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ON SEKİZİNCİ SAYIYI SUNARKEN 

İsmail ÖZMEL 
Üçüncü yılın son sayısı 18. sayıya ulaşmak bizi mutlu etti. Aynı zamanda 

ömürden üç yıl kayıp ettik diyebilir miyiz? Ben kayıp değil ama kazanç sayılabilir 

diyorum. 
2008 Yılı Türkiye’de Yahya Kemal yılı olarak, dünyada Türkçenin abide 

eseri Divan-ı Lügat it Türk yılı ilan edilmesi dilimiz, edebiyatımız ve kültürümüz 
açısından fevkalade önemli olmuştur. Böylece kültürümüz, medeniyetimiz, 
Türkçenin ve Türk şiirinin bir daha gündeme gelmesi sağlanmış oldu. 
Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar Türkçe konuşarak gidebilirsiniz sözünün ilhamı 
ile gayretlere gayretler eklenmiş oldu. 

Öyle anlaşılıyor ki Türkçenin en eski dillerden birisi olduğu, çok geniş bir 
coğrafyada konuşulduğu ve muhteva itibarıyla da diğer dillerle boy ölçüşebilecek 
bir zenginliğe sahip olduğu kabul edilmiş oldu.  

6-7-8/Kasım/2008 günlerinde 16.’sı kutlanan Hazar Şiir Akşamları’ndan 
bahsetmek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katıldığı; 
Azerbaycan Edebiyatının büyük şairi Bahtiyar Vahapzade anısına yapılan bu yılki 
etkinlikler yeni bir açılım daha kazandı. Elazığ’da buluşan şairlerin ilçelere 

ulaşmaları sağlandı. Bize de Maden ilçesi düştü. Elazığ’ın en uzak ve fakat en şirin 
ilçelerinden birinde bir gün geçirmek ve sohbetlerde bulunmak güne yeni bir çeşni 
kattı. Maden’de iki ay önce gelip göreve başlayan kaymakam Önder Bozkurt’un 
kültüre ve edebiyata yakın ilgisi ve ev sahibi olarak bizleri karşılaması ayrıca 
takdire şayandır. 

Cumartesi günü sabah, Sivrice ilçesinde, Hazar gölü kıyısındaki Mavi 
Restoran’da sabah kahvaltısında buluştuk. Çevrenin şairane manzarasını 
tamamlayan bu güzel mekân, insanları ve ikramları ile çok güzeldi. Elazığ’a yolu 

düşenlerin Hazar Gölü kıyısında, Mavi Restoran’da bir sabah kahvaltısı yapması 
unutulmaz güzel bir anı olacaktır. 

Keban Barajı; sular eski seviyesinin çok altında; ama Türk Edebiyatının 
sevdalıları bir araya gelince, tarihten bir sayfa açmak ve Süleyman Demirel’in 
baraj açılışındaki şevkini ve heyecanını hatırlamamak mümkün değildi. Tahta 
köprü, Çırçır şelalesi ve bilhassa ruhlarımızı yıkayan su sesinin yankıları halen 
kulaklarımızdadır. Gezinin bahse değer anekdotlarından birisi de; Bestekâr Kıbrıslı 

şair Arif Albayrak’ın; kıymetli dost Yahya Akengin’in bir şiirinin bestesini teypten 
dinletmesi oldu. “Bütün Şiirleri” kitabımı bestekara,  Akgün otelinde takdim 
ederken, belki sizin şiire ihtiyacınız yoktur ama, benim şiirlerimin bir bestekara 
ihtiyacı vardır, diyerek takdim edişim de onun hoşuna gitmişti. Yine kıymetli şair 
dostlarım Yavuz Bülent Bakiler, Abdullah Satoğlu, Yahya Akengin, Abdülkadir 
Güler’lerle  Elazığ’da bir araya gelmek, Fırat Üniversitesindeki dostlarla buluşmak 
fevkalade güzel oldu. Elazığ Valisi Muammer Muşmal ve emeği geçenleri 
kutluyoruz. 

Geçen sayımızda kapaktaki resim alt yazılarındaki karışmadan dolayı ve 
Kibar Ayaydın’ın Şair Dağlarca ile ilgili yazısının dip notlarının dergiye 
girmemesinden dolayı okuyucularımızdan ve yazarımızdan özür diliyoruz. 
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Akpınar güzel yazı ve şiirlerle huzurunuzda. Onu yaşatmak için abone 
gayretlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, selâm ve saygılarımı sunuyorum. 

 

DİVANU LUGATİ’T-TÜRK’TEN GAZİANTEP AĞZINA ATASÖZLERİ
*
 

Nadir İLHAN** 

Giriş 

Toplumların kolektif bilinci, milli hafızası dil sayesinde oluşmakta, varlığını 
dil sayesinde devam ettirmektedir. Dil sayesinde toplumun bireyleri ortak değerleri 
kazanır, ortak bilince ulaşırlar. Milletlerin ortak kültürel değerleri, gelenek ve 
görenekleri dil sayesinde işlenerek nesilden nesile aktarılmaktadır. Toplumu 
meydana getiren fertler de dil sayesinde kendilerine ulaşan milli değerlere sahip 

çıkmakta, onlar etrafında kenetlenerek, ortak bilinçleri gelişmektedir. Ortak 
değerlerin yansıması olan atasözleri kolektif bilincin dil dünyasına yansıyan 
söyleyişlerdir. 

Toplumsal bilinci oluşturan, iletişimi sağlayan dil durmaksızın değişmekte 
ancak biz dilimizin değiştiğini de fark edememekteyiz. Dilin farklılaşımını 
görebilmek için tarihî lehçelere veya çağdaş lehçelerin farklı sahalardaki 
kullanımlarına veya daha dar bölgelerde kullanılan ağızlara bakmamız yeterli 
olacaktır. Dilin ses sisteminde ve kelimelerinde uzun süren bir tarihi süreç 
içresinde, bir kısım değişmeler ve farklılaşmalar meydana gelebilmesine karşın 
bunlar dilin kollarını bir birinden tamamen koparan değişimler de değildir. Bu 

konuyla bağlantılı olarak J. V. Vendryes “Kelimeler aynı kalmasa, ne düşünce ne 
de toplum hayatı mümkün olabilir. Herkesin kendine göre bir gerçek 
benimsemesini önleyen gene dildir. Dil bizi, başkalarının, birlikte yaşadığımız 
kimselerin gerçeklerini benimsemeye ve kendi gerçeğimizi onlarınkine uydurmaya 
zorlar.”1 demektedir. Vendryes’in de ifade ettiği gibi dil birlikte yaşadığımız 
toplumun gerçeklerini de bize benimsetmekte, ortak kültürün oluşturulmasını 
sağlamaktadır. 

Uzun deneyimler ve tecrübeler neticesinde oluşan ve toplumun ortak 
değerleri haline gelen örfün, gelenek ve göreneklerin, bunların dilde süzülerek 
kristalleşen şekilleri olan atasözlerinin nesilden nesile aktarılması, ortak değerler 

olarak benimsenmesi, ortak aklın ortak bilincin ürünü olan dille gerçekleşmektedir. 

Ömer Asım Aksoy’un “Tanrı ve peygamber sözleri gibi ruha işleyen bir etki 
taşırlar. İnandırıcı ve kutsaldırlar.”2 dediği atasözleri, Kitab-ı Atalar’da da ‘Atalar 
sözü Kur’ana girmez, yanınca yelişür’ şeklinde ifade edilmekte ve alelade 
sözlerden farklı; toplumun ortak değerlerini yansıtması açısından kutsiyet 

                                                   
* Bu Yazı Uluslararası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür,  Dil Ve Edebiyat) Sempozyumu  

Gaziantep, 10-12 Nisan 2008, sempozyumunda sunulan bildiri metninden hazırlanmıştır.  
** Yrd. Doç. Dr, F.Ü. Fen Edeb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ELAZIĞ nilhan1@firat.edu.tr 
nadirilhan@hotmail.com 
1 J.V. Vendryes, Dil ve Düşünce (çev. Berke Vardar), Multilingual Yay. İstanbul 2001, s.34. 
2 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I, Dördüncü Baskı, TDK Yay., Ankara 1984 

mailto:nilhan1@firat.edu.tr
mailto:nadirilhan@hotmail.com
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taşımaktadırlar. Atasözleri taşıdıkları yargılar açısından doğruluğu herkesçe kabul 
edilen, milletin ortak dünya görüşünü yansıtan kalıplaşmış söz birlikleridir. 

