. Biz de zaman zaman anılara gidip, kendi 

çocukluğumuzda yaşadığımız ramazanların, bayramların, düğünlerin 

günümüzdekilerden çok daha güzel olduğunu söyleriz. Bütün dünyada var olan bu 
düşünce Rönesans’la başlamış, hümanizm ve romantizm akımlarıyla devam 

etmiştir. Oysa yapılan bilimsel araştırmalar, dünyadaki birçok bilim diliyle birlikte 

Türkçenin de herhangi bir “bozulma, kirlenme, yozlaşma, hastalanma ve 

katledilme”yle karşı karşıya olmadığını, bunun tam aksine son yüz yılda dilimizin 
benzersiz bir şekilde gelişme ve zenginleşme içerisinde bulunduğunu 

göstermektedir. 

Yukarıda bahsettiğim toplantıda Türkçedeki kirlenmeyle Almancadaki 

kirlenme karşılaştırılmış, birçok Almanın bizimle aynı kaygıları paylaştığı 

belirtilmiştir. Fakat 1900-2000 tarihleri arasında yirmişer yıllık dilimlerle Alman 
lise öğrencilerinin yazdığı kompozisyonlar üzerinde yapılan araştırmalarda, 

kullanılan söz varlığının yüzde elli oranında büyüdüğü, çocukların bilgi ufuklarının 

ve kaynaklarının çok geliştiği; iletişim teknolojisi sayesinde bilgiye ulaşmanın 
kolaylaşması ve yeni bilim dallarının ortaya çıkmasının bu gelişmeye olumlu katkı 

sağladığı ortaya çıkarılmıştır. Bu araştırmalar, günümüz öğrencilerinin kültür ve 

                                                
* Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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bilgi birikimlerinin geçmiş dönemdeki öğrencilerle kıyaslanamayacak kadar fazla 

olduğunu da göstermektedir. Bu sonuçlar Türk çocukları için de geçerlidir. Fakat 

bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de insanlar tamamen duygusal sebeplerle 

dilin kirlendiğini, bunun yanı sıra öğrencilerin geçmiş dönemlere göre daha az 
kelime bildiğini söylerler. Ben de bütün meslektaşlarım gibi, bölümdeki 

öğrencilerimizin eski Türk kültürüne ait en temel kavramları bilmediklerinden 

şikâyet etmekteyim. Burada gözden kaçırdığımız şey; öğrencilerin eski 
kültürümüzü bilmediklerini söylerken, yirmi yıl önceki insanların hiç duymadıkları 

ne kadar çok şeyi bildikleridir. Demek ki onlara haksızlık ediyoruz. Hiç 

düşündünüz mü, bizim çocuk dünyamızdaki teknoloji kavramları ile şimdiki 

çocukların dünyasındaki kavramlar sayıca ne kadar farklı? 

Dildeki bozulma deyince aklımıza hemen son yıllarda İngilizceden dilimize 
giren kelimeler gelmektedir. Sokakları, mağaza vitrinlerini, tabelaları, televizyon 

ekranlarını dolduran yabancı kelimeler toplumun kolayca dikkatini çekmekte, buna 

bakarak insanlar dilin kirlendiğine hükmetmektedirler. Yabancı dillerden alınan 

kelimeler dili kirletiyorsa bütün dünyanın dili kirlenmiş demektir. Oysa başka 
dillerden kelime almak dil bilimiyle uğraşanlar için çok tabii bir olgudur ve tarihin 

her döneminde her dil başka dillerden kelime almıştır, hatta almak zorunda 

kalmıştır. Afrika kabilelerinin dillerini incelediğimizde bile alıntı kelimelere 
rastlayabiliriz. Bu durum karşısında dünyadaki hiçbir ülke, hatta söz varlığının 

%34'ü yabancı olan Almanlar ve 104 dilden kelime alan İngilizler bile paniğe 

kapılmıyorlar. Bugün Almanca sözlüklerde beş bini aktif olarak günlük dilde 
kullanılan 40 binden fazla İngilizce kelime var. Benzer durumlar bütün Avrupa, 

hatta dünya dilleri için geçerlidir. Geçmişe baktığımızda da durum aynıdır. Orta 

Çağda Latince, 18-19. yüzyıllarda Fransızca verici dil olarak bugünkü İngilizcenin 

yaptığını yapmışlardır. 

Türkçeye geri dönelim. Türkçe de saf bir dil değildir. Tarihi seyri içerisinde 

kimi yazarlarımız ve bazı eserlerin dilindeki yabancı kelime (çok az istisna dışında 
Arapça-Farsça) oranları şöyledir: Orhun Abideleri % 1, Kutadgu Bilig % 1-2, 

Atebetü'l-Hakayık % 20, Yunus Emre % 13, kimi şiirlerinde % 22, Baki % 65, 

Nabi % 54, Namık Kemal % 62, Şemsettin Sami % 64, Ahmet Mithat % 57, Ziya 
Gökalp % 55. 

Şemsettin Sami’nin 1901 yılında yayınladığı Kamus-ı Türkî adlı sözlüğünde 

Türkçe kelime oranı % 34'tür. 

Dil devrimi öncesinde, 1931 yılındaki gazetelerin haber dilinde Türkçe kelime 

kullanma oranı % 35'tlr. 1932 yılında Türk Dil Kurumu'nun kurulması ve dilde 

sadeleşme hareketleri sonrası gazetelerin kullandığı Türkçe kelime oranları ise 

şöyledir: 1936'da % 48, 1946'da % 57, 1965'te % 60, 1970'te % 70. Yine bir 
araştırmada 1982-1987 yılları arasında Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinin 

haber dilleri karşılaştırılmış, sonuçta Cumhuriyet gazetesindeki Türkçe kelime 

oranı % 74.8, Tercüman'da ise % 70 olarak tespit edilmiştir. 

Cumhuriyet devri yazarlarımızın dillerindeki Türkçe kelime oranı ile ilgili 

birkaç rakam verelim: Sait Faik'te Türkçe kelime oranı % 67, Reşat Nuri'de % 74, 
Necati Cumalı'da % 81, Behçet Necatigil'de % 86, Nurullah Ataç'ta % 90'dır. 
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2000 yılında yapılan bir araştırmada gazetelerimizin haber dilindeki Türkçe 

kelime oranlan şöyledir (ikinci veriler yabancı kelimelere yapım ekleri getirilerek 

türetilmiş kelimeleri göstermektedir): Cumhuriyet % 78.1 + % 16.2, Hürriyet % 76 

+ % 18.7, Sabah % 74.3 + % 20.6, Türkiye % 69.7 + % 27. Bu sonuçlar bize 
gösteriyor ki, ülkemizde günlük gazetelerde kullanılan yabancı kökenli kelime 

oranı % 3.3 (Türkiye) - % 5.3 (Hürriyet) arasındadır. 

Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ünün 1998 basımındaki kelime sayıları 

dillere göre şöyledir: Türkçe 60 bin, yabancı 14.224 (Arapça 6.426, Fransızca 

4.645, Farsça 1.363, İtalyanca 622, İngilizce 446).1 

Sonuç: Yukarıdaki verileri incelediğimiz zaman Türkçenin durumu aslında hiç 

de fena görünmüyor. Gittikçe yükselen bir seyirle Türkçe kelime oranı artıyor. 
Çağdaş yazarlarımızın ve günlük gazetelerimizin dili bütün şikâyetlerimize, 

yakınmalarımıza ve suçlamalarımıza rağmen dünküne göre daha güzel. Bir de şunu 

unutmayalım; Türk dünyası bin yıldır hiç bu kadar birbirine yaklaşmadı, Türkçe 
hiçbir devirde bu kadar çok insan tarafından konuşulmadı, Türkçe hiçbir devirde bu 

kadar geniş bir coğrafyaya yayılmadı ve en önemlisi geçmişte hiç bu kadar çok 

kitap, gazete, dergi, radyo-televizyon yayını Türkçe yapılmadı. 

Öyleyse karamsar olmaya ve dili suçlamaya ne gerek var? 

 

 

GÜZEL 
İsmail ÖZMEL 

Tarif etmek mümkün değil 

Her güzelde endamın var 
Yokluğunu göstermesin 

Her şaire ilhamın var. 

 
Bir musiki bestesidir 

Yürüyüşün hem de tavrın 

Saf şiire benzer hâlin 
İlhamı var asırların. 

 

Büyüsüne kapılıyor 

Mevsimlerle çiçekler 
Gönül hıyabanında 

Uçuşur kelebekler. 

                                                
1 Türkçenin kirlenmediği fikrini ileri süren, Almanya örneğini bilimsel verilerle tartışmaya 

açan ve Türkçeyle karşılaştırmasını yapan Prof. Dr. Vural Ülkü'dür. Bk. Vural Ülkü, 

“Cumhuriyetten Günümüze Türk Dilinin Dünü, Bugünü ve Geleceği”, V. Türk Kültürü 

Kongresi, 17-21 Aralık 2002, Ankara, basılmamış bildiri. 
Türkçeyle ilgili verilen rakamlar şu eserden alınmıştır: Doğan Aksan, Türkiye Türkçesinin 

Dünü, Bugünü ve Yarını, Bilgi Yayınevi, Ankara 2000. 
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OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ: İMPARATORLUĞA MERSİYE 

Doç. Dr. Ali İhsan KOLCU 

 
Bin yıl oldu toprağına basalı  

Hayli oldu kılıçları asalı,  

Bülbüllerin onun için tasalı,  

Sazlar kırık, ayar tutmaz telleri,  
Biz neyledik o koskoca elleri?..  

Yol görünür, hakan emir verirdi,  

Dalga dalga ordularım yürürdü,  
Hamlemizden dağlar taşlar erirdi,  

Dolu dizgin aştık nice belleri,  

Biz neyledik o koskoca elleri?..  
Yıldız doğar, talihimiz belirir,  

Sabah olur, ulufeler verilir,  

Bir seferde dört krallık serilir,  

Al al ettik, kara kara tülleri,  
Biz neyledik o koskoca elleri?..  

Ferman çıkar, dal kılıçlar takınır,  

Meydanlarda Rabb’e dua okunur,  
 

 
Gölgemizden bütün cihan sakınır,  

Andırırdık coşkun akan selleri,  

Biz neyledik o koskoca elleri?..  

Kosovalar, Plevneler bizsizdir,  
Yosun tutmuş camilerim ıssızdır,  

Boynu bükük minareler öksüzdür,  

Açmaz olmuş kızanlığın gülleri,  
Biz neyledik o koskoca elleri?..  

Hali görür, geleceği sezerdik,  

Bir zamanlar ta Vistül’de gezerdik.  
Haritayı biz kendimiz çizerdik,  

Fetheyledik deryaları, çölleri,  

Biz neyledik o koskoca elleri?..  

Rodopların ak başları yaslıdır,  
Serdengeçti gönül, artık usludur,  

Rüzgârları bile matem seslidir,  

Zafer, zafer der, eserdi yelleri,  
Biz neyledik o koskoca elleri? 

Çözümleme 

İmparatorluğa Mersiye Osman Yüksel serdengeçti’nin kaleme aldığı ve -
hafızam beni yanıltmıyorsa- bu konuda yazılmış tek manzume durumundadır. Altı 

yüzyıl ayakta kalmış bunun üç yüz yılını bir cihan devleti olarak dünya tarihinin 

şekillenmesinde söz sahibi olmuş koca bir imparatorluğun çöküşü birkaç metin 

dışında edebiyata gereği gibi yansımamıştır. Bu durum çok düşündürücüdür. Bu, 
vatan sevgisini menfaat sevgisi ile karıştıranlardan beklenmeyecek bir gayrettir. Bu 

bakımdan çöküp giden bu büyük imparatorluğa mersiye yazmak da ülkesini 

karşılıksız seven bu şair gibi yüreklere düşmektedir. Özne bir ‘ozan’ üslubuyla 
konuşmaktadır. Bu bakımdan manzume Ziya Gökalp’in Altun Destan, Ala Geyik 

ya da Orhan Seyfi Orhon’un Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, Fuat Köprülü’nün 

Akıncı Türküleri adlı manzumeleriyle benzeşmektedir. Şiirin öznesi Türklerin bu 

coğrafyaya gelişiyle söze başlar; ardından bu topraklardaki bin yıllık maceramızı 
özetler. Dizelerinde bir matem havası vardır. Yitip giden topraklar ve muhteşem bir 

mazi için yakılmış bir ağıdın sesi duyulur. Yapılan hatalardan duyulan 

hayıflanmalar şiiri sürükler. Şairin her üçlüğün sonunda tekrar ettiği nakarat dizesi,   
Biz neyledik o koskoca elleri?..  

Cevabı bilinen fakat telaffuz edilemeyen bir gerçeği saklar.  

Bu girişten sonra şair şimdi kaybedilmiş o toprakların vaktiyle nasıl ele 
geçirildiklerini anlatmaya çalışır. Bu fütuhatın bir iman ve nizam işi olduğunu, 

arkasında bir felsefenin yattığını ifade eder.  

Yol görünür, hakan emir verirdi,  

Dalga dalga ordularım yürürdü,  
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Hamlemizden dağlar taşlar erirdi,  

Geçmişte gerçekleştirilen bir seferde dört krallığın devrildiği zamanlar 

olmuştur. Türkleri cihan hâkimiyetine, İlâ-yı Kelimetullah’a ya da Kızıl Elma’ya 

götürecek dinamizmin manevi yanına işaret edilir. Bu bir kuru fetih hadisesi 
değildir. Hakan’dan ere kadar herkes bu davaya inanmıştır. Hizmet yarışı, şahadet 

arzusu, gazilik tesellisi gibi hususlar bu hareketi ‘kutlu’ bir sefer hâline getirmiştir. 

Fakat artık yapacak bir şey kalmamıştır. Fetih ve zafer şarkılarının yerini ağıtlar, 
dönüş acıları, göç öyküleri, mağlubiyet hatıraları almıştır. Çekildiğimiz topraklarda 

acı bir manzara vardır. Camiler ıssız, minareler öksüzdür. Bâkî’nin Kanunî 

Mersiyesi’nde yer alan; 

Aldun hezâr bütgedeyi mescid eyledün  
Nâkûs yerlerinde okuttun ezanları" 

beytinde anlatılan nâkûs yerlerde artık yine çan sesleri duyulmaktadır. Bir 

zamanlar atlarımızı suladığımız Polonya’nın Vistül nehri artık bizim yasımızı 
tutmaktadır.  

Fakat manzumenin bize göre en vurucu sözü; 

Haritayı biz kendimiz çizerdik,  
dizesinde dile getirilmiştir. Vaktiyle dünya haritasını istediği gibi çizen bir ülkeden 

2000’li yıllarda toprakları üzerinde harita çizilen bir ülke durumuna geldik. Yoksa 

imparatorluktan sonra Türkiye’ye de mi mersiye yazacağız? Dünyasını bu kadar 

küçülten bir ülke elbette daha çok mersiye yazar. Tarihin tekerrür etmemesinin 
yolu tarihi takip etmek değil ona müdahale etmek yani tarihi bizatihi yapmaktır. 

Serdengeçti’nin bu manzumesi içten içe bu hareketi ima etmektedir.  