Atasözünün tarifi, özellikleri: 

Atasözünün tam bir tarifinin yapılmadığını belirten Ömer Asım Aksoy, 
eserinde şöyle bir tarif ortaya koymaktadır: “Atalar sözü: kuvvetli bir fikri, derin 
bir düşünceyi veya hayat tecrübelerinden alınmış bir dersi; ya öğüt, ya genel kural, 
yahut âdet ve gelenek olarak; kısa, özlü bir düstur şeklinde belirten, halkın ortak 
bilincinden doğmuş ve uzun zamanların süzgeçinden geçmiş, yaygın, sevilir 

sözlerdir.”3 Aksoy’un bu tarifinden de anlaşılan atasözlerinin temel özellikleri, 
halkın ortak bilincinden doğan uzun zaman süzgeçinden geçerek günümüze ulaşan 
genel kabulleri bir hüküm halinde bildiren sözler olmasıdır.  

Aksoy’a göre ‘açıktan ahlak amacı gözeten atasözleri, açıktan açığa öğüt 
vermeyen kendisinden ders ve ibret alınan atasözleri ve bazı adet ve gelenekleri 
düsturlaştıran atasözleri olmak üzere üç tür atasözü grubu bulunmaktadır. 

İnsanoğlunun bir takım ortak yaratılış özellikleri dolayısıyla ortak iletişim 
aracı olan dilinde de bir takım benzerlikler görülmektedir. Her milli dilde, o dili 
kullanarak iletişim kuran milletin edindiği deneyimlerini, bilgi ve görgüsünü 
yansıtan atasözleri bulunmaktadır. Bu ortak değerleri ifade eden atasözlerinin bir 
kısmının zamanla kaybolabildiği bir kısmının değişerek devam ettiği bir kısmının 
ise aynen korunabildiği bilinmektedir.  

Doğan Aksan bu konuda “Atasözleri zaman içinde yitirilebilmekte, bir 
bölümü sözcükleri değişerek bir bölümü de hemen hemen hiç değişmeden 

yaşamlarını sürdürmektedir. Kimi atasözleri de ülkenin ortak yazın dilinde 
kullanılmaz olmakla birlikte, dilin birçok eski ögesini barındıran lehçe ve 
ağızlarda varlıklarını koruyabilmektedir.”4 diyerek tarihî dönemlerde kullanılan 
atasözlerinin bir kısmının ortak yazı dilinde yer almadıklarını, buna karşılık 
ağızlarda eski şekillerin bir kısmını da koruyarak varlıklarını devam 
ettirebildiklerini göstermektedirler. 

Atasözlerinin yazı dilimizdeki yaygın ve zengin kullanımlarına Türkiye 
Türkçesi ağızlarında da rastlamaktayız. Ağızlarda yer alan ve Türkçenin eski 
dönemlerinden gelen pek çok unsur gibi atasözlerinin bir kısmının varlığı da eski 
Türkçe dönemine dayanmakta, tarihi metinlerde kullanımlarını görebilmekteyiz. 

Bir kısmı ise Türklerin yerleştikleri-yaşadıkları coğrafyalarda karşılaştıkları 
durumlara edindikleri tecrübe ve deneyimlere bağlı olarak ürettikleri genel geçer 
düşüncelerdir. Doğan Aksan da atasözleriyle ilgili olarak “Bir bölümü, Türkçenin 
eski dönemlerinden gelen, bir bölümü ise doğrudan doğruya Anadolu halkının 
kendi bilgeliğine, deneyimlerine dayanan bu sözler gerçekten, çok özgün, … çok 
başarılı örnekler oluşturmaktadır.”5 diyerek atasözlerinin bir kısmının bütün Türk 

                                                   
3 Ömer Asım Aksoy, Gaziantep Ağzı II, İbrahim Horoz Basımevi, İstanbul 1945, 213. 
4 Doğan Aksan,Anadilimizin Söz Denizinde, Bilgi Yay.,  İstanbul 2002, s.141. 
5 Doğan Aksan, Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri, 2. Baskı Bilgi Yay., İstanbul 2006, s.158. 
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dünyasında görülmesine karşılık bir kısmının bölgeden bölgeye değişebilen 
atasözleri olduğunu bildirmiştir. 

Divanu Lugati’t-Türk ve atasözleri 

Türk milletinin milli hafızasının köşe taşlarından biri olan Divanu Lugati’t-
Türk de içerisinde barındırdığı dil malzemesiyle, folklorik unsurlarla Türk 
kimliğinin, Türk geçmişinin en önemli ürünlerindendir.  

Divanu Lugat’it-Türk, Kaşgarlı Mahmud’un Karahanlı sahasında XI. 
yüzyılda yazdığı Türkçenin en eski sözlüğüdür. Bazı kaynaklarda 1072 yılında 
yazımaya başlanıp 1077 yılında tamamlanarak Abbasi halifesine sunulduğu 
bildirilen eserin, pek çok kaynakta 1072 tarihinde tamamlandığı belirtilmektedir. 

Eser Araplara Türkçe öğretmek gayesiyle yazıldığı için düzenleniş açısından da 
bildiğimiz sözlük sistemlerinden farklı olarak, Arapçanın kelime sistemine göre 
düzenlenmiştir. 

Divanu Lugati’t-Türk’te Besim Atalay’ın “sav” ibaresiyle verdiği 284 cümle 
bulunmaktadır. Ancak Ahmet Günşen’in I. Uluslararası Türk Dünyası 
Kurultayı’nda sunduğu bildirisinde Divandaki savların yani atasözlerinin sayısı 
konusunda Besim Atalay tarafından hazırlanan tercümenin taranmasıyla sav ibareli 
284 cümle tespit ettiğini, ancak bunlardan birinin de yargı ifade eden bir cümle 
özelliği olmadığını belirttikten sonra şu bilgilere yer vermiştir: “Sonuçta, “sav” 
ibaresi taşıyan 284 cümleye ulaştık. … bazılarının, özellikle sıralı cümle yapısında 

olanların, yarım olarak tekrarlanmış olduğunu gördük. … Buna göre 26 savın 2, 4 
savın 3, 1 savın da 4 defa tekrarlanmış olduğunu gördük. Tekrarları aynı sıra 
numarasına aldıktan sonra elimizde 267 sav kaldı.” 6  

Yukarıdaki ifadelerde de belirtildiği gibi Besim Atalay’ın çalışmasından 
hareketle tekrarlar dışında ve sav ibaresiyle verilmekle birlikte yargı ifade etmeyen 
örnekte çıkarılınca 266 sava ulaşan Günşen, sav ibaresiyle verilmeyen iki cümleyi 
de sav olarak değerlendirmiş ve Divanu Lugati’t-Türk’teki savları 268 olarak tespit 
etmiştir. Bu konudaki hükmünü de şu sözleriyle ifade etmiştir: “tarama çalışmamız 
sırasında, her ne kadar sav olarak belirtilmemiş de olsa, iki cümleyi anlam ve 
anlatım özelliklerine bakarak, sav cümlesi olarak listemize ekledik. … Böylece 268 

sav cümlesini ele alıp … geniş bir incelemeye tâbi tuttuk.”7 

Bu atasözlerinin tamamına yakını bugün Türk dünyasında varlıklarını devam 
ettirmektedirler. Kaşgarlı Mahmud’un Divanına aldığı tanıklayıcı açıklayıcı 
metinler içerisinde şiirler, atasözleri yer almaktadır. Kaya Türkay Divanda yer alan 
atasözleri konusunda “Bu sözlerin temel kavramını çözmekle kalmaz, hangi kişi ve 
durum karşısında kullanıldıklarını, hangi yargıyı bildirmek amacıyla 
söylendiklerini belirir. Kâşgarlı’nın böylece işleyip verdiği atasözleri 300’e 

                                                   
6 Ahmet Günşen, “Dîvânu Lûgati’t-Türk’teki Savların Cümle Yapısı”, I. Uluslararası Türk 

Dünyası Kurultayı (9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir)  -Bildiriler-, Editörler: Fikret Türkmen-Gürer 

Gülsevin, C. III, Ankara: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yay., s.  1041-1054 
7 Günşen, a.g.b.,  1044. 
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yakındır.”8 demek suretiyle 300’e yakın atasözünün kullanıldığını belirttikten sonra 
bunların bir bölümünün ortak yazı dilimizde ve bölge ağızlarımızda da 
yaşadıklarını ifade etmiştir. 