 

ÇEKİNİYORUZ 

Cemil TOSUNBAŞ 

Pop mu vardı 

Allah aşkına 

Düne dek kültürümüz de? 
Unutulurken 

Sanat müziğimizin 

En seçkin, en güzel şarkıları 
Unutuldu türkülerimiz de… 

Türkçe mi konuşuluyor 

Türkçe mi şimdi 
Ülkemizde? 

Kim evet diyorsa buna 

Şaşarım aklına. 

Nerede benim türkülerim 
Şarkılarım nerede? 

Çıkalı ortaya  

Ermenisi, Rumu 
Korkar olduk nedense 

Çekiniyoruz 

Övmeye Atatürk’ü… 
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NİĞDE MASALLARINDA MODERN UNSURLAR 

Dr. Nedim BAKIRCI* 

 

Türk masalları, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar olan geniş bir coğrafyada 

anlatılmaktadır. Bu masallar, bu geniş coğrafyada anlatıla anlatıla birçok değişik 
şekle girmiştir. Bu şekiller, anlatıcıdan kaynaklanan şekillerdir. Çünkü her anlatıcı 

anlattığı masala yaşadığı bölgenin özelliklerinden veya kendi hayatından bir şeyler 

katarak anlatır. Bu eklemeler masalda eksiklik oluşturmaz, aksine masalı 
zenginleştirir. Meselâ Atay Türkleri tarafından anlatılan bir masalın çeşitli 

sebeplerle Anadolu’ya kadar geldiğini düşünelim. İlk anlatılan masal şekli 

Anadolu’ya gelinceye kadar birçok değişikliğe uğrar. Bu değişiklik masalın 
anlatıldığı bölgeye göre farklılık gösterir, ancak masalın kurgusundaki ana motifler 

aynı kalır veya pek az değişikliğe uğrar. Asıl değişiklik masalın çatısı etrafında 

gerçekleşir. 

Masalların ilk hâli ile son hâli arasında yer alan varyantlar içerisinde pek çok 

modern unsur da yer almaktadır. Çünkü masallar insanları gerçek dünyadan alıp 
hayal âlemine götürür. Bu hayal âleminde neler yok ki... İstenilen her türlü 

yiyeceği getiren sofra, altın yumurtlayan horoz, eşek veya suyu altın yapan fincan, 

içildiğinde görünmez yapan iksir, bir yerden bir yere gitmek için binilen halı veya 

ak koç ile kara koça, her darda kaldığında kullanacağın sihirli tüy veya kıl, kuş 
olup uçan kahramanlar, herkesi taşa çeviren sihirli değnek, vb. 

Teknolojinin her eve girmediği dönemlerde uzun kış geceleri masal anlatılarak 

geçirilir ve masal bir eğlence aracı olarak kullanılırdı. Ancak bugün hemen hemen 

her evde televizyon var. Hem de uydu anteni ile dünya ayağına geliyor. Böylece 

hem eğleniliyor hem de zaman geçiriliyor. Bunun dışında bir de bilgisayar var ki, 
genel ağ (internet) vasıtasıyla hem kısa sürede bilgiye ulaşılıyor hem de eğlence 

aracı olarak kullanılıyor. Bugün masal anlatma geleneği yok denecek kadar azdır. 

Masal bilenler de bu geleneği devam ettirelim diye düşünüp masal anlatmıyor, 
ancak birilerinin talebi olursa bin bir nazla bildiği masalı anlatıyor. 

Genellikle masal anlatıcıları, anlatacakları metni kendi kültürleri ile 

birleştirerek dinleyiciye aktarırlar. Bu aktarma esnasında bazen masalcı kendisini 

masal kahramanının yerine koyar ve kendi hayatından kesitleri masalda işler. Aynı 

zamanda masalcı, kültürüne bağlı olarak masallarda çeşitli modern unsurları da 
kullanır. Biz de bu yazımızda Niğde masallarında yer alan modern unsurları ele 

alıp yorumlayacağız. 

Niğde masallarında geçen modern unsurlar çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik 

anlatıcıdan anlatıcıya değişir. Bu değişim masalcının masalı anlattığı andaki ruh 

hâline bağlıdır. 

                                                
* Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

nedimbakirci@hotmail.com, nbakirci@nigde.edu.tr 
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Anlatıcı, Tamahkâr Antikacı adlı masalda masal kahramanlarına piknik 

yaptırır. Zira anlatıcının yaşadığı Gümüşler kasabası, Niğdelilerin hafta sonları sık 

sık pikniğe gittikleri yerlerden biridir. Bu olay masalda şu şekilde geçmektedir:  

“Sen sabah gittiğinde kuşluk vakti sıralarıydı. Ben de ırmağın kenarına indim. 

Orada gergef işliyordum. Baktım ki, suyun üstünden bir şey geliyor. Bir beşik. İçi 

de dolu. Bacaklarımı sıyırarak kurtardım. İçinde nur topu gibi bir oğlan çocuğu 
var. Aldım getirdim. Onun karnını doyurdum. Aradan bir iki saat geçince bir 

topluluk ırmaktan aşağı doğru koşuşarak geldiler. ‘Aman hanım buradan çocuk 

beşiği geçti mi?’ dediler. ‘Koşuşmayın, telaş etmeyin. Ben yakaladım, gelin.’ 
dedim. Geldiler çocuklarını aldılar. Şu yukarı köyün ağasıymış. Derenin kenarına 

piknik yapmaya inmişler. Çocuğu unutmuşlar, rüzgârda ırmağa yuvarlanmış. 

Irmak çocuğu aldı, geldi. Ben de kurtardım. Çocuklarını alıp gittiler. Akşam da bu 
eşyaları getirip yıktılar. ‘Kocanın adı ne?’ dediler. Ben de ‘Necip.’ dedim. 

‘Öyleyse akşam Necip’i bize gönder.’ dediler. Şimdi ben seni bekliyordum.” 

(Bakırcı, 2006: 244) 

Günümüzde bütün para işleri bankalar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Maaşları 

oradan alıyoruz, kredi oradan çekiyoruz, bir ilden bir ile parayı oradan havale 
ediyoruz, birikimlerimizi orada değerlendiriyoruz. Bunu bilen masalcı da, 

antikacıya Necip’in elindeki taşı almak için bankadan para çektirir. Taşı alan 

antikacı yabancı memleketlere giderek milyonlarca liraya taşı satar. Burada hem 

banka hem de para birimimiz masala yerleştirilmiştir.  

Antikacı üç bin değil bankalardaki bütün paraları çekip alacak. Neyse büyük 
bir paraya anlaşırlar. Antikacıya taşı verirler. Antikacı alıp cebine bırakır. Necip’e 

der ki: 

“Ben bunu satar gelirim. Sizi yoklamadan geçmem. Artık biz seninle kardeş 

olduk. Beni bekle.” 

“Olur kardaş.”  

Adam mücevheri alıp gider. Yabancı bir memlekette milyonlarca paraya taşı 

satar, geri gelir. (Bakırcı, 2006: 245) 

Anlatıcı, belki televizyondan belki radyodan belki de gazetelerden kokteyl 

kelimesini duymuş veya okumuştur. Duyduğu veya okuduğu bu kelimeyi masalda 

davet verilirken kullanmış ve modern bir unsur olarak masala yerleştirmiştir. 

Bu arada Cemile’ye de göz koyar. “Ben nasıl etsem de bunun elinden alsam 

malı mülkü yerinde, çoluğu çocuğu da yok. Ben bir hile düşüneyim. Milleti 
toplatayım, davet ettireyim. Toplantı yapayım. ‘Bugün kokteylimiz var.’ diyeyim. 

Milleti topladıktan sonra masaya çıkayım: ‘Arkadaşlar ben bu ahmak adamdan 

şöyle bir taş aldım. Götürüp milyarlarca paraya sattım. Şimdi benim aldığım para 

bu adamın malının yüz mislisi eder.’ diyeyim. O kalp krizinden gider. Ben de 
Cemile ile evlenirim.” der. (Bakırcı, 2006: 245) 

Günümüzde birçok iş için yolumuz notere düşmüyor mu? Elbette düşüyor. 

Masalcı da bunu bildiği için masalda noter ve mukavele kelimelerini kullanmıştır. 

Bu aynı zamanda yapılan işin resmileştirilmesidir. Dolayısıyla masalda da Necip 

ile antikacı, aralarındaki antlaşmayı sağlamlaştırmak için notere gider ve mukavele 
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imzalarlar. Bu mukavele sayesinde antikacı ölünce antikacının bankalardaki bütün 

parası ve kredisi masal kahramanımız Necip’e kalır. 

Bu tasarıdan önce de Necip’le şöyle bir anlaşma yapar: “Necip benim de 

kimsem yok senin de. Ben ölürsem malım mülküm sana kalsın. Sen ölürsen malın 

mülkün bana kalsın. Bir birimizi kardeşliğe kabul edelim. Aramızda bir mukavele 

yapalım. Yahut gidip noterde yazdıralım.” 

“Olur gidip yazdıralım.”  

Muameleyi sağlamca yazdırırlar. O gün gelir. Milleti toplarlar. Antikacı 

masaya çıkar: 

Masanın üzerinden öylece Necip’e bakar. Necip o sırada adam aptal falan 

dedi ya, küçümsendi, yerinden kalkar: 

“Var hayrını gör be kardaşım. Ben de onu zaten üç çam kozalağına almıştım.” 

Bunu duyan antikacının kalbi durur. Masadan aşağı düşer. Onun 

bankalardaki bütün kredisi Necip’e kalır. Necip, Cemile ile güzel bir yaşam sürer. 
(Bakırcı, 2006: 246) 

Televizyonlardaki tartışma programları bizim vazgeçilmezlerimizdendir. 

Bazen bu tür programlar sabaha kadar devam eder, biz de bıkmadan usanmadan 

pür dikkat izleriz. Bazen programa katılan katılımcılara kızar bazen de onlara 

sonuna kadar destek veririz. Hatta çok kızınca telefona sarılır, programa katılmak 
için aralıksız tuşlara basarız. İşte bu vazgeçilmezimiz olan programlardan birini de 

masalcımız, bakın masala nasıl yerleştirilmiş? 

Hemen tellal çığırtılır. Millet bu fermanı duyar. Sabahleyin oğlan giyinir. 

Padişahın sırmalarını, tacını giyer. Ahali sarayın önünde birikir. Meydana ahali 

toplanmış, aynı siyaset meydanı gibi bir yer. Oğlan merdivenin başına gelir: 

“Sevgili vatandaşlarım! Ben bu prenses sayesinde kırk yaşındaydım, yirmi 

yaşına indim. Bu memlekete şu hizmetleri vereceğim.” (Bakırcı, 2006: 271) 

Bir insanın yetişmesinde okulun önemli bir yeri vardır. Bilgiye ulaşmanın yolu 

da okuldan geçer. “İlim Çin olsa dahi onu arayınız, bulunuz.” hadisi de eğitimin ve 
bilginin önemine delildir. Masal anlatıcılarımız da eğitim ve öğretimin önemine 

istinaden masal kahramanlarını okula gönderirler. Bazen kahraman okulda başarılı, 

bazen de başarısız olur.    

O sırada kız büyümüş, okula gitmiş. Arkadaşları “Git yedi kardaşın kanlısı.” 

diye alay ederler. (Bakırcı, 2006: 252) 

Evvelden bir padişah varmış. Bir de oğlu varmış. Oğlan okula gidermiş. Oğlan 
sınıfta kalmış. (Bakırcı, 2006: 287) 

Niğde masallarında bazen kahramanlarımız tıraş olur, başına kasket takar ve 

takım elbise giyer. Bunun örneğine Muradına Ermeyen Dilber masalında 

rastlıyoruz:  

Birbirinden helallik alıyorlar. Bu kız Aksaray’a gidiyor. Kafasını bir güzel 

tıraş ettiriyor, kasket giyip, takım elbise alıyor. Gidiyor bu Konya’ya. Bir 

padişahın yanına çırak duruyor. (Bakırcı, 2006: 279) 
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Türk milletinin hafızasında önemli izler bırakan olaylardan biri de Kıbrıs 

davasıdır. Çünkü 1974 Barış harekâtına kadar Kıbrıs’ta Rumlar tarafından âdeta 

Kıbrıslı Türkler katledilmiş ve bütün dünya Kıbrıs’ta yaşanan soykırıma seyirci 

kalmıştır. Türkiye, “Ayşe tatile çıktı.” efsunlu cümleyle Kıbrıs’a müdahale edip 
barışı sağlamıştır. Bu müdahaleye katılan askerlerimiz Kıbrıs gazisi olarak 

adlandırılmıştır. Geyik Sütü adlı masalı anlatan masalcımız da hafızasında derin 

izler bırakan Kıbrıs davasını masala yerleştirmede tereddüt etmemiştir. 

Aynı bizim Kıbrıs davası gibi karşısına bir şey çıkıyor. Çaresiz, harp etmek 

mecburiyetinde kalıyorlar. (Bakırcı, 2006: 291) 

Turizm ülkemiz için önemli gelir kaynaklarından biridir. Çünkü Türkiye, doğal 

güzellikleri ve tarihi dokusuyla turizm için önemli ülkelerden biridir. Her yıl on 
binlerce turist ülkemizi ziyaret etmekte ve Anadolu’nun birçok yöresinde el emeği 

göz nuru ile yapılan süs eşyalarını satın almaktadırlar. Masal anlatıcımız da bunu 

bildiği için masal kahramanına süs eşyası yaptırıp turistlere sattırarak para 
kazandırır.  

Akşama kadar yün toplarlar. Eşeğin birine yünü yüklettirir. Diğerine de odunu 

yüklettirir. Akşam eve gelirler. Kız yünü onlara dittirir. Çarşıdan bir iki kirmen 

alır. Topladıkları yünü eğirirler. O zamanlar da dış devletlerden gelen gidenler 

olurmuş. Şimdiki turistler misali. Ali’nin boncuk ördüğü gibi kız eline bir mil alıp 
örmeğe başlar. Kız diğer hanımlara da öğretiyor. Onlar da örmeğe başlıyorlar. O 

süs eşyalarından birkaç tane yapıyor. (Bakırcı, 2006: 295) 

Bugün Türkiye’de birçok şehirde hırsızlığın yoğun olmasının yanı sıra kapkaç 

terörü insanların malına ve canına kastetmekte ve hatta bu tür hırsızlıklar birçok 

insanın ölümüyle sonuçlanmaktadır. Masal anlatıcısı, Padişah ile Üç Hırsız adlı 
masalda hırsızların İsviçre’de, Amerika’da yankesicilik üzerine staj yaptıklarını 

anlatır. Masalda yer alan hırsızlar her ne kadar İsviçre ve Amerika’da staj görseler 

de insanların canına kastetmemektedirler. Hatta hazinede bulunan sekiz para 

torbasından dört tanesini alıp dört tanesini devletin ihtiyacı olur düşüncesiyle 
kasada bırakırlar. Geri kalan dört torbayı da padişahın vezirleri çalar. Vezirlerin 

hazinedeki paraları çalması olayıyla anlatıcı, bizi yönetirken çalan hırsızlara 

telmihte bulunmuştur. 

Üç hırsız varmış. Bunlar memlekette ne kadar kasa varsa soymuşlar. Bu 

adamlar, hırsızlar staj görmüş. Bunlar İsviçre’de ve Amerika’da yankesicilik 
üzerine çalışmışlar. (Bakırcı, 2006: 312) 

Aynı masalda modern unsur olarak hazine müdürü geçmektedir. Padişah 

kasada bulunan dört torbanın da çalındığını öğrenince hazine müdürünü çağırttırır. 

Padişah, hazinenin müdürünü çağırmalarını vezirlerine emreder. (Bakırcı, 

2006: 314) 
Masallar geçmişten günümüze belli bir süreci takip ederler. Bu zaman 

içerisinde anlatıcılar vasıtasıyla masallarda yer alan modern unsurlar da değişir. 

Bunun en güzel örneğini masalcımız, masal kahramanının çeyiz olarak yirmi 
cumhuriyet altını istemesi olayıyla vermiştir. 

Köse, çeyiz olarak yirmi sarı lira, cumhuriyet altını ve otuz batman yün ister. 

(Bakırcı, 2006: 323) 
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Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi, ister istemez masallarımızı da 

etkilemektedir. Telefonun olmadığı ev sanırım yoktur. Hemen hemen her insanda 

en az bir cep telefonu, hatta bazı insanlarda iki üç cep telefonu bulunmaktadır. Deli 

Zala adlı masalımızda da doktor çağırmak için telefon açılır, doktor taksiyle evin 
önüne kadar gelir, kapının zilini çalar. Başka bir masalımız olan Rastgele’de de 

delikanlı Niğde’den başka bir ile vesaitle (arabayla) gider. Söz konusu modern 

unsurların örnekleri aşağıdaki parçalarda verilmiştir: 

Adam hemen telefon açar. Doktor fazla vakit geçmeden gelir. Doktor kapıdan 

girerken kız doktora demiş ki: 

“Al şu altınları buna zehir ver.” 

Doktor içeri girince; “Bu dermansız derde tutulmuş. Buna bilmem ne derdi 

diyorlar. Bu hem serpici hem de öldürücüdür.” der. Doktor hemen kadına bir iğne 
vurur. Kadını öldürür. Oğlan feryat etmeye başlamış, “Canım anam, nasıl dert 

imiş?” diye. Ağzını açıp bakamaz ki; ağzı kan dolu. Kadıncağızı götürüp 

gömmüşler. 

Aradan üç gün geçmiş, beş gün geçmiş. Kapının önünde bir taksi durmuş. Zile 

basılmış. Kız pencereden dışarı bakmış ki, doktor. Doktoru içeri almış: 

“Sakın kimse girmesin. Benim doktorla işim var.” 

Öteki adam dışarıda kalır. Doktor kıza der ki: 

“Hani sen bana böyle böyle altın işmar ettin. Kaynananı zehirlettin.” 

“Ne ne? Bir de kaynanamı zehirledin öyle mi? Hemen telefon açayım 

kocama.” 

Kadın hemen kocasını telefonla arar: “Çabuk gel. Ananı doktor zehirlemiş. 

Çabuk yetiş.” der. Adam hemen gelir. (Bakırcı, 2006: 337) 

Oğlan, Gümüşler’den Niğde’ye gidecek, oradan da bir vesayit bulduğunda da 

başka illere, vilayetlere gidecek. (Bakırcı, 2006: 341) 

Çevre düzenlemesi, park ve bahçelerin şehirlerde inşa edilmesi şehircilik 

açısından önemli bir unsurdur. Çünkü bir şehirde yeşil alanların ve dinlenme 

sahalarının park ve bahçelerin çok olması o şehri yaşanır kılar. Yeşil anlardan 
yoksun bir şehir ise sadece beton yığınından başka bir anlam ifade etmez. Türk 

insanı, hangi toprak parçası üzerinde yaşarsa yaşasın muhakkak yaşadığı yeri 

yeşillendirmiş ve orayı yaşanır hâle getirmiştir. Bu dünde böyleydi, bugünde 

böyledir, yarında böyle olacaktır. İnsanlığın gereği de budur. Öleceğinizi bilseniz 
dahi elinizde bir ağaç varsa onu dikin diye emredilmemiş midir? Bu emrin 

gereğidir ki, Rastgele adlı masalda da masalcımız, padişahı tedbil-i kıyafetle 

Bağdat’a götürür ve padişahı dilenci kılığında oradaki bir parka oturtur. Daha sonra 
vali de parka gelir. Padişahı tanımayan vali, dilencinin para istemesine kızar ve 

padişaha birkaç tokat vurur. 

Bir gün padişah kalkmış, zannedersem Osmanlı zamanında olmuş, Bağdat’a 

varır. Bir parka oturur. Sonra, valiyi de tanır ya ezelinden beri gelip gittiğinden, 

saçlı-sakallı öyle bir dilenci kıyafetinde parkta otururken vali yanına varır. 
(Bakırcı, 2006: 344) 
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Medeni toplumlarda insanlar isteklerini ve şikâyetlerini ilgili mercilere dilekçe 

yazarak bildirirler. İlgili makamlarca da yazılan dilekçeler dikkate alınarak işlem 

yapılır. Bunu bilen masalcımız, Bağdat valisinin masal kahramanımız Rastgele’den 

şikâyetçi olduğunu bir dilekçeyle padişaha bildirmesini sağlar. Bunun üzerine 
padişah da bir mektup yazarak yukarıda da belirttiğimiz gibi kendisine kötü 

muamele eden Bağdat valisini görevden alır ve yerine Rastgele’yi vali olarak atar. 

Rastgele adlı masalda modern unsur olarak kullanılan dilekçe ile ilgili kısmı 
aşağıya alıyoruz: 

Vali, padişaha bir dilekçe yazar: “Şu şu şekilde karımdan boşanmıştım. Şöyle 

bir garip geldi. Ona hülle yaptırmak için gerdeğe sokmuştuk. Neticede böyle 

durumlar oldu. Şimdi ise ailemden ayrıyım. Buna bir çare. Sizden beklediğim bir 

medet.” 

Padişah yerine vardığında, tabii o zamanın ilgilisi her kimse, vezirmiş 

herhâlde gelir der ki: 

“Padişahım, böyle bir dilekçe var. Bağdat’tan geliyor. Siz de Bağdat’taydınız. 

Size orada böyle bir dilekçe sunulmadı mı?” 

“Sunulmadı. Getirin bakayım dilekçeyi.” 

Vezir gidip dilekçeyi getirir. Padişah dilekçeyi okuduktan sonra kâtibine name 

yazdırır. (Bakırcı, 2006: 345) 

Sonuç olarak, bugün Türkiye ve Türkiye dışında yaşayan Türkler arasında 

anlatılan veya yazıya aktarılan pek çok masalda anlatıcılar tarafından masala ilave 
edilmiş modern unsurlar yer almaktadır. Söz konusu unsurlar anlatıcının yetişmiş 

olduğu çevre ve almış olduğu eğitim ve kültür değerleri ile orantılıdır. Bu sebeple 

anlatıcının kültür seviyesi masalda kullanılan modern unsurların çokluğunu veya 
azlığını belirler. Bugün bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle ulaşılan gerçekler 

geçmişte hayalden öteye geçmemiştir. Hatta masallarda olağanüstü kabul edilen 

pek çok şey bilim ve teknoloji sayesinde bugün gerçekleşmiştir. 

 

KAYNAKLAR: 

Nedim Bakırcı, Niğde Masalları (Araştırma-İnceleme-Metin), Konya 2006. 
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NEY DEM TUTUYOR 
        Şahin UÇAR 

 
Ney dem tutuyor 

Ney dem tutuyor!... Dembedem âlem 

Bir şam-ı garibane dönerken 

Şair, yine serhoş yine pür-gam 
Gel şimdi hazan vaktidir ömrün 

Kan sızdırarak sanki ufuktan 

Kan doldu gönül kâsesi, söyle! 
Ey dil hani ney? Dem sesi nerde? 

Dem-beste gönül bestelerinde 

Ney dembedem ah etse de... Kim 
Anlar, kim okur şarkını bilmem 

Hayfa ki gönül derdini söyler: 

Men haste-dil-i bestenigarem.. 

Şerhetme dili... Görme neler var! 
Hamuş ola ol şuh-i nevakar 

Hamuş!... Ki ney dem tutuyor dem 

 
Ağlarsa gönul tanburum ağlar 

Bir nağme ki her dem değişir aşk 

Men dembedem-i mest-i müdamem 
Ey şimdi... demadem, ebedi gam 

Dem şimdi... Bu can çünkü bu demdir 

Vay şimdi, ya men şimdi, kimem men? 

Men dembedem-i mest-i müdamem 
Vaktaki biter şarkısı ömrün 

Ey şam-ı hazan... Anbean ey dem 

Ney dembedem-i şah-ı elemdir 
Men dembedem-i bestenigarem 

Kalbim demidir, ney sesidir bu 

Aşkın o karanlık yüzüdür bu 

Tanbur ile neyler bana söyler 
Ney dem tutuyor, dem tutuyor ney 

“Daire semai tutarak” der: 

“Her gül-i gülzar buyi, nafe-i kalu bela” 
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BOR’LU KEMÂLÎ BABA ÜZERİNE 
Dr. Namık ASLAN* 

 

Giriş 

Nice türküsü dillere destan olup da ismi unutulan binlerce ozanın varlığı 

düşünülürse, ömrünü kuş uçmaz kervan geçmez bir köyde geçiren “Kemâlî Baba” 

nâm  âşığımızın emsallerinin pek çoğundan daha şanslı olduğu söylenebilir. Ancak 
hemen belirtelim ki, O bu şansını Rağıp Önen, Raşit Arıkan, Tevfik Özkubat, 

İsmail Özmel, Ali Kılınçsoy gibi kadir bilir hemşerilerine ve hakkında bir uluslar 

arası tebliğ sunup iki de kitap yayınlayan Nail Tan gibi Türk halk bilimine ve Âşık 
edebiyatına gönül vermiş bir bilgeye borçludur. 

Yüksek lisanstan öğrencilerim Zekeriya Bolat ve Fedayi Dokuz’la birlikte 

Niğde-Bor kaynaklı cönkler üzerine yüksek lisans tez çalışması yapmayı 
planladıktan sonra âşık tarzı şiir geleneğinin bölgedeki durumu ve yapılan 

çalışmalarla alakalı olarak bir ön araştırma yaptık. Bu bağlamda karşılaştığımız ilk 

isim araştırmacı yazar ve şair İsmail Özmel oldu. Değerli araştırmacının Niğde 

Valiliğince yayınlanan “Dünden Bugüne Niğde’li Şair ve Yazarlar” adlı 
çalışmasının yol göstericiliğinde Akpınar Dergisi ile Niğdenin Sesi ve Yeşil Bor 

gazetelerinin taranmasının oldukça faydalı olacağını gördük. Yeşil Bor Gazetesi’ni 

bizzat kendim taradım. Niğdenin Sesi ve özellikle de “Borlu Şair ve Edipler” 
başlığı altında Yeşil Bor Gazetesi’nde bir seri makale yayınlayan başarılı bir 

araştırmacı yazar ve değerli bir şair olduğunu sonradan öğrenme fırsatı bulduğum 

Ragıp Önen’den oldukça faydalandığımızı belirterek, şükran ve rahmetle yâd 
etmeyi borç bilirim.  

Önen, verdiği öneme binaen olsa gerek Yeşil Bor Gazetesi’nde tanıtma 

yazısından başka “Kemâlî Baba” hakkında bir de kitap hazırlamış ancak maddi 

imkânsızlıklar yüzünden bastırma imkânı bulamamıştır. Ragıp Önen’nin 
“Ulukışlalı Kemâlî ve Babası Mühtâcî” adını verdiği ve uzun uğraşlar sonunda 

1985’te daktilo ederek tamamladığı çalışmada, Kemâlî’nin hayatı edebi kişiliği 

değerlendirildikten sonra şiirleri de; koşmalar, muammalar, hicivler, ağıtlar, 
semailer, destanlar başlığı altında örneklendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde 

ise Kemâlî’nin oğlu Tevfik’in bir hicviyesi, babası Mühtaci’nin beş koşması ile 

yine aynı köyden “Gizliyâ” mahlaslı bir ozanın hicviyesine yer vermiştir. 

Biz bu yazımızda, Kemâlî Baba ile ilgili olarak Nail Tan, Ali Kılınçsoy ve 
İsmail Özmen’in verdiği bilgileri Ragıp Önen’in verdiği bilgilerle karşılaştırdıktan 

başka Ragıp Önen’in kaydettiği, ancak bahsettiğimiz diğer araştırmacıların 

çalışmalarında yer almayan şiirlerini de yayınlayacağız. Ayrıca, yine aynı köyün 
yetiştirdiği “Gizliyâ” mahlaslı bir ozanın da “Gafiller Destanı” adlı bir şiirini 

vereceğiz.  

Kemâlî’nin Hayatı  
1926’ya kadar hayatta olmasına rağmen Kemâlî Baba’nın hayatı hakkında 

verilen bilgilerin çelişki arz etmesi, Osmanlı münevverlerinin geleneksel şiirimizin 

temsilcilerine bakış açısıyla alakalı olarak F. Köprülü’nün yaptığı tespitlerin 

aslında devam ettiğini göstermesi bakımından son derece manidardır. Farklı 
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kaynaklarda onunla ilgili verilen bilgilerin ortaklık arz eden noktalarını belirtecek 

olursak; 1860-1926 yılları arasında yaşadığını, asıl adı Mustafa olup şairlik 

istidadının ırsi olduğunu, doğup yaşadığı Bor’un Ulukışla Köyünde çiftçilikle 

iştigal ettiğini, badeli âşık olduğunu, 35-40 yaşlarında Kâdiri tarikatına intisap edip 
bu dönemden sonra tekke tarzı şiirler söylediğini ve halktan iltifat görmesine 

rağmen fakir bir hayat sürdüğünü söyleyebiliriz. 

Badeli olduğu ancak saz çalmasını bilmediği, okula gitmediği ancak kırk 
yaşlarına doğru Kuran’a bağlı olarak harekeli yazıları okuyacak kadar yazıya vakıf 

olduğu söylenmektedir. Şiirlerini başkalarının kaydetmiş olması onun yazmayı 

bilmediği fikrini kuvvetlendirmektedir. Ulukışlalı Mustafa’nın şiir söylemeye ne 

zaman başladığını kesin olarak bilmiyoruz. Ancak, 20-25 yaşlarında iken bâde 
içtiği ile ilgili tevatürler anlatılmaktadır. Mustafa’nın badeli âşık oluşuyla ilgili 

tevatür, bildiğimiz klasik bade hikâyelerinden epeyce farklı olup, her hangi bir 

şiirine de konu olmamıştır. Köy halkı onun erenlerden nasiplendiğine, üçlerin 
iltifatına mahzar olup bade içtiğine inanmaktadır. Yörede onunla ilgili anlatılan pek 

çok bade hikâyesinden birini vermekle yetineceğiz. 