Agop Dilaçar da, eserlerinde işledikleri konular yanında tanıklayıcı olarak, 
Kaşgarlı Mahmutla birlikte Yusuf Has Hacib’in de Türkçenin atasözlerini eserinde 

topladığını bildirmekte, durumu şöyle ifade etmektedir. “Balasagunlu Yusuf, evren, 
ahlak, erdem, hikmet, ülkücülük, … ve …,  Kaşgarlı Mahmut da, coğrafya, budun 
bilgisi, tarih dil ve lehçe bilgisi alanında egemendirler. Birleştikleri başka bir 
önemli nokta da Türk folkloru ve atasözleri alanı idi.”9 

Kaşgarlının farklı Türk boyları arasından derlediği atasözlerinin büyük bir 
kısmı bugün Türkiye Türkçesinin yazı dilinde olduğu gibi çağdaş Türk lehçelerinde 
de bir kısım ses ve kelime farklılıklarıyla da olsa varlıklarını devam 
ettirmektedirler. Divan’daki atasözlerinin Türkiye Türkçesinde devam ettiğini 
Türkay “Kaşgarlı’nın topladığı atasözlerinin birçoğu, bugün Türkiye Türkçesinde 
canlılığını korumaktadır. …Tag tagka kavuşmas, kişig kişige kavuşur (1/53) ise 

‘dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur’ biçiminde şimdilere ulaşmıştır. … avcı 
neçe al bilse, adıg ança yol bilir (1/63) öğüdü, “Avcı ne kadar al bilse ayı o kadar 
yol bilir” biçiminde dilimizdeki canlılığını yitirmemiştir.”10 sözleriyle, Divanda 
geçen pek çok atasözünün bu gün yazı dilimizde canlı bir şekilde kullanıldığını 
vurgulamaktadır. 

Divan’da yer alan “Kişi sözleşü, yılkı yıdhlaşu (III. 104)” ‘Kişi söyleşerek, at 
koklaşarak / İnsanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır.’, “Arslan 
karısa sıçgan ütin közedür” (III/263) ‘aslan kocayınca sıçan deliğini gözetir’” gibi 
birçok atasözü de günümüzde varlığını aynen devam ettiren atasözlerimizdendir. 

Özkul Çobanoğlu da, Türkiye Türkçesinde kullanılan “açın karnı doyar, 
gözü doymaz” “çocuğa iş buyur, izinden kendin yürü” şeklindeki atasözlerinin hem 
Divanu Lugati’t-Türkde hem de çağdaş lehçelerde kullanıldığını eserinde 

göstermektedir. 

“*ttü. Açın karnı doyar, gözü doymaz. dltü. Atan yüki aş bolsa açka az 
körünür, altn. Açdin karnı toyar közi toymaz, osml. Açın karnı doyar, gözü doymaz, 

balk. Aç gözlinın karni doyar, güzi doymas, çuvş. hırım tuti ta, kus vısı, kary. Özü 
toydı, közü toymadı, kbrs. Açın garnı doyar ama gözü doymaz, krgz. Açtın kursagı 
toysa toyso da, közü toyboyt, tatr. Açka kazan atırma, üşügenge ut yaktırma, uygr. 
Açköznin özi toysa, közi toymas.”11 

“*ttü. Çocuğa iş buyur, izinden kendin yürü. dltü. oglan ışı ış bolmas, oglak 
munguzı sap bolmaz, çağt. Balaga iş buyur izindin özün yugar, osml. Çocuğu işe 

                                                   
8 Kaya Türkay, “Kaşgarlı’dan Günümüze Gelen Atasözleri” Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 
1980-1981, TDK Yay. Ankara 1983, s.39. 
9 Agop Dilaçar, “Kaşgarlı Mahmut’un Kişiliği” Türk Dili, Yıl 22, Cilt XXVII, Sayı 253, 1 Ekim 1972, 
s.21. 
10 Türkay 1983, s.39 
11 Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 
Yay. Ankara 2004, s.50-51. 
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sal, ardınca sen var, kazk. Balanı jumsasan artınan özin barasın, kbrs. Çocuğa iş 
buyur arkasından koş dur, özbk. Bolaga iş buyur, ketidan özin yugur, uygr. Balini 
işka buyrup, keynidin özen yüger.”12 

Yukarıdaki atasözlerinden Divanu Lugati’t-Türkte “atan yüki aş bolsa açka 
az körünür” şeklinde yer alan “açın karnı doyar, gözü doymaz.” Atasözü Türkiye 

Türkçesi ağızlarında da bazı bölgelerde görülmektedir. “Aç doymam, çıplak 
donanmam der. (*Kilis, -Gaz.); Aç doymaz, susuz kanmaz. (-Kn)”13 

Yine Divanu Lugati’t-Türk’te  oglan ışı ış bolmas, oglak munguzı sap 
bolmaz” şeklinde geçen “Çocuğa iş buyur, izinden kendin yürü” atasözü de bölge 
ağızlarında “Çocuğa iş, peşine düş. (-Vn.); Çocuğu yolla bok yemeye, sen de git 
çok yemeye. (*Hanak köyleri –Kr.)”14 şekillerinde varlığını devam ettirmektedir. 

Bunlardan bir kısmı da Gaziantep ağzında hem şekil hem de mana açısından 
aynen yaşamaktadır. Bunlardan “Ağız yise köz uyadur (I.91), İki koçnar başı bir 
aşaçta pışmas (III.382), Böri konşısın yemes (III.220), Kişi alası içtin, yılkı alası 
taştın (I.91), Yitüklig anası koyun açar (III.18)” gibi atasözleri Gaziantep ağzında 
bazı ses ve şekil farklılıklarıyla olsa da mana itibarıyla aynen yaşamaktadır. 

Divanu Lugati’t-Türk’teki atasözlerinin bir kısmı bu günle aynı veya yakın 
anlamda olmakla birlikte günümüzde kullanılmayan kelimelerle kurulmaktadır. 
Ötlüg yincü yirde kalmas (III.30); Tünle yorub küntüz sebnür, kiçikte eblenüp 
ulgayu sebnür (III.87) 

Çalışmamızın temelini oluşturan Divanu Lugati’t-Türkteki atasözlerini 
karşılaştıracağımız Gaziantep ağzı üzerine önemli çalışmalar yapan Ömer Asım 

Aksoy, 1998 yılında Gaziantep’te doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Antep’te, 
Yükseköğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesinde bitirmiştir. Nizip’te Cumhuriyet 
savcılığı, Gaziantep’te avukatlık, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Maarif-i 
Mahalliye-i İslamiye üyeliği, Halk Okulu Müdürlüğü, Halk Fırkası ve Halkevi İl 
Başkanlığı gibi görevlerde bulunduktan sonra Gaziantep savunmasına katılmış ve 
1935’ten 1950’ye kadar Gaziantep milletvekili seçilmiştir. Türk Dil Kurumunun 
kurulmasından itibaren çalışmalarıyla ilgilenmiş, 1941’de bu kurumun Tarama ve 
Derleme Kolu Başkanlığına getirilmiştir. Tarama Sözlüğü, Derleme Sözlüğünün 

ortaya çıkarılmasını sağlamış, kendisi de Gaziantep Ağzı adlı çalışmayla birlikte 
önemli çalışmalar ortaya koymuştur. 

Divanu Lugat’t-Türk’te geçen atasözlerinden yaklaşık % 10 kadarının 
Gaziantep ağzında kullanıldığı Ömer Asım Aksoy tarafından Gaziantep Ağzı II’ 15 
adlı eserinde gösterilmiştir. Ömer Asım Aksoy’un bu çalışmasında Gaziantep 
ağzından derlenen 920 civarında atasözü yer almaktadır. Divandaki atasözlerinin 
üç katı kadar olan bu atasözlerinin büyük bir kısmı yazı dilimizde ve Türkiye 
Türkçesi ağızlarında da yaşamaktadır. 

                                                   
12  Çobanoğlu 2004: s.184-185. 
13 Ömer Asım Aksoy ve başk., Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I-II, TDK Yay., Ankara 
2004, s.27. 
14 Aksoy ve başk 2004:  s.81. 
15 Ömer Asım Aksoy, Gaziantep Ağzı II, İbrahim Horoz Basımevi, İstanbul 1945, s.243-374 
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Bu atasözlerinden bir kısmı kullanım amacı ve taşıdığı anlamı açısından, 
Divanu Lugati’t-Türk’te yer aldığı şekliyle herhangi bir değişikliğe uğramadan 
Gaziantep ağzında da kullanılmaya devam edilmektedir. Bu tür atasözlerinde bir 

kısım fonetik farklılaşmalar ile, bir kısmı bazı kelimelerin günümüz Türkçesinde 
kullanılmayan karşılıklarıyla Divanda yer almasına karşılık anlam ve düzenleniş 
açısından yazı dilimizle ve Türkiye Türkçesi ağızlarıyla bire bir paralellik 
göstermektedirler. Bu tür atasözlerinden Gaziantep ağzında görülen örneklerinden 
bazıları da aşağıdadır: 

Agız yese köz uyadur (I. 55) -Ağız yer göz utanır 
Böri koşnısın yemes (III. 220)    -Kurt komşusunu talamaz 

Emgek eginde kalmas (I. 110)    -Emek yerde kalmaz 
Endik uma eblikni agırlar (I. 105)   -Misafirin yüzsüzü ev sahibini ağırlar 
It ısırmas, at tepmes teme (I. 178)   -Atım tepmez, itim kapmaz deme 
İki koçnğar başı bir aşaçta  pışmas (III.382)     -İki koç kafası bir kazanda 

kaynamaz 
Kişi alası içtin, yılkı alası taştın (I.91) -Adamın alacası içinde, hayvanın 

alacası dışında 

Yitükliğ anası koyun açar (III. 18)   -Yitiği olan anasının koynunu arar. 