Bade İçmesi  
Mustafa, 20-25 yaşlarında iken Aksaray yolu üzerindeki Beştepe mevkiinde 

ekin biçiyormuş. Yanına gelen üç atlı selam verdikten sonra: “Ey arkadaş, bizler 

uzak yoldan geliriz ve çok açız, karnımızı doyuracak bir şeyin var mıdır?” 

demişler. Ekmek ve yoğurttan ibaret azığını ortaya getiren Mustafa, yoğurdu ayran 
edip ekmeği içine doğrayarak yolcuların karnını doyurmuş. Bu ikramdan pek 

memnun kalan yolcular ayrılırken: “Ey arkadaş, bize büyük iyilik ettin. Bu iyiliği 

karşılıksız bırakmak bize yakışmaz. Buyur şu bir kadeh şarabı afiyetle iç.” 
demişler. Dindar bir adam olan Mustafa bu teklifi şiddetle reddetmiş. Yolcuların 

tüm ısrarlarına rağmen Mustafa şarabı içmeyi kabul etmemiş. Bunun üzerine 

yolcular: “Biz de sana zorla içiririz” demişler ve Mustafa’yı sıkıca tutup şarabı 

ağzından dökmeye çalışmışlar. Ağzını sıkıca kapattığı için kadehteki şarap 
sakalından aşağı süzülüp dökülmüş. Bu olaydan sonra Mustafa coşkulu şiirler 

söylemeye başlamış. Köylülerin ve onu tanıyanların belirttiğine göre oldukça uzun 

bir sakalı varmış ve sakalını ağzına almadan bir şey söyleyemezmiş. Bir ayak 
verilip irticalen şiir istendiği zaman başını yukarı kaldırıp gözlerini kapatır, sakalını 

da ağzına alarak, bülbül gibi şakır, şiirler söylermiş. Sakalını ağzına alma ihtiyacı, 

badeyi içmeyip sakalına döktüğü içinmiş. Bölge halkının Kemâlî’nin ulaştığı 
mertebe hakkındaki inançlarını göstermesi bakımından Ragıp Önen’in naklettiği şu 

olayı da burada vermek isterim. “Ulukışla köyünde uzun yıllar öğretmenlik yapan 

Bor’un eski ve asil bir ailesinden olan Sipâhizâde Yahya Efendi bizzat bana anlattı 

ki: - Ben bir gece rüyamda cennetin kapısına kadar vardım. İçeri girmek istedim 
ancak kapıdaki muhafızlar sokmadılar. Ben ısrar edince; “Dur baş muhafıza haber 

verelim.” dediler. Baş muhafız geldi. Baktım ki bizim garip Kemâlî. Beni görünce 

muhafızlara; “Bırakın girsin o bizdendir.” dedi. Beni de içeri aldılar. Ertesi gün 
sokakta Kemâli gülerek bana yaklaştı. “Gördün mü koçum ben olmasaydım oraya 

giremeyecektin.” dedi. Hayrette kaldım ve onun kemâline şahit oldum.- dedi.” 

Ragıp Önen’in tanık göstererek anlattığı bu çarpıcı hikâye de gösteriyor ki, 
yöre halkı O’nun kemâline samimi olarak inanmış ve mertebesine de tanık 
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olmuştur. Nail Tan bu hikâyenin farklı bir versiyonundan başka daha bir kısım 

tevatürleri de kitabında vermiştir. 

Mahlas Alması 

Mustafa, köyden Bor’a geliş gidişleri sırasında sıkça Kuddusi Hazretlerinin 
dergahına gider gelir olmuş. Bu yakınlaşmadan kısa bir süre sonra (tahminen 35-40 

yaşlarında) dergahın şeyhi Abdurrahman Efendi’ye intisap ettiğini görüyoruz.  

Mustafa’ya, “Kemâlî” mahlasını şeyhi Abdurrahman Efendi’nin bir imtihandan 
sonra verdiği söylenir. Şöyle ki: Dergâhta şeyhin huzurunda oldukları bir gün, 

gösterişi seven ve şiir söylemeye hevesli bir hafızın da bulunduğu bir sırada, Şeyh 

Hazretleri bunları sınamak istemiş. Bir dal reyhan uzatıp; “Ne güzel, ne hoş kokulu 

çiçek! Siz ne dersiniz erenler” diye sormuş. Hafız sözü alıp reyhanla ilgili açık ve 
basit methiyeler sıralamış. Pek memnun kalmayan şeyh Mustafa’ya dönünce 

Mustafa; 

Misk ü amber kokusun hırkadan yoklamalı 
Nice dağlarda biten laleyi virsen istemem 

Âşıkı maşukuyum maksadım didar benim 

Mustafa der cennet-i âlâyı virsen istemem  
Dörtlüğünü söylemiş. Bunun üzerine Şeyh Abdurrahman Efendi ; “Sen kemâle 

ermişsin” demiş. Şeyhinin sözündeki rumuzu anlayan Mustafa, o günden sonra 

“Kemâlî” mahlasını kullanmaya başlamış.  

Şairliği  
Şiirleri dikkate alındığında diğer araştırmacıların da işaret ettiği gibi iki ayrı 

Kemâlî’den bahsetmek gerektiği bizim de kanaatimizdir. Tahminen otuz beş 

yaşlarında Kadirî tarikatına intisabından sonra söylediği iddia edilen ilahi ve daha 
çok semai tarzındaki şiirleri dil ve üslup bakımından diğer şiirlerinden oldukça 

farklı görülmektedir. Aslında bir muamma ve hiciv ustası, başarılı bir destan şairi 

olan Kemâlî’nin kırkından sonra şiir dilini bu denli zenginleştirmesi fevkalade bir 

durumdur. Bu zenginleşme mümkün olabilmekle birlikte âşığımızla çağdaş iki 
Kemâlî’nin daha bulunduğu ve şiirlerinin karışmış olabileceği ihtimali gözden uzak 

tutulmamalıdır. Nail Tan’ın da kitabının 46. sayfasında tespit ettiği “dedim dedili” 

bir koşma olduğu üzere, Bor’lu Kemâlî’nin olduğu söylenen Bektaşi temalı şiirlerle 
bir kısım semailerin Kastamonu’lu Kemâlî’nin olabileceği ihtimali mutlaka 

araştırılmalıdır. Ulukışlalı Kemâlî; köyünün dağlarına, bağlarına, güzellerine 

koştuğu şiirlerinde, ölenleri ardından yaktığı ağıtlarında destanlarında, zamandan 
ve felekten şikâyet ettiği, fakirliği ve muhannetliği yerdiği taşlamalarında ve 

kuşkusuz sır küpü muammalarında oldukça başarılıdır. 
Çökelek ve ekşimiş yoğurt için söylediği iki şiiri, türünün en güzel 

örneklerindendir. “Bağ Destanı” ve “Değirmenci Destanı” da bu arada anılmalıdır. 
Bu şiirlerin tamamı gerek Ali Kılınçsoy ve gerekse Nail Tan tarafından 

yayınlandığı için burada vermeye gerek görmüyoruz. Ancak hem Kılınçsoy hem de 

Tan çalışmalarında, Kemâlî’ye ait gösterilen “Hacı Mahmut” taşlaması, Ragıp 
Önen tarafından Kemâlî’nin oğlu “Tevfik” adına kaydedilmiştir. Önenin kaydettiği 

taşlamanın mahlas dörtlüğü: 

Geldim geçtim şu dünyada şen idim 
Siz yediniz ben geriden tanıdım 

Kemâlî’nin oğlu Tevfik ben idim 
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Bunu da böylece duy Hacı Mahmut 

şeklindedir. Kemâlî, daha genç yaşında ölen bu oğlu için bir de ağıt yazmıştır. 

Ragıp Önen’in Kemâlî hakkında diğer araştırmacılardan farklı değerlendirdiği bir 

husus da askerlik meselesi ve buna bağlı olarak yazdığı bir şiiridir. Ragıp Önen bu 
hususla ilgili olarak: “İlk eşi kendisi gibi öksüz olduğu için İmparatorluk kanunları 

gereği askerlikten muaf tutulmuş ancak seferberlikte askere alınarak Urfa’ya 

gönderilmiştir. Urfa’daki askerliği sırasında arkadaşı Lütfü’ye manzum bir mektup 
yazmıştır” demektedir. 

Yayınlanmamış Şiirleri 

Koşmalar 

1 
Felek beni attı tünden tünlere 

Mansur gibi dara bağlar ben miyim 

Artırdım feryadı günden günlere 
Bülbül gibi zara bağlar ben miyim 

Acep benim gibi bir daha var mı 

Mecalim yok şu dağları aşar mı 

Bin derdim var birbirini tutar mı 

Yandı bağrım kara bağlar ben miyim 

Kemâlî’yim bir sahraya salmadım 

Bildiğim hiçbir şeyden kalmadım 
Türlü libas giyip murat almadım 

Kimsesi yok garip ağlar ben miyim 

2 
Hub cemalin seyretmeğe giderken 

Kalmadı gözümün nuru sevdiğim 

Çekip aşkın katarını yederken 

Gelme diye karar virdi sevdiğim 

Cevahir taşı da ne pek kıymetli 

Al yeşil yazması başında katlı 

Kendi küçük ama cilvesi tatlı 
Acep bilmem kimin yari sevdiğim 

Bilirim yarimin âşığı çoktur 

Şu koca cihanda akranı yoktur 

Beyazdır gerdanı incedir aktır 

Bilmem melek bilmem huri sevdiğim 

Kemâlî kaşının karası değil 
Devası derdinin çaresi değil 

Çok cümbüş yapmanın sırası değil 

Hasılı ömrümün varı sevdiğim 

Kemâlî Baba bir mezradan geçerken, on üç-on dört yaşlarında gayet alımlı bir 

kızın ücra bir çeşme başında ağladığını görmüş. Kızın hâline üzülen Kemâlî su 
istemek bahanesiyle onu teselli etmek istemiş. Kız çeşmeden doldurduğu tası 

Kemâlî’ye uzatmış. Suyu içen Kemâlî, kıza bu koşmayı söylemiş. 

3 
Varsın güzel garip garip ağlasın 

Ne güzel edası, sesi var kızın 

Aşk ateşi derununu dağlasın 
Başında modalı fesi var kızın 

Dünyaya gelmemiş böyle garip baş 

Ayın onbeşine benzer hilal kaş 

Elleri koynundan çıkmıyor gardaş 

Karalar bağlamış yası var kızın 
 

Elindeki dolu dolu bade mi 

Deli sersem divan’ider âdemi 

Hüday(i) başına  tek piyade mi 
Kavimden gardaşdann nesi var kızın 

Kemâlî’yim ağlar gözüm kan için  

Kerem yandı tüttü Aslıhan için 

Su dağdır geçmişlerin canı çin 

Cevahir kıymetli tası var kızın 

Kemâlî Baba kendinin de gizliden gizliye gönül düşürdüğü bir komşu kızının, 

başka bir köye (Avşar Ören’e) gelin gitmesine üzülerek bu koşmayı söyler. 

4 
Kirpiği ok gibi kaşları yaydan 

Gözleri sürmelim yaktı gidiyor 

Bir yiğit çıkmadı yüz evli köyden 

Güzellerin şahı kalktı gidiyor 
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Yad bülbüller derdi gonca gülünü 

Saranlar öğünsün ince belini 

Şimdi oldu Avşar Ören gelini 

Düşman bayrağını çekti gidiyor 
 

Sensiz bu yerlerde duramam gayrı 

Bağlandı yollarım varamam gayrı 
Uçtu yuvasından göremem gayrı 

Güzel keklik gibi sekti gidiyor 

 

Kemâlî fikirde iller şen oldu 
Yıkıldı gönlümüz harap han oldu 

Ağlayı ağlayı gözüm kan oldu 

Büsbütün cihanı yıktı gidiyor 

İlahi  

5 
Billâ şek ü şüphe itmem   

Muhammed Mustafa haydır 

Yolundan ayrılıp gitmem  
Muhammed Mustafa haydır 

 

İnübdür Kabetullah’a  
Ebed gülmedi vallaha 

Münacât eyler Allah’a  

Muhammed Mustafa haydır 

 
Şekerden tatlıdır sözler  

Yatıp Rabbini özler 

Her daim bizi gözler  
Muhammed Mustafa haydır 

Açılan gülleri derdim  

Şükür muradıma edim 

Vasiyetnamesin gördüm  

Muhammed Mustafa haydır 
 

Habibullah haram yemez  

Halini kimseye dimez 
Giceler yatmaz uyumaz  

Muhammed Mustafa haydır 

 

Şu’a(ı) inci dişinde  
Neler var gözü kaşında 

Şefaat tacı başında  

Muhammed Mustafa haydır 
 

Nübüvvet mührü dalında  

Daim tespihi dilinde 
Yeşil sancağı elinde  

Muhammed Mustafa haydır 

 

Asil ümmeti seçildi  
Lebinden Kevser içildi 

Derinde güller açıldı  

Muhammed Mustafa haydır 
 

Kemâlî’yim halim n’olur  

Yardan kendisi bilir 

İnanmayan kafir olur 
Muhammed Mustafa haydır 
 

Ağıt 

Çukurkuyulu Hacı Mavıoğlu Hacı Hüseyin için söylenmiş. 

8 
Kavım gardaş halin nedir dimeden 

Derdim yâd illere bildirdin felek 

Sesimizi getirdiler semadan 
Saçım kelep kelep yoldurdun felek 

 

İçin için korkar idim düşümden 
Ayırdılar beni nazlı eşimden 

Kaza kurşunları değdi başımdan 

Sinem delik deşik deldirdin felek 

 
İsmim sorarsanız Hacı Hüseyin 

Yas tutup validem karalar giyin 

 
Beni vuran Mehmet kana kan bilin 

Ecel peymânesin doldurdun felek 

 
Kaynatam Hacı Şeyh pederim Mavı 

Burada aralaşmaz işimiz kavi 

Emmim dayım birbirine müsavi 
Olmadık işleri oldurdun felek 

 

Al kanlarım ılgıt ılgıt akanda 

Suç sahibi kurtulun mu yakanda 
Divan-ı Bârîde elim yakanda 

Düşmanı pişime güldürdün felek 
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Benden yana esef itme pederim 

Şüphesiz şehidim yoktur kederim 

Ne yapayım böyle imiş kaderim 

Aşk ilen ummana daldırdın felek 
 

Ah ittikçe kara bağrım üzüldü 

Nahn-ı Kasemnada böyle yazıldı 
Bana kara yerden bir ev düzüldü 

Cevrilen cenazem kaldırdın felek 

 

Zalim Azrail karşımdan gitmez 
Emir büyük yirden bir fayda itmez 

Virandır bahçemiz bülbüller ötmez 

Gönlüm gonca iken soldurdun felek 
 

Eski hanemizin tütününkestik 

Kum gibi savrulduk yel gibi estik 

Yoksa eşraf mekan yere mi bastık 

İsmimi defterden sildirdin felek 
 

Evvel işin bir kamile danmadın 

Ah ittikçe yüreğinden yanmadın 
Zalim ittiğinden hiç utanmadın 

Namus ar perdesin kaldırdın felek 

 

 
Garip Kemâlî dir destim dolmadan 

Sararıp vücudum benzim solmadan 

Dahi dünya muradını almadan 
Beni genç yaşımda öldürdün felek 

Ağıt 

Hicaz’da ölen Hacı Arif Ağa için söylenmiş 

9 

Hacc ittik hicaz’ı döndük geriye 

Sere düştü ayrılığın nişanı 

Medine şehrinden çıktık beriye 
Deli gönül arz’idiyor vatanı 

 

Sana dirim sana Mekke’nin beyi 
Ulu ümidim sensin elim değneği 

Eğnime biçildi gaflet gömleği 

Asla belli değil yakası yanı 

 
Ecelin şerbetin içtik ne ise 

Kader bir ummana düştük ne ise 

Fenadan bekaya göçtük ne ise 
Haccım kabul eyle yaradan Gani 

 

Hacı Arif Ağa’dır şan u şöhretim 
İnşallah mamurdur yarın ahretim 

 

Felek büktü benim selvi kametim 

Zahir böyle imiş emri fermanı 

 
Ah bu da ne kısmet attı ırağa 

Gözlerim dayanmaz kanlı firağa 

Sen miydin yanında hacı Arif Ağa 
Anın sıkı ahbabı dostu yaranı 

 

Niğde’dir sancağım Ortaköy kazam 

Kendime yar değil hep cümle azam 
Yetiş imdadıma Tahsin’im Rıza’m 

Duadan unutma hacım sen beni 

 
Taktir ezelden kıt imiş kalem 

Ahir fevt olacak hep cümle âlem 

Garip Kemâlî dir hasılı kelam 
Can bülbülü terk eyledi gülşeni 

Ağıt 

Ortaköylü Tâhirî’nin ölümü üzerine söylenmiş. 