Divanu Lugat’it-Türk’te yer alan bir kısım atasözlerinin Gaziantep ağzındaki 
yansımalarında bir kısım farklılaşmalar olmakla birlikte temel düşüncenin aynı 

olduğu görülmektedir. Bu atasözlerin bir kısmında ya atasözü kısaltılmış veya 
atasözü genişletilmiştir. Bir kısmında atasözünde yer alan varlık veya kavram 
farklılaştırılmıştır. Ancak temel düşüncede paralellik devam etmektedir. Bu durum 
da, toplumun içinde bulunduğu sosyal şartlara, yaşanılan coğrafyaya, kabul edilen 
inanç sistemine, kültürler arası etkileşimlere bağlı olarak ortaya çıkan bir takım 
sebeplerle açıklanabilir.  

Gaziantep ağzında görülen bu tür atasözü örneklerinin bir kısmı kullanılış ve 
oluşum şekillerine bağlı olarak aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz: 

Divanu Lugati’t-Türkte farklı kavramlar ile ifade edilen sözün, farklı kelime 
veya kavram ile ifade edilmesine karşın aynı amaç ve mana ile Gaziantep ağzında 
kullanımı görülen atasözleri: 

Anası teflük yufka yapar, oglı tetik koşa kapar (III. 33) ‘Anası hileci ekmeği 
yufka yapar; oğlu tetik çift kapar’  -Analık usta yumağı ufak yapar, çocuklar 
usta ekmeği çift kapar 

Atan yüki aş bolsa açka az körünür (I. 75) ‘Deve yükü aş olsa,  aça  az 

görünür.’  -Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır 
Tiriğ esen bolsa tanğ öküş körür (I. 62) ‘İnsan diri, esen olsa şaşılacak çok 

şey görür.’  -Yaşayı gör yaşayı, sonra gör temaşayı 
Edhgü er sünğüki erir atı kalır. (III. 307) ‘İyi kişinin kemiği erir, adı kalır.’  -

Öküz ölür, gönü kalır; yiğit ölür, ünü kalır. 
Saçratgudın korkmış kuş kırk yıl ayrı yıgaç üze konmas (II. 331) Tuzakdan 

korkmuş kuş kırk yıl çatal ağaç üstüne konmaz.      -Eşekken eşek çamura bir kere 

çöker 
Tewi silkinse eşekke yük çıkar (II. 246)   Deve silkinse eşeğe yük çıkar. -
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Devenin derisi eşeğe tay olur 
Tezek karda yatmas, edhgü ısız katmas (I. 386)  Tezek karda yatmaz, iyilik 

kötülüğe katılmaz. -Kar erir bok ayaza çıkar 

Aşağıdaki örneklerde ise Divanu Lugati’t-Türk’teki atasözünün bir kısmının 
kısaltıldığı veya atasözünün ilgili kavramlarla uzatıldığı görülmekte, ancak 

Gaziantep ağzındaki atasözünün yeni şeklinin, Divandaki atasözüyle amaç ve 
anlam yönüyle aynılığı görülmektedir: 

Kanıg kan bile (birle) yumas (III. 66, III. 157) ‘Kanı kan ile yıkamazlar’   -
Kanı kan ile yumazlar, kanı su ile yurlar 

Oglan ışı ış bolmas, oglak münğüzi sap bolmas (III. 145) ‘çocuk işi iş olmaz, 
oğlak boynuzu sap olmaz.’ -Uşağı işe sal, ardı sıra sen git. 

Atası anası açığ almıla yese oglı kızı tişi kamar (III. 272) -Babasının yediği 
koruktan oğlunun dişi kamaşır. 

Tezek karda yatmas, edhgü ısız katmas (I. 386)   -Kar erir bok ayaza çıkar 

Değişen coğrafya, inanç ve kültürel etkileşimlere bağlı olarak bazı 

atasözlerindeki kavramların da değiştiği görülmektedir: 

Küç eldin kirse törü tünglüktin çıkar (III. 120, II. 17) ‘Güç/zulüm avludan 
girerse töre bacadan çıkar’ -Bartıl kapıdan girerse iman tağadan çıkar (Rüşvet 
kapıdan girerse, iman pencereden çıkar) 

Öldeçi sıçgan muş taşakın (taşakı) kaşır (III. 267, I. 438)   -İtin ölümü gelirse 
caminin hayadına (yahut: mescide yakın) sıçar 

Ötlüğ yinçü yerde kalmas (III. 30)    -Delikli taş yerde kalmaz 

Ot tese ağız köymes (I. 43) ‘ateş dese/demekle ağız yanmaz’ -Bal 
demekle ağız tatlı olmaz 

Karga kazga ötgünse butı sınur (I. 254)   -Tavuk kaza bakarsa götü yırtılır 
Tewi silkinse eşekke yük çıkar (II. 246)    -Devenin derisi eşeğe tay olur 

Divan’da yer almakla birlikte Ömer Asım Aksoy’un Gaziantep Ağzı II’ye 

alınmayan bazı atasözleri de anlam ve şekil açısından Gaziantep atasözleriyle 
paralellik göstermektedir. 

Arkasız er çeriğ sıyumas (I. 128) Yiğit, yardımcısı olmadıkça asker  
yenemez.   -Arka gerek arka, ya utana ya korka 

Arpasız at aşumas, arkasız alp çeriğ sıyumas (I. 123)  Arpasız at aşamaz, 
arkasız yiğit rakibini yenemez  -Ata arpa yiğide pilav 

Kişi eti tiriğle tatır. (III. 257)  Kişi eti diri iken tatlıdır. -At kaçmaz, et 
kaçar  

Yalnğus kaz ötmes (III. 384)   Yalnız kaz ötmez. -Yalnız (veya tek) taş 
duvar olmaz 

Türkçenin genelinde olduğu gibi, Gaziantep ağzında ve Divanu Lugati’t-
Türkte de hayvanlarla ilgili pek çok atasözü geçmektedir. Atasözlerinde geçen 
hayvan adları benzetme ve anlam aktarımı yoluyla insan hayatını ve insanın 
ulaştığı tecrübeleri etkili bir şekilde ifade için kullanılmıştır. Hayvanların insan 
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hayatına etkisi ve katkısı ölçüsünde, insanın dil dünyasında da yer alabildiklerini 
görebilmekteyiz. 

Aslan cesaretin, yiğitliğin sembolü olarak kullanılırken, tilki kurnazlığın, 
sinsiliğin sembolüdür. Köpek, kedi kuşlar, oğlak öküz, at vb. gibi insan hayatında 
geçmişte önemli yeri olan hayvanlar, insanın kendisini ve çevresini algılama ve 

anlatma vasıtası olan diline ve dil ürünlerine de etkileri ölçüsünde yansımışlardır. 
Gaziantep ağzı ve Divanu Lugati’t-Türkte de bu tür örnekleri bulmak mümkündür. 

Sonuç 

Atasözlerinin yazı dilimizdeki yaygın ve zengin kullanımlarına Türkiye 
Türkçesi ağızlarında da rastlamaktayız. Ağızlarda yer alan ve Türkçenin eski 

dönemlerinden gelen pek çok unsur gibi atasözlerinin bir kısmının varlığı da eski 
Türkçe dönemine dayanmakta, tarihi metinlerde kullanımlarını görebilmekteyiz. 
Bir kısmı ise Türklerin yerleştikleri-yaşadıkları coğrafyalarda karşılaştıkları 
durumlara edindikleri tecrübe ve deneyimlere bağlı olarak ürettikleri genel geçer 
düşüncelerdir. 

936 yıl önce yazılan Türk ortak kültürün yazılı ürünlerinden olan Divanu 
Lugati’t-Türk’teki bir kısım atasözleri aynen korunurken, bir kısım atasözleri de 
bazı ses değişimleri ve kelime /kavram farklılaşmalarıyla varlıklarını 
sürdürmektedirler. Gaziantep ağzı da ortak Türk kültürünün dil zenginliklerini ve 
kültürel değerlerini yaşattığını Divan’da yer alan atasözlerinin bir kısmını 

toplumsal hayatta koruyarak göstermiştir. 
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USUL EKSİKLİĞİ 

Ümit TOKATLI* 

 

Prof. Dr. Mertol TULUM’un hacimli (656 sayfa) ve uzun isimli (TARİHÎ 
METİN ÇALIŞMALARINDA USUL Menâkıbu’l-Kudsiyye Üzerine Bir Deneme, 
Deniz Kitabevi, İstanbul, 2000) kitabında, önemli bir usul eksikliği vardır. O da 
sözlük yokluğudur.  