10 
Yarenlerim yoldaşlarım bilmedi 

Felek ağu kattı aşıma benim 

Kavimlerim kardeşlerim gelmedi 
Seyret neler geldi başıma benim 

 

Eğnime değdi azap meleği 
Ne kadar çağırsam duymaz kulağı 

Bırak gitsin bırak kahpe feleği 

 
Çoktan düşer imiş peşime benim 

 

Erenler sundular yatsıdan meyi 
Okudum elifi terk ettim feyi 

Vaden tamam oldu ölecen deyi 

Üç gün evvel girdi düşüme benim 
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Tâhirî dünyadan el çekti gider 

Düştük gurbet ele bu imiş kader 

Belki gelip geçen ziyaret ider 

Tarihim koyun hem taşıma benim 

Tâhirî aşkına Kemâlî yandı 

Cennet-i Alâda kevsere kandı 

Öldü zannetmeyin Tâhir Efendi 

Adûlar karışmaz işime benim 

Gizliyâ’nın Bir Şiiri  

Rağıp Önen’in; “Ulukışla köyünden (Gizliyâ) mahlaslı Hüseyin Can Ata, 
“Eseoğlu” adıyla anılırmış. Gençliğinde santur, saz çalar ve okuryazarmış. Birçok 

şiiri ve destanları varmış. Bu bilgiyi takriben kırk sene evvel (1940’larda olsa 

gerek) orada öğretmenlik yapan amcaoğlu Sait Bey’den öğrenmiştim. Bu destanı 
Sait Bey o zaman 1270(1854-54) doğumlu ve pek ihtiyar bir hâlde iken (85-90 

yaşlarında olsa gerek) kendi ağzından dinleyerek yazmış.” dediği destanı da 

aşağıda veriyoruz.  

 

Gafiller Destanı 
 

Bir kişi işinde hile iderse 
Tükenir harçlığı para bulamaz 

Okkayı dirhemi gayıp iderse  

Kaşınır kavranır dara bulamaz 
 

Yükletip malını gezdirmez ise 

Yıkıp bir mahalde çözdürmez ise 
Dünyada gemisin yüzdürmez ise 

Düşer bir deryaya kara bulamaz 

 

Kulağı işitir bir kaba seli 
Avrat işe gir dir kavganın aslı 

Çarıklar saksıda üç gündür ıslı 

Sınar ayağına göre bulamaz 
Çorbası hakeza ekmeği tuzsuz 

Kendini suçsuza dövdürür mahsuz 

Köylü iki yarı arda casus 

Arar gövdesinde yara bulamaz 
 

Elleri arkasında damda gezinir 

Haftada bir tıraş olur kazınır 

Kazanılmış diye ölür özenir 

Bazı gedik gelir sıra bulamaz 
 

Sabahtan kalkar da odaya gelir 

Konuk yatağında beş kuruş kalır 
Koşarak Asmaz’da Emin’i bulur 

Tozcular süpürmüş yöre bulamaz 

 
Sırt elbise ister giremez köye 

Muhannete varsan un serer ipe 

Borçlu borcun ister çocuklar şepe 

Dört tepeden aşar çare bulamaz 
 

Arkasında tazı omzunda ıslı 

Barutu tükenmiş karalı yaslı 
Bir çuval kömür sekiz de borçlu 

Arar komşuları kira bulamaz 

 

Dir Gizliyâ bizim haller n’olacak 
Ekmek yok ki bir azığı bulacak 

Kedi dahi açlığından ölecek 

Öğer köşeleri fare bulamaz 
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NEY SESİ 

Kibar AYAYDIN* 

Kitapla dolu olan odamın bir köşesinde askere gitmeden önce aldığım müzik 

seti durur. Müzik setinin iki gözlü rafında çift sıra hâlinde duran kasetler vardır. 

Bunların hemen yanında da yeni alınmış cd’ler dizilidir. Arada sırada şiir 

kasetlerini dinlerim. Kasetlerden çıkan ses, kitapla dolu olan rafları âdeta 
okşayarak ilerlerdi. Okunan her şiirle ruhum kanatlanır, çok uzaklara giderdim. 

Bazen loş bir ışık altında dinlerdim şiirleri. O zaman da romantizmin kıyılarında 

dolaşırdım. Bazen de yüreğimi çatlatan şiirler okunurdu: ağlardım. Bir yanda Attila 
İlhan’ın okuduğu “Ben Sana Mecburum”, bir yandan kendi sesinden Necip Fazıl’ın 

“Sakarya Türküsü” bir yandan Ayşe Egesoy’un okuduğu “Kardelen” bir yandan da 

Aşk Risalesi ile Erdem Beyazıd... Bu şiirlerin hepsi kızıl bir akşam güneşi gibi 
ruhumu okşardı. 

Dinlediğim bu şiir kasetlerinin yanında, klasik Osmanlı musikisi ile klasik Batı 

müziğinin ayrı bir yeri vardır. Sözün sihrinden, melodinin uhreviliğine çağıran bu 

müzik; ister istemez insan ruhunu kanatlandıran harmonik bir yapıya sahiptir. 

Beethoven, Mozart, Chopin, Vivaldi, Haydn, Bach klasik müziğin batıdan yükselen 
değerleri olduğu gibi; Esrar Dede, Yesarî Asım, Tamburi Cemil Bey, Hacı Arif, 

Münir Nurettin, Saadettin Kaynak doğudan yükselen meşk ustalarıdır. İnsanın 

müşterek duygularını, aşk kıvılcımlarıyla tutuşturan bu namelere hiçbir gönül 

bigane kalamaz. Onun, ruhları sarsan sesine kim kapılmışsa bir dinginliğe ermiş; 
“mutlak güzelliğe” karşı, sonsuz bir iştiyak duymuştur.  

Bu yazıyı kaleme aldığım saatlerde Türk Edebiyatı, Mostar ve Varlık 

Dergileri’nin Nisan (2006) sayılarını bayiden yeni almıştım. Ne güzel bir tevafuk 

ki dergiler bu ay “Müzik ve Edebiyat” konusunu işlemişlerdi. Dergileri büyük bir 

zevk ve iştiyakla okudum. Daha önce Cinüçen Tanrıkorur Dergâh’tan çıkan 
kitaplarını karıştırmış, musikimizin köklerini öğrenmeye çalışmıştım. 

Organoloji’nin bir çalgı bilimi olduğunu doğrusu yeni öğrenmiştim. “Ney”de,  

toplam yedi delik olduğunu; insan simasında da iki göz, iki kulak, bir ağız ve 
burundaki iki delikle beraber, toplam yedi adet menfezle “ney”e benzetildiğini 

biliyor muydunuz? “Ney”in tasavvuf kitaplarına geçen tarihi hikâyesi ise şöyledir: 

“Hazreti Peygamber Miraç’a çıktığı zaman; Cenabı Allah’tan, esmasının 

tecellileriyle ilminin sonsuzluğuna ilişkin doksan bin sır ve kelime öğrenmişti. Bu 
sırların otuz binini halka ayan, otuz binin havassa beyan, otuz binini de gizli saklı 

olmayacak şekilde izhar etmiştir. Bu sırlardan bazılarını da Hazreti Ali’ye 

söyleyerek bunları kimseye anlatmamasını tembihlemiştir. Fakat Hazreti Ali bu 
sırların yüreğindeki ağırlığına dayanamayarak boş bir kuyuya bu sırları söylemek 

zorunda kalmıştır. Zamanla bu kuyudan, söylenen sırların tesiriyle bir kamış biter. 

O kamışı ise bir çoban keser ve onunla üflendikçe ruhları sarsan bir alet ortaya 
çıkar. Bu sesi duyan Hz. Peygamber, Hz. Ali’ye ‘Niçin sırları ifşa ettin ya Ali?’der. 

Bunun üzerine Hz. Ali özür dileyerek: ‘Ya Resulallah, tahammül edememekten boş 

bir kuyuya söylemiştim’ deyince ‘İşte bu ney, bu esrarı, kıyamete kadar söyler 

                                                
* Niğde Anadolu Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Edebiyat Öğretmeni  
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buyurdular.” Bütün bir medeniyetimizi musikide gören Tanpınar; musikiyi maziyi 

açacak bir anahtar şeklinde izah eder. Onun özellikle Sahnenin Dışındakiler isimli 

romanında İhsan’a söylettiği şu ifade kendi kültür ve medeniyetimiz açısından 

oldukça manidardır. “Bana musikimiz tek bağlanış noktası gibi geliyor. Kim bilir, 
belki bir gün yalnız onunla kendimizi anlayacağız!” Yine Tanpınar’ın Huzur 

romanında ney, Emin Dede’nin nefesinde “mücevher parıltılarıyla nebat 

yumuşaklığını birleştiren” sırlı bir sese dönüşür. 

Neyden dökülen her nağme onu üfleyen, onunla meşk eyleyen neyzenle hayat 

bulur. Ney üfleyen neyzen, marifetin hikmet kanatlarıyla donanmamışsa “ney”e 
yazık eder. İlahi neşve, ancak “ney”in temsil ettiği mistik havanının 

soluklanmasıyla yakalanır. Ruhlarda tutuşturulan bu şevk yangını, ayrılışın yeniden 

büyük feryadını duyurur bize. 

Ney ki çalgılar arasında insana en yakın olanıdır. Ney sesinde yaratılışın bütün 

efsunu gizlidir sanki. Sırrını onunla meşk eden âşıklar neydeki hasreti bilseler bile 
onun vuslat arzusunu tam manasıyla anlayamayacaklardır. Kâinatın yaratıcısı Yüce 

Mevla’nın “kün” emr-i ilahisindeki o estetize edilmiş hayatı, ancak neyden dökülen 

nağmeler anlatabilirdi. Neyin yanık nağmeleriyle kanatlanan insan ruhu bir an 
ötelere gider gelir. Mevlâna’nın o veciz ifadeleri neydeki esrarı biraz olsun bize 

anlatmıyor mu? 

Dinle neyden kim hikâyet etmede, 

Ayrılıklardan şikâyet etmede 

Der kamışlıktan ayırdılar beni 
Nâlişim zar eyledi merd ü zeni 

Şerha şerha eylesün sinem firak 

Eyleyim tâ şerh-i derd-i iştiyâk 

Bu tercüme, Asaf Halet Çelebi’nin “Mevlâna ve Mevlevilik” isimli eserinde 

verdiği bilgiler çerçevesinde; İstanbullu şair Süleyman Nahifi’nin(1738-H.1151) 

tamamını Türkçeye, nazmen çevirdiği Mesnevî’den alınmıştır. Beni kamışlıktan 
ayırdıklarından beri çığlıklarımı duyan herkes ağlamaya başladı. Sevgiliye olan 

iştiyakımı anlatabilmem için ancak parça parça olmuş bir yürek isterim. Hakiki 

sevgiliden ayrı düştüm düşeli her meclis benim için matem oldu. Ben ayrı 
düşenlerin dostu olan bir neyim, beni ancak onlar anlayabilir. Aşkın ateşi içimi 

dağladıkça feryatlarım kesilmeyecektir. “Kutsi Bir Gecede Ney Dinlerken?” İsimli 

şiiriyle İsmail Özmel de neydeki o esrarı şöyle dile getirir. 
Semavi ellerinle bir köprü kur yarına 

Ruhumuzu ulaştır saadet diyarına. 

Bir anlık bile olsa değer bu misafirlik 

Değil mi ki o yerde ruhlarla beraberdik 

Ney sesi, ayrılığın acısını tadan ruhlar için bir hüzün olmaya devam edecektir. 
O ilahi neşveyi hissetmenin en kestirme yolu da, bir ney sesine kulak kesilmekle 

mümkündür. Tanpınar’ın şu keskin ifadesiyle yazımı noktalıyorum: “Ney yapıcı ve 

yıkıcı hilkatin sırrı olmuştu. Her şey, bütün kâinat onun nefesinde şekilsiz bir oluş 

içinde değişiyordu. 
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DİLİMİZ VE TÜRKÇEMİZ 
Dr. Mustafa PARLAK 

 

Dil, hayatın alfabesidir. O hâlde, insan kendini anlatmada ve tanıtmada dilini 

kullanır. İnsanın toplumdaki yerini, dil denilen kurum belirler. Dil ile düşünme 

arasında yakınlık vardır. Dil, düşüncenin yansıtıcısıdır. Dil, topluma imkânlar 
hazırlar, hayatına yön verir. Dil, insanin iç ve dış dünyasını yorumlayan 

müessesedir. Dil, toplumsal ve canlı bir varlıktır. 

Dilin gelişmesi, ihtiyaca göre, o dilin kuralları içinde, dil uzmanlarınca 

üretilmelidir, kullanılmada da zorlanma yapılmamalıdır. Ayrıca XXI. yüzyıla 

girdiğimiz bu günlerde, teknolojinin gelişmesiyle, üretilen her ürüne, dilin yapısına 
uygun kelimeler bulmak zorundayız, zira teknolojinin geliştirdiği üretim, mensup 

olduğu milletin kültürüyle dile girer. O da Türkçenin alanını daraltır. 

Ana diline saygı duymasını bilen, başka dillere de saygı duyar. Dile saygı 

duymak; o dili doğru ve dürüst kullanmaktır. Dili doğru konuşmak; çok okumak ve 
bir o kadar da yazmaktan geçer. Okuyup ta yazmayan, dil yanlışları yapabilir. 

Çünkü konuşmalarda bazen yanlışlıklar dikkatten kaçabilir. Yazıldığı zaman, 

bunun farkına varıp, düzeltilebilir. 