Bilindiği gibi bu tür çalışmalarda, metnin, hazırlayan tarafından nasıl 
anlamlandırılıp yorumlandığını kelimelere, deyimlere vesaireye verilen 
anlamlardan belli olur. Hatta metni Türkiye Türkçesine aktarmak bile, genel anlamı 
vermek açısından yeterli olabilir. Bunların hiçbiri yapılmadığı için, metnin 

anlamını ancak çeviri-yazıya bakarak çıkarmaya çalışan okuyucu, bu usul ve 
usullerden yeterince yararlanabilir mi? Kaldı ki bazı yerlerde imlânın çok açık 
olmasına rağmen, müdahale edilip, müstensihi suçlu çıkarmak düpedüz 
haksızlıktır. Bazı yerlerde ise harflerin altında veya üstünde eksik ve fazla 
noktalara dikkat edilmeden bu sefer başkalarını suçlu çıkarmak ikinci bir 
haksızlıktır; usule yakışmaz. En büyük haksızlık da, tabiî ki eserin müellifi Elvan 
Çelebi’ye yapılmaktadır. Nitekim Elvan Çelebi’nin, 12 Cümâdiyelâhir 750 Cuma 

günü (28 Ağustos 1349) vefat eden dayısı Şeyhu’l-İslâm Fahreddîn (Fahru’d-dîn) 
için Kaside başlığı altında yazdığı, sadece son beytinin ikinci mısraı Türkçe olan 
14 beyitlik Farsça mersiyede, metni anlamamaktan kaynaklanan pek çok okuma 
hatası vardır. Kitaptaki beyit numaralarını takip ederek ve hazırlayanın çeviri-yazı 
imlâsını aynen koruyarak, doğrularını (d.) kısaltmasıyla gösterip, gereken 
açıklamaları yapacağız. 

  

 1806 úÁlimu’s-sir ez-o (d. ez-ù) ne-däşt dirì˚ 

  Ez-kemälät äşıkär u nihän 

 

“Cenab-ı Allah, açık ve gizli olgunluk bilgilerini ondan esirgemedi.” 
anlamındaki bu beyitte “ondan” Farsçada “ez-ù”dur. Çünkü Türkçedeki “o” şahıs 
zamiri karşılığı Farsçada “ù”dur; “o” değildir. Bunu vezinden çıkarmak da 

mümkündü. Zira vezinde “ù”yu karşılayan hece, Mefâ’ilün kalıbının ikinci 
hecesidir. 

  

 1807  Şay∆-rä hem-dem ü nefes o (d. ù) bürd (d. bùd) 

  Der-≈aøìøat ne der-macäz <u> (d. yok) gümän 

 

                                                   
* Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

tokatli@erciyes.edu.tr 
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“Manevî değil maddî olarak, gerçekte şeyhin arkadaşı ve dostu idi.” 
anlamındaki bu beyitte, yine Türkçe şahıs zamiri “o”yu karşılayan Farsça “ù” 
yazılmalıydı. Ayrıca yazmada açıkça “idi” anlamında “bùd” yazılmışken, ne 

anlama geldiği belirsiz “bürd” olarak yapılan düzeltme (!) neyin nesidir acaba? 
Yine yazmada olmayan <u>  eklenmesi de tuhaftır. 

  

 1810 Çün zi-tärì∆ heft-´ad u pancäh 

  Der-güŸeşt ü güŸeşt ol sul≠än (d. äl-sul≠än) 

 

Bir saygı ve yücelik unvanı olarak sık sık kullanılan “sul≠än” kelimesi, 
Fahreddin için de kullanılmış ve “Onun, 750 hicrîde ölümü ile, bir dönem de 
kapanmıştı.” denilmektedir. Yazmada “äl” uzatmasız yazıldığı gibi, ötre işareti 
veya vâv harfinden de iz yoktur. Ayrıca Farsça bir metinde Türkçe “ol”un işi ne? 
Kelime grubu olarak da isim tamlamasından izafet-i kat’ hâline gelmiştir: “äl-i 
sul≠än> äl-sul≠än”. Yani, “sä≈ib-i cemäl>sä≈ib-cemäl”de olduğu gibi. 

 

 1812  DäŸ ra≈mat sened (d. sited) ez-o za≈mat 

  Be-rahä nìd (d. Be-rehänìd) ìn cihän-ı çahän (d. cihän) 

 

“Ondan zahmeti aldı, rahmeti verdi; o, dünyalar dünyası, böylece kurtulmuş 

oldu.” anlamındaki beyit, ne hâle gelmiş! Farsçada “däd u sited” alış-veriş 
demektir. Belki bundan arada bir sened meselesi var anlamı çıkabilir; ama burada 
değil. “Ondan” anlamında “ez-ù” daha önce de geçmişti. Tek başına “nìd”in anlamı 
ne? İşte sözlük yokluğu bizi bu kelimenin “kurtuldu” anlamına gelen “be-
rehänìd”in bir parçası olduğuna götürüyor. Yoksa “nìd”in anlamını nereden 
bulalım. Kelimenin başındaki “b” harfi de bâ’-i te’kîd veya ziynettir. Genellikle, 
görülen geçmiş zaman üçüncü tekil şahıs çekiminden önce gelir; fiilin asıl anlamını 

etkilemez. O hâlde rehänìden masdarından pekiştirmeli olarak “kurtuldu” 
anlamında “be-rehänìd” kelimesi parçalanmış olarak yazılmıştı. Bir de “çahän” ne 
demek? Bu kadar usulden sonra, “Müstensih “c” harfinin altına iki nokta ekleyerek 
böyle yazmıştır.” savı ileri sürülürse, ikna edici olabilir mi? “Neden -başka yerlerde 
yaptığınız gibi- müdahale etmediniz?” diye sormazlar mı? Bu kelime apaçık 
“cihän”dır. 

 

 1814 BùŸ o-rä (d. ù-rä) mürìd pes (d. bes) bisyär 

  Nìst kemter kemìne çün ALVÁN 

 

“Onun birçok müridi vardı; ama hiç biri Elvân kadar zayıf ve güçsüz 
değildi.” diyen ve büyük tevazu gösteren Elvan Çelebi, “pes bisyâr (sonra çok)” 
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dememiş, müstensih de açıkça “bes (çok)” yazmışken böyle bir usul uygulamasına 
neden ihtiyaç duyulmuştur. Anlamak zor. 

 Başka beyitlerde de buna benzer uygulamalarla karşılaşıyoruz. Hele bir 
“turp” meselesi var ki, gerçekten üzerinde durmaya değer. Kitaptaki beyit 
numaraları ile devam ediyoruz. 

 

 1345 Türb (d. Turp) iki pära olur u eydür 

  Görme ≠aşum øara içüm a˚dur 

 

Erünsal-Ocak’ın, “türb”ü türbe okumalarıyla ilgili (s. 493 dipnot 1’de) şu 

açıklama yer almaktadır: 

“Türbe C (Türbenin iki parçaya ayrılıp da “Dışımın kara olduğuna bakma, 
içim aktır.” deyişindeki anlam garabeti -burada teşekkül eden anlam içinde 

türbenin yerinin bulunmayışı ve türbenin genel olarak beyaz badanalı oluşu 
yüzünden- bir yana, bu okuyuşla aslî hâli bozulan vezin de garip bir duruma 
düşürülmüştür.)” 

Bir başka yerde de (s. 18):  

“1345a: Türbe (d. Türb) iki pâre olur u aydur (bk. 78b.1) NOT: Görüldüğü 
gibi bu yanlış okuyuş yüzünden yalnızca türbe harap olmamış, mısraın vezni de 
zarar görmüştür.” Sanki bu hâliyle vezin düzeltilmiş midir? Aslâ. Çünkü “türb”ü 
Farsça veya Arapça saydığınız sürece, bu kelime bir buçuk hece değerindedir. Yani 
vezin yine bozuk. Ancak Farsça “turb”u, Türkçeleşip “sarp” gibi bir kelime 
olduğunu fark ederseniz, o zaman bu kelime tek kapalı heceyi karşılar, anlam da 
bütün berraklığıyla ortaya çıkar. Steingass’ta (1970, 292) “tarb” maddesinin 
sonunda “-turb, turub, A radish” kaydına bakıp “radish”i merak ettik doğrusu. 

Redhouse’a (1998, 798) başvurduk, meğerse bildiğimiz “turp” imiş, yani 
“Raphanus sativus”. Elvan Çelebi, teşhis ve intak sanatı yaparak, turpa “bakma 
dışımın kara olduğuna, içim aktır.” dedirtmiştir. Nasıl ki birinden bahsederken 
“Bakma şöyle böyle yaptığına, içi tertemizdir veya kalbi temizdir vb.” dediğimiz 
anlamda, çok güçlü bir ifade kullanmıştır. 