Düşünmeyi şekillendiren dildir. Dil olmadan, düşünce olmaz. Batılılaşma veya 

modernleşme, ilim ve teknolojide olması gerekirken, maalesef bizde, sosyal yaşam 
biçiminde algılanmıştır. Tanzimat’tan günümüze kadar konuşmalar içine yabancı 

kelimeler sıkıştırma, sosyal hayatta, giyim ve kuşamda, onlara benzeme gibi tasvir 

seçildi. Bunları yerli yerinde kullananlara sözüm yok ama yanlış kullananlar dilde 
yaralar açtı, dili erozyona uğrattı.  

Roman ve hikâyelerimizde, ilmî çalışmalarda, hatta bazı günlük gazete ve 

dergi yazılarımızda ajitasyon, aksiyon, allright, ampirik, artist, astroloji,   

astronomi, berber,  blöf, bravo, chaislongue (şezlong), consensüs, confor, 
cultüre, dans, dinamik, doktor, epistemoloji, film, formalist, formalite, fren, 

grapefruit, gri, gramofon, individualizm, imaj, inorganik, kartof/kartol, klüp, 

kominikasyon, konteyner, kriter, lemon, limit, linguist, lüks, materyalizm, 
metafizik, minibus, moncher, nirengi, objektif, okey, omnibus, organik, 

oryantalizm, oryantalist, paradoks, pragmatik, parchemin(parşömen), 

paradoks, pozitivizm, pragmatik, program, referans, refleks, radyo, referans, 
risk, riziko, rölöve, rölativite, salt, semantik, skolastik, spor, statik, subjektif, 

televizyon, telgraf, thery (teori), tren, tralebus, tramvay, truchement 

(trüşman=tercüman), vinç gibi bir çok kelimeler kullanılarak, dilimize 
yerleşmesine imkân verildi. Bilimsel çalışmalarda kullanılan ilmî kelime ve 

terimlerin kullanılmasında sakınca yoktur, ama diğer sahalarda buna hassasiyet 

gösterilmesi gerekir. 

Batı dillerinden gelen bu kelimeler ya söylenişine (fonetiğine) göre, ya da Türk 
halkının hançeresine uyan şekliyle dilimize girmiş oldu. Ayrıca bunların orijinal 

manalarının dışında, zıt anlamlarında kullanıldı. Adı geçen kelimelerin fazlalığı 
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dikkat çekebilecek niteliktedir. Bunların uygun şartlarda Türkçe karşılığı 

bulunmalı, yeni gireceklere de hazırlıklı olunmalıdır. 

Televizyon müesseselerinin ülkemiz hayatına girmesi ve yeni yeni kanalların 

kurulmasıyla birlikte, Türkçe dişi isimler, Türkçe dişi programlar aldı başını gitti. 

Hele TV programı yapan sanatçılar (Hülya Avşar, Savaş Ay, Mehmet Ali Erbil, 
Ümit Güner, Levent Kırca, Seren Serengil, Mahmut Tuncer, ibrahim Tatlıses, 

Huysuz Virjin, gibi.)dan bazıları dilimize uyma şöyle dursun, Türkçenin kullanım 

değerlerini darmadağın etmeye başladılar. Bu durumlara kimse çıkıp da bir 
müdahale etmedi. Olduysa da ferdi ve birkaç süreli yayının (periyodiğin) küçük 

sütunları arasında sıkışıp kaldılar. Sadece Mahmut Tuncer'in söyleyişi (fonetiği) 

hususunda bir tenkit geldi.  

Seyirci karşısında edep dışı davranışları bir tarafa, Türkçe kelimeleri batı 
söyleyişi (fonetiği) içinde seslendirerek, müstehcen ve kinaye yüklü ifadeler 

karşısında ya sustuk, ya da kahkahalarla karşılık verdik. Bunlardan bazılarının 

hazin ve ibret verici akıbetleri Türk halkının hafızasında, tazeliğini hâlâ 
korumaktadır. Ümit ederim ki, bunlardan mesajlar alıp, düzelme veya düzeltme 

yollarına gidilsin. 

Adı geçen programların bazılarında Türkçeyi en güzel biçimde seslendiren ve 

dile hassasiyet gösteren sanatçılarımız da yok değildir. Bunların başında 

TRT'mizin güzide sunucuları olmakla beraber, bazı özel kanallarda, toplumumuzun 
"Evet! Hayır!" yarışması dediği, programı sunan Erkan Yolaç Beyefendi gelir. 

Kendilerini kutlar, bu örnek davranışının devamını dilerim.  

Batı dillerine ait kelimelerin kullanımı, politikacılarımızın, bürokratlarımızın, 

aydınlarımızın, basınımızın dillerinden düşmemeye başladı. Bunların yanında 
musiki otoriterleri, besteciler, reklâmcılar, bilgisayarcılar, ünlüler, sunucular ve 

daha nicelerinin dillerine girerek günlük hayatımıza kadar indirgendi. 

Türkçe kelimeyi batı dilleriyle, bazen de batı dillerindeki kelimeyi Türkçe 

kelimelerle birleştirerek bir takım uyduruk kelimeler ortaya çıkardılar. Bu durumda 
Türkçenin yozlaşmasına sebep oldular. Dili, iyi kullanmadığımız zaman gaf 

yaptırır, başımıza iş açar, bizleri zor durumlarda bırakır. 

Günümüzde çeşitli yayın organlarında, Türkçe konusunda devamlı veya 

kesintili yazılar yazanların sayısı küçümsenmeyecek kadar kabarıktır. Bu durum da 

dil açısından son derece sevindirici. Aynı zamanda Türkçeye olan hassasiyetin 
artması demektir. 

Bazı yazılı basında Türkçe konusunda sürekli dil yazıları yazan kalem sahipleri 

vardır. Bunların dil konusunu gündem yapmaları, Türkçeye olan önemseme ve 

sevgilerinden kaynaklanmaktadır. Türkçeyi iyi bilmek; konuşurken ve yazarken 
kullandığı kelimenin hakikî ve mecazî anlamlarını göz önünde tutarak, maksadı 

yalın, açık ve anlaşılır bir şekilde anlatmaktır. 

Türkçeyi, sezgilerle değil, bilimsel kurallara dayanarak öğrenmek ve 

uygulamak şarttır. Konuşma ve yazmada anlam kargaşasına meydan vermemek 

için, Türkçenin inceliklerini iyi bilmek ve kavramak gerekir. Bu da Türkçenin 
"anayasa”sı olarak kabullenilen "Türkçe Dilbilgisi"ne hâkim olmakla başarılır. 

Bunlar bilinmezse anlam bozukluklarına veya anlam kargaşasına sebep olunur. 
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İfade etmek istediğimizi muhatabımıza veya okurumuza iletemeyiz. Bu 

yanlışlıklardan kurtulmak da, Türkçenin cümle yapısını kavrama bilincini 

yakalamakla mümkün olacaktır. 

Anlatımda, kavramlar yanlış isimlendirilirse, doğru bir düşünce üretemeyiz. 

Bunun için de, kelime, söz ve cümlelerin neler ifade ettiğini iyi bilmemiz, bizi 
başarıya götürecektir. 

Dil konusunda Nurullah Ataç, Muharrem Ergin, Mehmet Kaplan, Faruk Kadri 

Timurtaş, Ömer Asım Aksoy, Necmeddin Hacıeminoğlu, M. Orhan Okay, Ahmet 

Bican Ercilasun, İnci Enginün, Zeynep Kerman, gibi daha birçok bilim 
adamlarımız ve amatör dilciler, zaman zaman yazılar kaleme alırlar. Dili yanlış 

kullananları uyarırlar. Türkçenin kendine has kurallar içinde konuşulmasını 

örneklerle tavsiye ederler. 

Yabancı dillerden dilimize girmiş kelimelerin fonetiğindeki orijinalitesiyle 

değil, toplumun seslendirmesiyle alınması daha uygun olacaktır, zira lisanımızda 
bu konuda birçok örnek bulmak mümkündür.   

Serbest kelimesi Acemce olup, anlamı "başı bağlı, başı örtülü" demektir. iç 

mana olarak; "evli", dış mana olarak ta; "başı türbanlı, eşarplı, yemenili, çedikli" 

ifadeleri çıkarılır. Dilimize transfer edilirken, fonetik açısından olduğu gibi alınır, 
bu defa da mana değişikliğine uğrayarak; "hür, bağımsız" anlamında kullanılır. 

Dilde tasfiyecilik de doğru bir tavır değildir. Bu davranış geçmiş ile hal 

arasındaki bağları koparacaktır. Böylece de köksüz bir nesil yetişmesine sebep 

olunacaktır. Milletler daima mazileriyle ayakta dururlar. Milleti millet yapan temel 

unsurların başında "dil" gelir. 

Dilimizde kullanılan yabancı kaynaklı kelimeleri kullanmadığımız zaman, 
çözüm kendiliğinden doğacaktır. Ancak, dilimize yerleşmiş asırlık kelimelere bu 

kuralı uygulamak da doğru değildir. Zira mazi ile hali koparmak demek olur ki, bu 

da Türkçenin hayrına olmaz. 

Dile sahip çıkmak, cezaî müeyyide ve yaptırımlarla değil, dil sevgisiyle 
verilmelidir. Bu da Türk Edebiyatı içinde dili, üslûbu, anlatımı ve konusu güzel 

olan eserleri okumak ve okutmakla olur. 

Bazı diller (Arapça - Fransızca)de erkeklik ve dişilik aranır, Türkçe de böyle 

bir özellik yoktur. Dilimizde cinsiyete değil, insana önem verilir. İnsan 

yaratılmışların içinde seçkin bir yeri vardır, bundan dolayı da insan; tasavvuf 
felsefesinde "eşref-i mahlûk" olarak kabul görür.  

Her türlü yazılarımızı kaleme alırken yaptığımız fahiş hatalardan biri de, özne 

ile yüklem arasındaki mana bütünlüğüne dikkat etmememizdir. Buradaki 

dikkatsizlik; öznenin çoğul durumunda -bu insan olursa- yüklem de çoğul olur. 
İnsanın dışında özne çoğul olsa bile yüklem tekil olur. Bu durum çoğu zaman 

gözden kaçırılır. Beklenmedik dil hatalarına sebep oluruz. 

Her zaman dilcilerin ve devletin, dil üzerinde gözü olmalıdır. Onların bu 

hassasiyeti gereksiz değildir. Bilhassa yazılı, sözlü ve görüntülü basında dildeki 

bozulmalarda dikkatler çekilmelidir. İlgililer bu konunun üzerine giderek dile 
verilecek zararlar önlenmelidir. Bu millî bir görevdir. Fransa’nın "Orly" hava 
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alanında "Fransızcanın dışında dil kullanmak yasaktır!" levhası dikkatleri çekerken, 

bizim birçok terminal, istasyon ve buna benzer mekânlarda bazı dillerde "Hoş 

geldiniz!"  cümleleriyle karşılaşırız. İşte iki ayrı milletin, dil konusundaki 
anlayışını yansıtan çarpıcı iki örnektir. 

Yaşamamızın her geçen gününde dili kötü ve yanlış kullananların sayısı 

gittikçe artmaktadır. Bu özellik onların iyi bir dil eğitimi alamadıklarında veya 

okuma alışkanlıklarının kıt olmasından kaynaklanmaktadır. Yazılı ve görüntülü 

basının kullandığı dil ne kadar Türkiye Türkçesine uygun olarak kullanılırsa, 
okuyan ve izleyen toplumun da dili, o derece düzenli ve güzel olacaktır. Üzerine 

titrediğimiz değerlerden biri de ana dilimiz olan Türkçedir. 

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında çıkan birçok yazılı basının çeşitli sayfalarında 

"Vatandaş! Türkçe oku, Türkçe konuş..." dövizleriyle, milletimizi bu konuda 
eğitmeye çalışmışlardır. 

Gerek yazılı ve gerekse sözlü basınımızda görülen Türkçe yanlışlıklar, her kim 

olursa olsun, hemen gündeme getirilmeli, olumlu tenkit ve değerlendirmeler 

yapılarak doğrusu ortaya konulmalıdır. Bir ara Tercüman Gazetesi bunu yaptı, daha 

sonra da kitaplaştırdı. Bunu diğer basın organlarımızdan da bekleriz. 

Konuşma dili ile yazı dili bir tutulmalıdır. Düşünceyi biçimlendiren ve yazıya 
aktaran dildir. Onun için, millet olarak herkes Türkçeye olan hassasiyetini 

göstermeli, yükümlülüklerini yerine getirmelidir. 

 

 

BÜYÜMEK 
Ali İhsan KOLCU 

 
Bir çift göz nişan vurdu  

Gözlerimin içine  

Sen oldun işte 

 
Geçti zamanın gölgesi  

Işıklar arasından 

Sen doğdun işte 
 

Senin de maceran başladı erken 

Ve derken 
Yürüdün işte 

 

Yordu gözlerini hasım bakışlar 

Düştün kendi boşluğuna 
Uyudun işte 

 

Var sen de yaşa dilediğini 
İzini bırak karlı yollarda 

Büyüdün işte 
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OKUMAK ÜZERİNE 
İsmail SARIKAYA 

 

Geçenlerde karıştırdığım bir dergide ülkemizde 1.848 adet yayıncının ve bu 

yayınevlerine ait 103.221 adet kitabın mevcut olduğunu okudum. Ayrıca Aralık-

Ocak 2005 dönemine ait 6.053 adet kitap basılmış ve okuyucunun istifadesine 

sunulmuştur. Rakamlar gösteriyor ki yetmiş milyon nüfusa sahip ülkemizde okuma 
debisi bir hayli düşük seviyelerde. Kitap öyle de gazete farklı mı? Ülkenizde en 

popüler gazeteler bile altı yüz bin baskı sayısına ulaşamıyorlar. Kaldı ki her 

vesilede genç nüfusumuzla övünmekteyiz. Demek ki biz de, genç nüfus da 
okumuyoruz. Bu noktadan hareketle merhum Tarık Buğra'nın şu sözleri aklıma 

geldi. "Okumayan toplum, okuyanı taklit etmeye, onun peşinden gitmeye, bunu 

yaparken de büyük primler ödemeye mahkûmdur." Kitaplar, dergiler ve gazeteler 

bilinçli okuyucular için vardır. Bu bilinçlenme küçük yaşlarda başlayıp asla 
emekliliği olmayan bir serüvendir. Okumak, her şeyden önce kendini tanımak, 

nefsiyle mücadeleyi öğrenmek, görmekle bakmanın teferruatını kavramak ve tahlil 

gücümüzü geliştirmektir. Günümüzde her türlü olumsuz handikapların kucağında 
çırpınan gençliğimizin şifasını acaba hangi mecralarda aramak gerektiğini iyice 

sorgulamak lazım.. 

Artık şu gerçeği açık seçik kabul etmeli, şapkamızı önümüze koyup düşünmeli 
ve hiç bir bahanenin arkasına sığınmamalıyız. Evet, okumuyoruz. Aslında beni bu 

yazıyı yazmaya iten sebep hem trajikomik hem hisse almasını bilenler için de 

oldukça düşündürücü bir olay; şöyle ki: Genç dostum bir Türkçe öğretmeni. Henüz 

göreve yeni başlamış. Bir vesileyle tanıştığımızda Türkçe öğretmeni olduğunu 
öğrenince daha bir samimi olmak iştiyakıyla; bu aralar hangi kitapları okuduğunu, 

hangi yazar ve şairleri beğendiğini usulu dairesince sormaya başladım. Verdiği 

cevap karşısında şaşırdım mı, üzüldüm mü? Varın yorumunu siz yapın. Genç 
öğretmenim şu ana kadar  üniversite öğreniminden dolayı okumaya zaman 

ayıramadığını, okul bitiminde de göreve başlayınca ders programının oldukça 

yoğunluğundan yine okumaya zaman bulamadığını, hünermiş gibi açık seçik beyan 

etmez mi? Evet, karşımdaki hem de bir Türkçe öğretmeni... Yunus Emreleri, 
Fatihleri, Yahya Kemalleri, peki genç kuşaklara kim tanıtıp sevdirecek. Cevabı 

vermek elbette ki zor... 