 

 1747 Oş bulardan (d. bularda) ∆ulä´a-ı maø´ùd 

  Hemçü insän-dìdedür (d. insän-ı dìdedür) insän 

 

“Bütün bunların içinde, istenilen özü, gözbebeği kadar değerli insandır.” 
anlamındaki beyit, bütün varlığı konu alan 42 beyitlik bir kasidenin 9’uncu 
beytidir. Öncesinde “sevâbit ve seyyâr” her şeyden insanda bulunan özellikler söz 

konusu edilir, sonraki beyitlerde, “Cenab-ı Allah, insana bahşettiği sıfatlarla 
kendini gösterdi ve insanı kendine benzetti” mealindeki sözler yer alır. “Bulardan” 
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olarak okunan kelime, yazmada “bularda” yazılmış, elifin üzerinde tenvîn işareti 
yoktur. Çünkü bu yazmada çıkma durumu eki genellikle tenvînle gösterilmiştir. 
“Bunlarda” o zaman, “bütün varlığın içinde” anlamına gelir ki, müstensihin hiçbir 

kabahati yoktur. “İnsän-dìdedür” ise insan gözlü, gözü insan gözüne benzeyen 
anlamına gelmektedir. Farsçada buna izafet-i kat’ derler. Türkçesi isnat grubudur. 
Buradaki anlam “göz bebeği”dir; yani “insän-ı dìde”dir. İşte bu kelime grubunu 
vasf-ı terkîbî (isnat grubu) hâlinden çıkarıp, isim tamlaması yapınca, yalnız anlam 
değil, Fâ’ilâtün Mefâ’ilün Fa’lün vezni de düzeltilmiş olur. Göz bebeği Arapçada 
insänu’l-úayn veya buõbuõ; Farsçada merdümektir, o da insanlar anlamında 
merdüm kelimesinden küçültmedir. Hatta insan kelimesini cinaslı kullanan çok 

güzel Arapça şiirler vardır.1 Bu insan işte o insandır. 

  

 360  Rùzba (d. Rùzbih) näm (d. näm-ı) hädım-ı sengìn 

  Var-ıdı Çat içinde bir rengìn 

 

 395 Gendü hem Rùzba (d. Rùzbih) iki yüz hem 

  Ádam adında dìv ü şay≠än-dem 

 

 397 Viribir bir gişi saläm eyler 

  Eydür eyt Rùzba (d. Rùzbih) payäm eyler 

 

 606 Rùzba (d. Rùzbih) daøı ol beŸ ü beŸ-näm 

  Leşkerin dartar ar∆uru ol ∆äm 

 

“Rùzbih”, görüldüğü gibi bir özel isimdir. Metinde -gösterdiğimiz- dört 
yerde geçmiştir. Birinci hecesi uzun ünlüden dolayı bir buçuk sayılır; ikinci hecesi 
kısa ünlüden dolayı tek kapalı hece sayılır. İsmin tamamı vezinde kapalı açık 
kapalı heceleri karşılar. Ama isim yanlış okunduğu için, geçtiği mısraların vezni 
bozuktur. Kapalı olması gerekirken, açık heceyi her dört yerde imaleye uğratmak, 
şairin lehine bir husus değildir. Okuma yanlışı veya eksikliğinden ileri gelen bu 

durum vezin uygulamasıyla düzeltilebilirdi. Ama önemli olan anlamdan hareket 
etmektir. “Rùzbih” kutlu anlamında bir kelimedir. “Rùz” gün ve “bih” iyi 
anlamındaki kelimelerden oluşmaktadır. Sıfat tamlaması iyi gün anlamında “rùz-ı 
bih”, Farsça izâfet-i kat’a dönüşünce, Türkçe isnat grubunda olduğu gibi (iyi 
gün>günü iyi/iyi günlü) “rùz-bih” olmuştur. Özel isim olarak kullanılınca da, 
Rùzbih yazılır. Bizde, Bihter (daha iyi, daha güzel) ismindeki “Bih”in aynısıdır. Bir 

                                                   
 انالعيونالتي فى طرفها حور                 قتلننا ثم لم يحيين انسانا       1

يصرعن ذا اللب حتى ال حراك به           وهن اضعف خلق الله انسانا                 
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de, “Bihzäd>Behzat (soylu)”, “Bihrùz>Behruz (kutlu)” isimleri vardır. Şayet “iyi” 
anlamındaki Farsça kelime “bih” değil de, yanlış okunduğu gibi “be” olmuş 
olsaydı, o zaman geçen isimlerin Beter, Bezat ve Beruz olması gerekmez miydi? 

Bu kelime (isim) Steingass’ta (1970, 593), “roz-bih, Fortunate days, happy times; 
improving daily; happy, fortunate; name of a wazîr of Bahrâmgûr”; Ferheng-i 
Ziyâ’da (1984, 1029) “(rûzbih)= Günü iyi, mesut = bihrùz. Selmân-ı Fârsî 
Hazretlerinin eski adı” açıklamalarıyla verilmişti. 360’ıncı beytin birinci mısraında 
geçen “...näm hädım-ı sengìn” ifadesinde, “näm” kelimesinin bir buçuk hece 
sayılmasıyla vezinde aksaklık olmamıştır, ama anlam bakımından “sevimsiz 
hizmetçinin adı” olabilmesi için, “näm-ı hädım-ı sengìn” okunmalıydı. 

Bu kadar emekten sonra, Farsçaya hakim olmamanın getirdiği sıkıntılar, 
herhalde anlaşılmıştır. Türkoloji bölümlerinde, ne yazık ki, Farsçaya gereken 
önemin verilmemesinin sonucu işte budur. Gelişigüzel seçtiğimiz örneklerin kat kat 

fazlasını, bu kitap ve benzeri diğer kitaplarda görebiliriz. Söz konusu metnin 
çeviri-yazısı, düzeltmeler gösterilerek, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde 
okutulmalıdır. Yoksa “Farsçanın Türkçe ile ne ilgisi var!” yolundaki genel 
Türkoloji kanaati sürdükçe, bundan çok daha vahim çeviri-yazılar görmemiz işten 
bile değil. Sayın hazırlayan bize bu fırsatı verdiği için, gerçekten teşekkürü hak 
etmiştir. 
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Ord. Prof. Dr. SÜHEYL ÜNVER  

                            VE NİĞDE DEFTERİ 

     İsmail ÖZMEL 

 

Bu yazı denilen rüya, uyanıkken okunur, uykuda 

seyredilir. Rüzgârın nereden eseceği, filmin hangi karesinden kaçıp 

kalemi eline alacağı hiç belli olmaz. Sivas’ın güzel dergisi SÜHAN’ın 

son sayısındaki hüzünlü yazıları, gönlümüzün kalan yağını eritti, ister 

yumurta kır ye, ister kandile koy yak. Derken Türk Edebiyatı Dergisi  

(Mayıs-2008 sayı:415) Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in “KONYA 

DEFTERİ”ni yayınlayan bilim ve gönül dostları Gülbün Mesara ve 

Mine Esiner Özen’le, Nihan Abir’in sohbetini yayınladı. 

 Sihirli Zaman’daki bir denememde “zaman, onu iyi 

kullananları hiçbir zaman mahcup etmez” demiştim. Zamanı iyi 

kullanan, bir vadi dolusu defter ve eser bırakan A. Süheyl Ünver’i, 

böyle canlı şahitleriyle anmak ancak, edebiyatımızın yüz akı 

dergilerinden Türk Edebiyatı’na yaraşırdı. Müteşekkiriz.   

 Bu güzel anılar beni taa  1955 Yılı Temmuz ayına 

götürdü. Niğde Lisesi son sınıfında öğrenciyim, aynı zamanda 

Niğde’nin Sesi günlük gazetesine başyazı yazıyorum. 

 Bir gün gazete sahibi telefon etti. iki öğretim üyesi 

konferans için Niğde’ye gelmiş, Prof. Dr. Süheyl Ünver  Beyaz Saray 

otelinde kalıyormuş. Git onunla bir röportaj yap dedi. Diğer öğretim 

üyesi Prof. Dr. Afet İnan, bir tanıdığının evinde misafir kalıyormuş.  

 Beyaz Saray Oteli İstasyon yolu üzerinde, Cephesi Niğde 

Kalesine bakan üç katlı küçük, o zaman için Niğde’nin en şirin oteli.  

 Otele geldiğimde, birinci katın güney cephedeki, caddeye 

bakan balkonunda Niğde Kalesini kara kalemle resmetmeye çalışan, 

gürünümü saygı uyandıran bir kişi var. Kendimi tanıttım. 

 Çalışmayı kaldığı noktada bıraktı ve sohbete başladık. 