Bu arada Millî Eğitim Bakanlığımızın yüz eser kampanyası da, öğrencilerimizi 
okumaya sevk etmesi yerine adeta, okumaktan soğuttu desek haksız sayılmayız. 

Çünkü ciddi yayınevlerinin yanı sıra sırf yüz temel eser için yerden mantar biter 

gibi ortaya çıkan yayınevleri, oldukça kötü çevirileriyle, dilbilgisi kurallarımızı 
hiçe sayarak, okumadan öte birer ticari meta düşüncesiyle okuma rüzgârını 

maalesef ters yöne çevirmişlerdir. Hepsini okumana gerek yok ben sana kısa bir 

özet kitabını vereyim düşüncesi, işi daha da çirkinleştirmiştir. Bu arada yüz temel 

esere şunu ekleyelim, şunu çıkartalım kargaşası da öğrencilerde kuşkuyla 
karşılanmıştır. Bu sebeple yüz temel eseri okumadan öte bir iki yazar ismi veyahut 

bir iki kitap ismi, ya kalmış ya kalmamıştır. Elbette ki okumak erdemin başıdır. Biz 

bu olguyu necip ecdadımızın okumaya olan engin merakından ibretle öğreniyoruz. 
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İbn-i Sîna'nın yolu bir sebeple İsfahan'a düşer. Fakat yanında hiç bir kitabını 

getirmemiştir. Oradaki âlim ve bilginler ünlü eseri "Kanun" hakkında bilgi almak 

isterler. İbn-î Sîna "Kitap malesef yanımda yok, fakat isterseniz sizlere ezbere 

yazdırabilirim" dedikten sonra, yanındakilere eserin tamamını yazdırır. Daha 
sonraları getirtilen asıl kitapla, yazdırmış olduğu kitap karşılaştırılınca bir 

kelimenin, bir hecenin dahi ne fazla ne eksik olduğu tespit edilir. O, "Geceleri hep 

okumakla, yazmakla meşgul oldum. Uyku bastıracak olsa bir bardak su içerek 
açılıyor, yeniden okuyordum" diyor, lütfen buyurun düşünmeye... 

Yavuz Sultan Selim'in dostu Hasan Can diyor ki; "Gözünden kitap hiç 

gitmezdi. Daima okurdu. Uykuyu ve yemeğe rağbet etmezdi. Günde bir defa yemek 

yemesi fazla okumasındandır." 
Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken de okurken uyumamak için ayaklarını su dolu bir 

kaba batırır, sabaha kadar okurmuş. Kitapların efendisi Ali Emiri Efendi'nin 

bulamadığı bir kitap için ta Yemen'e kadar gidişini hangi ulvî duyguyla 
açıklayabiliriz. 

Bizler okumanın fazilet olduğuna inanan neslin kuşağıyız İnanıyorum ki, 

geriden gelen altın kuşak okumama cehaletinin zincirini kıracak, Üstad Necip 
Fazıl'ın dediği gibi "Yeni görüş ve duyuş mimarisinin toprak üstünde sarayını 

kurtaracak tek vasıta kitap." düsturunun emeline kavuşacağız. 

 

 

BAYRAM* 
   Abdulkadir GÜLER 

 

Bugün bayram 

Dostluk, kardeşlik, erdemlik 
Yakın, derin ve uzak 

Her yer gün aydınlığınca sıcak 

Duman tütsün her ocak 
Kardeşçe, dostça merhaba 

Bayramın kutlu olsun ey dost!... 

Güvercin mavisi aydınlık 

 Defne yeşili huzur. 
Çocuklara salıncak 

Ve her geline bir duvak 

 Bugün bayram küçük büyük herkese 
Candan diyorum merhaba 

Tüm kötülüklere inat 

Her şey gün aydınlığınca sıcak 

 
 

                                                
* Sevgili gönül dostumuz, Abdulkadir Güler’in bayram kutlaması için bizlere gönderdiği 

şiirdir.  
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Denemeler: 

 

MODERN AİLE - BÜYÜK AİLE 
İsmail ÖZMEL 

 

- 1 - 

Modern aile, baba, anne ve çocuklardan meydana gelir. Medeni Kanunumuz da 

aynı görüşü benimsemiştir. Toplumumuzda uzun zamandır tartışılmaz bir gerçek 

olarak kabul edilen bu anlayışın, lehinde aleyhinde neler söylenebilir.  

1.1.2002’de yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunu ailede kadın erkek 

eşitliğini kabul etti. Artık ailenin her meselesi eşlerin beraberce verecekleri 

kararlarla çözülecektir. Bu yeni gelişmenin de bu değerlendirmede etkileri 
olacaktır. 

Baba ve anne, çocukları büyütmek, okutmak, ekmek kazanır hale getirmek 

için, büyük bir çaba içine girerler. Bir gün bakarlar ki yıllar avuçlarından bir sıvı 

bal gibi akıp gitmiş. Ellerinde hatıralar ve dostluklar. Otuz, kırk, hatta elli yıl, belki 

de daha çok yıl arkalarda kalmıştır. Anne babadan, büyük anne, büyük babalığa 
terfi edilmiş, torunlar çevrede, tarifsiz bir mutluluk tablosu çizmişlerdir. 

Yalnız kaldığınız zamanlar, hatıraların getirdiği çağrışımlarla, bir çok konunun 

o zamana kadar akla gelmeyen yönleri üzerinde durmaya, düşünmeye başlarsınız. 

Dün modern aile baba, anne ve çocuklardan meydana gelir diyenler; şimdi 

“peki biz torunlarımızın nesiyiz”,sorusunu sormaya başlarlar. Çünkü artık kendi 

kapıları çalınmakta, yaşlılık yavaş yavaş kapıyı aralamaktadır. 

Bu yeni doğanların babası veya annesinin, babası veya annesi bizdik. Onları 

biz büyüttük, biz yetiştirdik. Torunlarımızın yetişmelerine hiç mi katkımız 

olmayacak, neden dışlanıyoruz, dışlanmamızda aile ve toplum ne kazanıyor, ne 
kaybediyor, gibi sorular akla gelmeye başlar. 

Dün siz anne ve babanızı hor gördünüz, yeni nesil de bunun tabii sonucu 

olarak, bir anlamda açtığınız yolu takip ediyorlar.  

-2- 

Hayat şartları, iktisadi sebepler çoğunlukla annenin de çalışmasını zaruri 

kılıyor. Baba ve anne sabahın erken saatlerinde işlerine giderken, çocuklar ya bir 
bakıcıya veya bir çocuk bakım müessesesine bırakılıyor. Akla gelen soru şu: Acaba 

bu çocuk anne annenin veya baba annenin ilgisine bırakılamaz mı? 

Burada, büyüklerin imkânları, sağlık durumları, olaya ilgi duyup 

duymayacakları gibi konular ortaya çıkar. İlaveten onların kültür seviyeleri ve 

hoşgörüleri de gözden uzak tutulmaması gereken önemli noktalardır. 

Bir çocuğun ninesinin ninnileriyle uyuması, masallarını dinlemesi, güzel 

öğütlerini tutması yabana atılacak zenginlik değildir. 

Konu insanla ilgili olduğuna göre, girifttir ve çok yönlüdür. Meselenin 

duygusal yönleri de vardır. Lehinde yorumlar verilebileceği gibi, aleyhte tezler de 
üretilebilir. Meselâ, büyük baba ve büyük annelerin aldıkları eğitim ile yeni neslin 
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aldığı eğitim arasındaki farklar, sonucu nasıl etkileyecektir? Uyum zorluklarını 

nasıl aşacağız? İyilik yapalım derken zarar da vermiş olabiliriz. Meselenin en 

önemli boyutu eğitim ve kültür farklılıklarının yaratacağı sıkıntılardır. 

- 3 - 

Biz şimdi, üç unsurlu (baba, anne, çocuklar) modern ailenin dışında kalanları 

(büyük anne, büyük babalar) düşkünler yurduna, bakım evlerine veya yapayalnız 
bir odanın veya bir evin içine, kaderleri ile baş başa bırakılmalı mı sorusunu 

sormak istiyoruz  

Hayatlarının en güzel yıllarını verdikleri evlat ve torunlarının hasreti, terk 

edilmenin acıları içinde, hayat yolculuklarını tamamlamaya çalışmaları, elbette 

düşünmeye değer olgulardır. 

Emsalleri az da olsa, bu olumsuz örnekleri görmezlikten gelmek yerine, çözüm 
arayışlarına yönelmek, gerek toplum gerekse aile müessesinin sağlıklı devamı için 

gereklidir diye düşünüyoruz. 

Bu gün genç ve güzel olanların farkında olmadıkları bir dönemeçte, yılların 

akıp geçtiğini, damat ve gelin noktasından, kaynana kayınpeder noktasına 

geldiklerini görecek ve hor baktıkları yorumları ve nasihatleri; bizzat yaşamış 
olmanın verdiği rahatlıkla; onlar da tekrarlamaya başlayacaklardır.  

Bu yorumların elbette bir gayesi vardır.  Her dönemin iyiliklerini ve 

sıkıntılarını düşünerek, dengeli ve hoşgörülü bir bakışla, nesillerin birbirlerine 

tahammül etmelerini öğreneceklerdir. Böylece hem aşırılıklardan arınacaklar, hem 

de kalp kırmaktan kurtulacaklardır. Çünkü bugün sana yarın bana demenin en 
gerçekçi bir yaklaşım olduğunu idrak edeceklerdir.  

- 4 - 

Bir ailenin evlenme çağındaki kızına bir dünür gelir, yani kızı babasından ve 

annesinden isterler. Gecenin geç saatinde odalarına çekilen anne, baba "bu karar ne 
kadar zormuş, babamız-annemiz sağ olsalardı da, onlara da danışsaydık" derler.  

Büyük ailenin bugün aksayan yanlarını nasıl ortadan kaldırırız diye düşünmeli, 

mahzurlarını ortadan kaldırmak için, sağlıklı çözümler üretmeliyiz. Hem onları 

kırmamalıyız, hem de çocuklarımıza çağa uygun güzel eğitimler vermeliyiz. 

Gençler, yeni yetişenler, aileden alınması gerekli sevgi ve saygı kurallarını 

benimsemiş, görev ve sorumluluklarını idrak eden insanlar olarak, hayata daha 

hazırlıklı olarak atılacaklardır. 

Büyük ailenin mazurları yok mu? Elbette vardır. Ama bütün kesimlere şamil 
bir genel yargı ortaya koymaya kalkarsak, bazı büyük yanlışlara da imza atmış 

oluruz. Çünkü öncekilerin kültür seviyeleri ve hayatı anlayışları değerlendirmenin 

ana faktörü idi. Birikimli büyüklerin irşadından yeni nesilleri faydalandırmak da 

bir görevdir.  

Eğitim ve kültür büyük ailenin mahzurlarını ortadan kaldıracaktır. 

Bugünkü değerlendirmem şudur, mekân, sağlık ve kültür problemi olmayan 

ortamlarda büyük ailenin ihyası, milleti daha da büyük yapacaktır. 
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Kitaplar Arasında:  

ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ TAHLİLLERİ 

Figen BAKIRCI* 

 

Edebiyat türleri içerisinde sözün manasını çeşitli sanatlar yoluyla en fazla 

gizleyen tür şiirdir. Türk edebiyatı içerisinde şiirin ayrı bir yeri vardır. Şiiri diğer 

türlerden ayrı kılan kelimelerle oyun oynanışıdır. Ses unsuru ve kelime oyunları 

onu nesirden ayırır.  

Her şiir mensup olduğu topluma bir şeyler anlatma, bir şeyler hissettirme 
amacındadır. Çünkü şiiri şiir yapan, her okunduğunda okuyucuya farklı bir lezzet, 

farklı bir bakış ve algılayış vermesidir. 

Şair, sadece kendisi için yazan ve yazdıklarını kendisi için okuyan değil, ait 

olduğu topluma önderlik etmek zorunda olandır. Zaten şair, mensup olduğu 

cemiyetin kültür derinliklerinden beslenerek eser verdiği sürece kalıcı olur. Eğer 
şair, kültüründen, edebiyatından kopuk kendi hayal âleminde dolaşarak şiir yazıyor 

ve iyi bir şair olduğunu iddia ediyorsa büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu 

zamanla görecektir. Okuyucu okuduğu şiirde kendinden bir şeyler buluyorsa şair, 

şair olur. Yunus Emre, Fuzulî, Baki, Nedim, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, vb. şairler bugün hâlâ büyük bir şevkle 

okunuyorsa bu onların halktan kopuk olmayışlarından, sanatlarını toplum için 

kullanmalarından kaynaklanmaktadır. 

Bugün pek çok şair kendi kültür zenginliğinden beslenerek şiir yazmaya devam 

etmektedir. Yazar Mustafa Parlak, kendi kültür zenginliğiyle beslenerek eser veren 
şairlerden üç ismi, “Güven Çivicioğlu, Bayram Durbilmez ve İsmail Özmel”i bir 

kitapta buluşturmuş ve bu üç şairin birer kitabından yola çıkarak şiirlerini tahlil 

etmiştir. Biz de bu eseri aşağıdaki satırlarda tanıtmaya çalışacağız.  

Dr. Mustafa Parlak tarafından hazırlanan Çağdaş Türk Şiiri Tahlilleri adlı eser; 

İkinci Baskıya Ön Söz, Ön Söz ve iki bölümden oluşmaktadır. 

“İkinci Baskıya Ön Söz”de bu eserin hangi düşüncelerle hazırlandığı ve hangi 
metodun takip edildiği üzerinde durulmuştur. 

Yazar, burada Türk geçlerinin edebi duygularını ve şiir zevklerini geliştirmek 

ve mesleki bilgilerin yanında sanatta birer kalem olmalarını sağlamak amacını 

gütmüştür. Ayrıca yetişen ve yetişecek olan genç neslin Çağdaş Türk Şiiri 

hakkında etraflı ve metotlu bilgi sahibi olmaları için böyle bir çalışmaya ihtiyaç 

duyulduğunu belirtir. 

 “Ön Söz” kısmında yazar, bu çalışmasında yer verdiği şairler kitaplarından 
bahsetmiş ve bu kitaplarda yer alan şiirlerin tahlilinde nasıl bir metot takip ettiğini 

izah etmiştir.   

                                                
* Mehmet ve Emet Aydoğan İlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni. 
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Birinci Bölüm’de, Şiir Hakkında Bazı Düşünceler (13-14), Nazmın/Şiirin İfade 

Ettikleri (17-19), Çağdaş Şairlerimizden Güven Çivicioğlu’nun “Şiirlerle Arayış” 

Kitabı Üzerine (29-48), Şairin Kısa Bibliyografyası (49-50), “Yârname” 

Hakkından Kısa Tespitler (51-65), Şairin Kısa Bibliyografyası (66-68), “Her 
Mevsim Bahar”ın Yayına Girmesi Vesilesiyle (69-77), Şairin Kısa Bibliyografyası 

(78-79) gibi başlıklara yer verilmiştir. 

Yazar, “Şiir Hakkında Bazı Düşünceler” başlığında şiir ve şair hakkındaki 

düşüncelerini sıralamıştır. Yazara göre, şiiri şiir yapan yalnız konusu değil, 

söyleyiş tarzıdır. Şiirde seçilen kelimeler kadar, fonetik, söyleyiş ve ahengin de 
önemi vardır. Şiir mistizm açısından âdeta bir dua gibidir. İnsanı yaşanılan 

âlemden alır, umut ve arzuların bulunduğu bir dünyaya götürür ve mutlu kılar. Şiir 

insanı gevşeten değil, dirilten ve insana yeniden can veren sanattır. 

Yazar ayrıca, şiirin genel yapısında musiki, raks ve neşenin ortak bir hava 

olduğunu, Tevfik Fikret’te, Yahya Kemal’de, Ahmet Hamdi Tanpınar’da ve Ahmet 
Kutsi Tecer’de söyleyiş tarzı ve musikinin ortak özellik olduğunu söyler. 

“Nazım/Şiirin İfade Ettikleri” başlığı altında yazar, şiirin dilek, sistem, 

heyecan, söz sanatı, duygu seli, yaşam biçimi, lafız ve mana sanatı, musiki, his ve 

hayal işi, gönülden yapılan bir dua, vb. olduğunu ifade etmiş ve peş peşe 

sıralamıştır. 

Güven Çivicioğlu’nun “Şiirlerle Arayış” adlı kitabının üzerinde durulduğu 

kısımda yazar, şairin şiirlerinde kullandığı vezinler, kullandığı dil ve üslup gibi 
konuların yanında şiirlerinde kullandığı temalar üzerinde de durmuştur. Ayrıca 

Çivicioğlu’nun şiirlerinden örnekler vererek tahlil etmeye çalışmıştır. 

Çivicioğlu’nun şiirlerinde seslendiği tipler üzerinde durmuştur. Tevfik Fikret 
Haluk’a, Mehmet Akif Asım’a nasıl seslenmişse Çivicioğlu da Saffet Veli, Hurşit 

Ağa, Enflasyon Sebahat, Hacı Efendi, Hasan Dayı, Hıdır, Hurşit Ağa, İbiş ve 

Mıstık gibi tiplere seslenmiştir. 

Yazar, Çivicioğlu’nun şiirlerinde kullandığı atasözleri ve deyimler üzerinde 

durduktan sonra şiirlerde işlenen sosyal tenkitle bu kısmı bitirir.  

“Şairin Kısa Bibliyografyası” başlığı altında Güven Çivicioğlu’nun hayat 

hikâyesinden bahsedilmiştir. 

“Yârname Hakkında bazı Tespitler” başlığı altında Bayram Durbilmez’in 

Yârname adlı şiir kitabı üzerinde durulmuştur. Çivicioğlu’nda takip edilen metot 
burada da uygulanmıştır. Yazar, Durbilmez’in şiirlerinin şekil özelliklerini 

belirttikten sonra şiirlerden örnekler vererek onları tahlil etmiştir.  

“Şairin Kısa Bibliyografyası” başlığı altında Bayram Durbilmez’in hayat 

hikâyesinden bahsedilmiş ve bugüne kadar yayımlanan eserleri sıralanmıştır. 

Türk kültürüne birçok eser kazandıran şair ve yazar İsmail Özmel’in “Her 

Mevsim Bahar” adlı kitabı üzerinde durulan kısımda, şairin şiirlerinin şekil 
özellikleri sıralandıktan sonra şairin dil ve üslubu üzerinde durulmuştur. İsmail 

Özmel, şiirlerinin genelinde Allah, Türklük, Türkçe ve İstanbul sevgisi, Türk 

edebiyatındaki bazı ünlülere hayranlık duyma, aşk, musiki, bahar, vb. konuları ele 

alarak işlemiştir. Yazar da bu temaların işlendiği şiirlerden örnekler vererek 
Özmel’in şiirlerini tahlil etmiştir. 
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Yazar diğer şairlerde olduğu gibi “Şairin Kısa Bibliyografyası” başlığı altında 

şair ve yazar İsmail Özmel’in hayat hikâyesinden bahsetmiş ve  Özmel’in bugüne 

kadar yayımlanan eserlerini sıralamıştır. 

İkinci Bölüm, kaynaklara ayrılmış olup bu kaynaklar “Kaynakça” başlığı 

altında toplanmıştır. Burada şiirle ilgili çalışma yapacak gençlere ve araştırıcılara 

kolaylık sağlamak amacıyla derli toplu bir kaynakça verilmiştir. Şiir üzerine 
hazırlanmış geniş kaynakça; “Eser ve Makaleler” (80-164),  “Özel Sayılar” (164-

166), “Diğer Maddeler” (166-167), “Tezler” (167-170), “Şiir Ödülleri ve 

Armağanları” (170-182), “Edebiyat Ödülleri” (182-189), “Ödül Alan Şairler” (183-
189), “İstanbul Temalı Şiir Kitapları” (189-190), “Modern Türk Şiiri” (190-246), 

“Çağdaş Türk Şiir Kitapları I” (246-247), “Çağdaş Türk Şiir Kitapları II” (248), 

“Çağdaş Türk Şiir Kitapları III” (249), “Çocuk Şiirleri” (249-252), “Çocuk Şiirleri 
Antolojisi” (252), “Çocuk Gazeteleri ve Çocuklara Yönelik Gazete Ekleri” (252), 

“Çocuk Dergileri” (252-253), “Gazeteler” (253-267), “Dergiler” (267-302), “Güzel 

Sanatlar” (302-304), “Felsefe” (304-306), “Ansiklopediler” (306-307), “Yıllıklar” 

(307), “Edebiyat Tarihleri” (308-313), “Sözlükler/Lügatler” (314-327) gibi 
başlıklar altında tasnif edilerek sıralanmıştır. 

Sonuç olarak bu eser, çağdaş Türk şiirine yeni bir bakış açısı getirmiş, daha 

önemlisi şiir üzerine hazırlanan kaynakça, eserin daha da kıymetli olmasını 

sağlamıştır. Bu eseri hazırlayıp okuyucuya kazandıran Dr. Mustafa Parlak’ı 

kutluyoruz. 
 

 

 

GÜZE DOĞRU 
    Adil İZCİ 

 
Önce bulutlar, ardından yağmur 

Anlatır, yalnızlık nerden geçermiş. 

 
İnerdi dağılmış gölgelerimiz 

İnce acılarına güzün, 

Kuytularda soluklanan sessizlik 

Yerleşirdi terkedilmiş bağ evlerine. 
Güneş, solgun güneş, hep aynı çizgide. 

 

Yine de yoklar mıydı içini 
Arada sevinç kıpırtıları? 

 

Günce tutunca anladım: 
Dün, ne çok dolaşıyor bugünde. 
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Hikâye: 

DİRİLİŞ AYDINLIĞINDA 
Murat SOYAK 

 
İstanbul’da ikindi suları… Şehrin dinmeyen uğultusu, caddelerde pür telaş. 

Nedir bu hız? 

Namazdan sonra Kadıköy iskelesine yöneldi. Ak düşmüş saçlarına, alnı 
genişçe, yüzünde hüzün izleri, kalın çerçeveli gözlüğün ardında ışıltılı bakış, orta 

boyda… 

Hemen her gün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçer. Yayınevi 
ikinci adresi dense yeridir. Yıllar yılı bu böyle. 

Yazdığı eserlerde cümle cümle baharı duyurdu. Güle çağırdı insanlığı. 

Yaşadığımız meseleleri sınır taşlarını aşan bir bakış ile yorumladı. Yol gösterdi bir 

ömür. Başımıza gelen sıkıntıların, yıkımların nedenleri, niçinleri üzerinde durdu. 
Bu ülkede bütün çabası köklü, derin bir tefekkürün oluşması için. Umudu 

yoldaş bilip yürüdü. Ardında siyah dumanlar bırakan vapur Kadıköy iskelesine 

doğru ağır ağır yaklaşıyor.  
Deniz sakin bugün. Küçük işyerleri iskeleye yakın sıralanmış. Denize nazır 

çay ocaklarında gazete-dergi okuyanlar, sohbet edenler göze çarpıyor. 

İlkbahar günleri… 
Rıhtımda bekleyen kalabalık, vapurun iskeleye yanaşmasıyla birlikte 

hareketlendi. Vapurdaki yolcular indikten sonra bekleyenlere yol verildi. Martılar 

uçuşuyor. Yiyecek aramaktan yorgun gibiler. Denize teğet geçişleri bir balık için. 

Kıyıya vurmuş pet şişeler, gazeteler, poşetler…  
Vapur büyük bir gürültüyle hareket edip karşı kıyıya yöneldi. Denizi yara 

yara yol almakta. Çevresi köpükler içinde şimdi. Arada gezinenler var. Güvertede 

yer bulan sevinir elbet. Çaylar sıcak, tavşan kanı çaylar! Var mı simit isteyen? 
Vapur içi bir âlem; insan sıcaklığı taşır.  

Pencereye yakın bir koltuğa yavaşça oturdu. Çantasını dizinin üzerine aldı. 

Denize bakıyor. Nazlı dalgaların seyrinde geçmiş günlere gidiyor. Bu kaçıncı 
bahar? Hatıralar sökün etmekte... Çocukluğu, gençlik günleri, üniversite yılları, 

mesleğe geçişi, dostları, dergi yayımlama çabası, yaşanan sıkıntılar, yazılan 

kitaplar…  

Eminönü iskelesine yanaştı vapur. Oturduğu yerden kalkıp denize bir daha 
baktı. Sonra çıkışa doğru yürüdü. Çoğalıyor gürültü. Bab-ı Âli yokuşuna yöneldi. 

Memleketin nabzı bir zamanlar burada atardı. Kimler geldi, kimler geçti?  Kâğıt ve 

mürekkep kokardı buralar.  
Şehrin yaşadığı değişimleri düşündü bir ân. 

Soluklanıp yürümeye devam etti. 

Adımları bir kararlılığın ifadesiydi. 

İman ile aşk ile sabır ile  
Diriliş aydınlığında… 
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Genç Kalemler: 

UÇURTMA ŞENLİĞİ 

Büşra Sümeyye APAYDIN* 

Yıllar öncesiydi. 2.sınıfı bitirdiğimin yazıydı. Sabah erkenden uyanmıştım. 

İçim içime sığmıyordu. En güzel kıyafetlerimi giyinmiştim. Günler öncesinden 

babamla birlikte hazırladığımız şeker pembesi uçurtmam kapının yanında duruyordu. 

Saat 7’yi vurduğunda babamın uyanması gerektiğini anlamıştım. Öyle heyecanlı öyle 

heyecanlıydım ki… Bir an önce uçurtmamı alıp göklere ve güneşe merhaba deme isteği 

içimde dolup taşıyordu. Ama sonra bir korku uyanmıştı içimde: Ya uçurtmamın ipi 

koparsa…  

Babamın elini tutmuş, birlikte şenlik alanına gidiyorduk. Yanımızdan geçen 

hemen hemen tüm çocukların elinde rengârenk uçurtmalar vardı. İçimdeki heyecan-

sevinç karışımı duygu her attığımız adımla beraber biraz daha artıyordu. 

Yaz tatiliydi, teyzemlerdeydik. O gün teyzemlerin kasabasında bir uçurtma 

şenliği vardı. Şenliğin olduğu alana ulaştığımızda, alanın tıka basa dolu olduğunu 

görmüştüm. Şekerciler, baloncular, simitçiler bir şeyler satabilmek için avaz avaz 

bağırıyorlardı. Şenlik alanında heyecanlı olan bir tek ben değildim. Yaşlı bir amca 

uzunca bir konuşmadan sonra düdüğünü çaldı ve hemen hepsi benim yaşlarımda olan 

çocuklar uçurtmalarını havalandırdılar. Gökyüzü artık tam bir renk cümbüşüydü. Bir 

uçurtmanın çıtası kırılmış, uçurtma olduğu gibi çimenli alana düşmüştü. Üzerinde tıpkı 

gökyüzündeki uçurtmalar gibi rengârenk çiçekler bulunan çimenli alana… Biraz sonra, 

benden birkaç yaş daha küçük olduğu gözüken bir çocuğun elinden, uçurtmasının ipi 

kayıp gitmişti gökyüzüne. Sonsuzluğa uzanan elleri bomboş kalmıştı çocuğun. 

Uçurtma sabırsızlanmıştı anlaşılan. Ve birleşmek istemişti bir an önce masmavi 

gökyüzüyle. Çocuk ağlayarak annesine ve uçurtma ise olanlardan habersiz gülücükler 

saçarak mavi gökyüzüne koşmaktaydı. Ama eğer uçurtma bilseydi çocuğun bu kadar 

üzüleceğini, kayıp gider miydi minicik ellerinden çocuğun? Bırakır mıydı onu? Benim 

uçurtmam güneşin ışıklarıyla parıl parıl parıldıyordu. En yükseğe çıkan uçurtma benim 

ki olmalıydı. Bu gün bile ne zaman bir uçurtma görsem o günkü kadar heyecanlanırım.  

Uçurtmamla bir bütün olmuştuk sanki. Onunla beraber ben de uçuyor, o yükseldikçe 

ben de yükseliyordum. Ve ben yükseldikçe sanki daha bir özgürleşiyordum. Sanki 

kopuyordum tüm insanlardan, dünyanın çirkinliklerinden, rengârenk çiçeklerinden 

koptukça kopuyordum. Güneşe uzatıyordum elimi, onun sıcaklığını duyuyordum, 

sevgisini hissediyordum. Bulutların birinden diğerini atlıyorduk uçurtmamla… Öyle 

mutlu öyle mutluydum ki; neler olduğunu bir an için anlayamamıştım. Bulutlar uzakta 

kalmıştı, güneşin sıcaklığını duyamıyor, sevgisini hissedemiyordum. Artık 

yükselmiyor, düşüyordum. Ayaklarımın yerde olduğunu hissettim. İnsanlar geri geldi 

birer birer. Yeniden şenlik alanındaydım… 

Başımı yukarıya, gökyüzüne kaldırdım. Biraz evvel uçurtmamla beraber 

oynadığımız gökyüzüne… Ve sonra gözlerimden iki damla yaş süzüldü. Babamla 

beraber yaptığımız uçurtmamın ipi kopmuştu. Şimdi bensizdi. Ben de onsuz. Şimdi o 

tek başına gökyüzünde süzülüyordu sakince. Ve ben, ellerimden uçup giden ve 

giderken de masum, küçük hayallerimi beraberinde götüren şeker pembesi uçurtmaya 

hüzünle bakıyordum. 

                                                
* Bor Akın Gönen Anadolu Lisesi 10-H Sözel. 