Şimdi aklımda kalan ilginç bir cevabını kısaca arz edeceğim. Bir insan 

bir otel yaptırmak istiyorsa, içinde pijaması, havlusu, traş takımı, diş 

macunu ve fırçasını vesair ihtiyaçlarını bir çantaya koyup bir seyahate 

çıkmalıdır. Şehir şehir gezmeli ve kaldığı otellerde bir yolcunun ihtiyaç 

duyacağı şeyleri bir bir tespit etmeli, bizzat görüp yaşadıklarının 

verdiği tecrübe ile otel yaptırmaya soyunmalıdır. Bu konuda hiçbir 

bilgi ve deneyimi olmayan insanların bu şekilde yaptıracakları tesisler 

elbette eksik ve kusurlu olacaktır. 

 Sadece İstanbul’da bulduğu cevherleri değil, her gittiği 

yörenin tarihi eser, kültür ve sanat değerlerini tespit ettiği bilinen 
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üstadı, 1955 yılı Eylül-Ekim, Üniversite giriş imtihanları için (eczacı, 

dişçi, mühendislik fakültelerinin giriş imtihanları) İstanbul’a vardığım 

zaman, Beyazıt’taki Tıp Tarihi ve Deontoloji kürsüsünde ziyarete 

gittim. Eski tip, siyah deri kaplı, geniş yapılı bir koltuğa gömülmüş gibi 

oturmuş, aynı koltuktan bir başkasını, oturacak yeri masa gibi önüne 

gelecek şekilde çekmiş,  bu ikinci koltuğun oturma yerine kağıtlarını 

koymuş, yazı yazıyordu. Merak ettiğimi tahmin etmiş olmalı ki, böyle 

eğilerek yazıyorum ki kan beyin damarlarımı rahat beslesin diye, 

demişti. 

 Kendimi tanıttım, yer gösterdi oturdum. İçeriden bir 

defter getirdi, sen şuna bakarken ben de yazımı bitireyim dedi. 

Defterde en dikkat çekici sayfa, otelin balkonundan göründüğü kadarı 

ile Niğde Kalesi’nin kara kalem resmi idi. Fevkalade güzel ve canlı 

yapılmış resmi hayranlıkla seyrettim. O kadar canlı ve güzel idi. Aynı 

defterin ortalarında bir sayfaya Üstatla yaptığım, Niğde’nin sesi’nde 

yayınlanan söyleşinin kesilerek yapıştırıldığını gördüm.  

 Anladığım kadarı ile Üstadın bir de Niğde Defteri vardır. 

Onun da yayınlanmasını dilemekteyiz. Bu mümkün olmadığı takdirde, 

bize bir fotokopisi ve yayın yetkisi verilmesi halinde Akpınar Dergisi 

olarak,  NİĞDE DEFTERİ’ni yayınlamayı isteriz. 
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YAHYA KEMAL’İ VE ŞİİRİNİ ANLAMAK  

Taner GÜÇLÜTÜRK 
 

Giriş 

 
1884 Üsküp doğumlu Yahya Kemal Beyatlı, Tanzimat’tan sonra gelen 

isimler arasında “Öz şiir” (Poesie Pure-Saf Şiir)’in en güçlü şairi oldu. 
Sanat, tarih ve milliyetçilik üzerine yeni görüşlerini aydın çevrelere 

benimseten ve milliyetçi gençliğin mürşidi durumuna geçen Yahya Kemal, bazı 
görüş farklılıkları olsa da Ziya Gökalp’ın yakın dostu oldu.  

Doğum şehri Üsküp ardından Selanik, daha sonra İstanbul’da devam eden 
yaşam serüveni onu Paris’e sürükledi. İstanbul’a dönüşünde ülkenin geçtiği tarihi 

süreçlere tanıklık etti, bu önemli süreçlerde öğretmenlik görevi yaptı, yanı sıra 
Paris öncesi ve sonrası edebi ve fikri  birikimlerini çevresiyle paylaştı. Mebusluk 
yanı sıra birçok ülkede elçilik görevlerinde bulundu, çok sayıda eser yarattı. 
Ömrünün kalan kısmını, İstanbul’da Park Otelin kendisine ayrılan bir dairesinde, 
dostları ve hayranları arasında geçirdi. Yirminci Yüzyıl Türk şiirinin güçlü şairi 
Yahya Kemal, 1 Kasım 1958 sabahı vefat etti. Baki’nin “Allaha’dır tevekkülümüz, 

itimadımız” mısrası son sözü olmuştu. Ölümünden bir gün önce dostlarına 

yazdırdığı son beyti ise: 
“Ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin 
Bir çare yok mudur buna Rabbülalemin...” idi.    

Kendisini ölümünün 50. yıldönümünde rahmetle anarken, üstadımızın 

eserlerini daha iyi anlayabilmenin tek yolunun ancak Yahya Kemal’i 

anlamak, ondan sonra da şiirlerini özümseyebilmenin mümkün olduğu 

kanaatindeyiz.  

Yahya Kemal’i Anlamak 
Yahya Kemal, yetişme tarzı, kültürü, tesirleri ve her hali Türk olan 

davranışlarıyla milli şahsiyetlerimizden biriydi. Yetişmesinde, Rumeli 
topraklarının ve zengin bir tarih hatırasıyla iç içe yaşayan Üsküp gibi Türk-İslam 
çevrelerin etkisi büyüktür. Annesi Nakiye Hanım, onu dini ve milli telkinlerle 
büyütmüştür. 

Milli ve İslami değerlere bağlı olan bu yetişme tarzı Yahya Kemal’i 

Paris ortamında geçen 9 yıllık gençliğinde bile, köksüz ve kozmopolit 

olmaktan kurtarmıştır. Milli ve İslami terbiyeden sonra onu kültürce 

olgunlaştıran çevre Paris şehridir. 1903-1912 yıllarında Paris, bir başka 

aydınlık içindeydi. Yepyeni fikirler tartışılıyor, şiir ve sanat deneyişleri 

yapılıyordu. Baudleire, Verlaine, Mallarme, J.M. De Heredia, Leconte de 

Lisle gibi sembolist ve parnasyenlerin etkileri sürüp giderken, Jean Moreas, 

Romantizm akımının; Charles Maurras ise Neo-klasik çığırın temellerini 

atıyorlardı.  

                                                   
 Priştine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi / Gazeteci – Yazar. 
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Yahya Kemal bütün bu akımların, fikirlerin ve iddiaların ortasında kendince 
kurmak istediği Türk mısraına çıkar yol arıyordu. Hocası Albert Sorel’in tarih 
görüşlerine ve Bergson’un sezgici felsefe havasına açıktı. Tanıştığı Türkolog Leon 

Cahun’un ilhamlarıyla bir süre Turancılık’a yöneldi. Fransız sosyalisti Jean Jaures 
nutuklarıyla ilgilendi. Bir süre sonra bu hayali görüşlerden sıyrılarak milliyetçilik 
fikrinde karar kıldı. 

Kültürel birikimiyle Paris ortamında daha bir yetişen ve kendini geliştiren 
Yahya Kemal, sanatta ve düşüncede tam bir dengeye kavuştu. Batı’da Türk 
olduğunu unutmadığı gibi yurda dönünce de milletçe Batılı olmanın gereğine 
inandı. Avrupa’nın ilim usullerine bağlanmadan yaşanmayacağını bildiği kadar, 

Türklüğe dayanmayan Batı taklitçiliğinin bizi yıkacağını da biliyordu. Paris 
dönüşünde verdiği konferanslarda hem Fransa’nın yeni edebi görüşlerini, hem bize 
mahsus edebi değerlere dikkati çekiyor; tarihimize ve eski sanatlarımıza yeni bir 
gözle bakmak gerekliliğini savunuyordu.  

Mütareke’de olduğu gibi, İstiklal Harbinde de milliyetçi fikirlerini harekete 
geçiriyor, sadece politika haline getirmekten sakınmayarak, milliyetçi basının fikir 
öncüsü olarak dönemin milli akımlarını alkışlıyordu. “İleri” gazetesindeki yazıları 

İngiliz-Fransız polisi tarafından takip ediliyordu.  
Kemal, sohbet ve makalelerinde hiçbir zaman Batıya aşağı veya ezilmiş 

durumda olmayı kabul etmemiş, onlarla eşit konuşmuştur. Bunu Türk tarihinin 
gerçeğinden aldığı milli gururla yapmıştır. Soylu ve asil bir geçmişi olan milletin 
üstüne ölü toprağı serpilmiş gibi aşağılık duygusundan şikayetçi olmuştur. Bu 
hastalığın sadece milli sanata ulaşmakla şifa bulacağına inanır. “Fransız’a hayran 
olmakta haklıyız, demişti. Çünkü tarihi var, sanatı var, medeniyeti var... 
Yoğrulmuş, şekillenmiş vatanı, milleti var...”  Bununla, bizim de tarihimizi tanıyıp 

milli sanatımızı yapalım, vatan ve milletimizi şekillendirelim ki bize de hayran 
olsunlar demek istiyordu. Öyle ki şiir ve yazılarıyla, Doğu ve Batı bilimlerini 
özümseyerek, hiç gösterişe kapılmadan Milli Sanatımızı kurmaya çalıştı.  

Avrupa kültürünün kaynağına gitmek için Eski Yunan tarih ve mitologyasını 
uzun süre incelemişti. Hocası Albert Sorel’in de etkisiyle sonsuz bir zevkle tarih 
araştırmalarına koyulmuştu. Tarihimizin her devrini yaşarcasına biliyordu.  

Yahya Kemal’in sanatçı kişiliğinin en belirgin tarafı şiire ve kendi şairliğine 

duyduğu görülmektedir. “Mısra benim namusumdur” dediği işitilmiştir.  
Otuz yaşına kadar yazdığı bütün şiirleri yırtıp atmış, sanata mükemmel 

olarak başlamış ve bu mükemmelliği kırk yıl sürdürmüştü. En sevilen şiirlerini elli 
altmış yaşından sonra yazmış olması, şiirinin his, ilham ve hevesle değil, kültür ve 
felsefe derinliğiyle yazdığını göstermektedir. Az ve öz yazmak, sanatta acelesiz, 
vefalı olmak başlıca ilkeleriydi. Birçok şiirini otuz kırk yıl içerisinde 
tamamlamıştır. 

Yahya Kemal’in Sanatını ve Fikirlerini Anlamak  
Yahya Kemal, sanatıyla ne bir toplum görüşünü yada bir dünya görüşünü 

telkin eder, ne de sadece kendi duygu ve hayallerini mecazlarla söyler. Kendisi için 
toplumcu şair denemeyeceği gibi, sadece “sanat için sanat” ilkesine bağlı kalan bir 
sanatçı da denemez.  

Eserlerine dikkatli bir yaklaşım getirilirse, şiirlerinin altında zengin bir fikir 

varlığının ve dünya görüşünü yansıtmakta olduğunu fark edilir. Bu fikirler şiir 
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mısraları havası içerisinde eritilerek verilmektedir. Açıktan açığa hikmet, felsefe 
veya ülkü söyleyen öğretici şiiri hiç sevmez. Mısra içinde fikrin saklı kalmasını 
istemiştir. Yahya Kemal’e göre, “Feylesof ölüm karşısında felsefe yapabilir ama 

şair ölümü ürperme ile anlatmalıdır”. Özel terkibe ulaşmış bir düşünce adamı 
olduğu için fikirlerini kavramadan şiirlerini de anlamak mümkün değildir.  

“Biz neyiz” diye düşünmeye başlayan Kemal’in şiirindeki milli 
değerlerimize yer vermeye çalışması, Paris’teyken hocası Albert Sorel’in derslerini 
dikkatlice takibiyle başlar. Daha sonra Fransız milliyetçilerinin kendi tarih ve 
vatanlarına eğiliş yöntemleri ona, yurdumuza ve tarihimize nasıl bakılacağını 
öğretir. Turancılığın ve Osmanlıcılığın çıkar yol olmadığını görünce milliyetin 

tahlil ve tayin edilmesi gerektiğini düşünür ve imdadına Camile Julian’ın “Fransız 
toprağı bin yıl içinde Fransız milletini yarattı” cümlesi yetişir: 

“...O zaman toprağın mühim bir şey olduğunu, milliyetin bir unsuru 
olduğunu anladım. Bizi de yaratan Anadolu ve Rumeli toprağı idi. Milliyeti zaman 
bakımından da tahlil etmek lazımdı. Tarih kitaplarını karıştırdıktan sonra kanaat 
getirdim ki, bu bakımdan, Malazgirt Muharebesi başlangıç olarak kabul 
edilebilir...” 

Artık genç şair, “Biz neyiz, Türklük nedir?” sorusuna cevabı bulmuştu. 
Türklük, milli coğrafya ile milli tarihin mahsulüydü. Türk milletinin oluşunda ve 
anlayışında tarih, vatan, ırk, din, dil ve güzel sanatlar gibi unsurlar üstünde 
durur.  

Bu tarih, “Dokuz asırdan beri...” Anadolu, Rumeli ve İstanbul’a manzara 
ve mimari itibariyle verdiğimiz şekildedir. Türkçemizin yeni görünüşüdür. Bu 
unsurlar onun için devlet ve medeniyetimizin yeniden yaratılışı ve yürüyüşüdür, 
vatan toprağında ve milletin eliyle yapılışıdır. Yahya Kemal için tarihe dönüş yeni 

bir milliyetçilik ruhunun kaynağıdır. Bu tarih şuuru bizi Batı’ya karşı aşağılık 
duygusundan kurtaracaktır. Hal ile maziyi etle tırnak gibi kaynaştırıp, dünü bugüne 
bağlayacaktır. Milli olmak, milleti doğuran tarihi sevmek ve yaşatmakla 
mümkündür . Kendi mazimizi sevmenin başka milletleri inciten bir tarafı yoktur. 
Bu sadece hatıralar içinde bir şahsiyet arayışıdır. İnsanlar gibi milletler de öz 
kişiliklerini tarihte bulurlar. Bu yeni bir anlayıştır. Tarihe yaslanan milliyetçilik 
Avrupa’da da yenidir. 19. yüzyılda gelişmiştir. Bunun esasını “kökü mazide olan 

âtî” mısrasıyla özetler. Yahya Kemal’in sırf Osmanlı tarihine hayran olduğu sanılır. 
Ancak kendisi buna itiraz eder ve “Süleymaniye’de Bayram Sabah”ında bu görüşü 
savunduğunu dile getirir. 

Yahya Kemal’e göre vatan:  
“Hiçbir zaman bir nazariye değil, bir topraktır. Toprak cedlerin 

mezarlarıdır. Camilerin kurulduğu yerdir. Sanayi-i nefise namına ne yapılmışsa 
onun sergisidir. Daha derine gitmek ve demek lazımdır ki vatandaşları zaten o 
vatan vücuda getirmiştir. Havasıyla, suyuyla, kırları ve dağlarıyla, sabahları ve 

geceleriyle bilhassa vatandaşlara kendi müdafaa ettirmesiyle halhamur olmuştur. 
Vatan, ne bir feylesofun fikridir, ne bir şairin duygusu... Vatan, gerçek ve hakiki bir 
yerdir. Onun her maddesini her halini sevenler vatanı sevebilir. Vatanın adını 
söylemelidir: Vatan İstanbul’dur, Üsküp’tür, Trabzon’dur, Yozgat’tır, Ankara’dır 
ve bunların içinde sayılmayacak kadar çok hatıralar, vatandır.... 
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....İstanbul’un tehlikede bulunduğu zamanlar, Muş’tan, Siirt’ten, 

Maraş’tan ve uzak yakın birçok vilayetlerden gelmiş olan erler, ömürlerinde 

görmedikleri ve belki de göremeyecekleri bir İstanbul için döğüşmeğe 

gelmişlerdi. Çünkü İstanbul, vatanın mücessem bir parçasıdır.” 
 Yahya Kemal, milletin bir unsuru olan ırkı kan, renk veya kafa yapısı gibi 

maddi şeylerde arayanlardan değildir. Ona göre ırk: Bir vatan üstünde yaşanılmış 
tarihin verimidir. Coğrafi bir oluştur. 

Irkın seni iklimine benzer yaratırken, 

Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış; 

Tarihini aksettirebilirsin diye çehren, 

Kaç fatihin altın kanı mermerle karışmış 
gibi mısralarında bu görüşleri bulmak mümkündür. 

Yahya Kemal, “En güzel din” diye sıfatlandırdığı İslamlığı milliyetimizin 
temel unsurlarından biri saymaktadır. Zaman boyunca şiirin ve her türlü sanatın 
kaynağı olarak manevi yapımızı kurmuştur. Şehirlerimiz gibi halkımız ve 
sanatlarımız da, hem Müslümanlıkla yoğrulmuş hem de Müslümanlığı kendilerine 
göre yoğurmuşlardır. Müslümanlığın kitabi tarafını kurcalamayan Kemal, onu 
halkımız ve toprağımız üstünde beliren şekli ile terennüm eder. Böylece Türklükte 

bazı özellikler kazanmış milli bir İslamlık fikrine yönelmiş görünür. Tasavvufi 

Tarikat yaşayışlarının, İslamlığa daha milli bir renk verdiği havasına daha çok eski 
tarz şiirlerinde rastlarız. 

Ana dilimize olan sevgisini “Bu dil ağzımda annemin sütüdür” mısrası ile 
dile getiren Yahya Kemal, Dil’i -Türkçeyi milli bir unsur olarak şu ilkelerle 
değerlendirmektedir: 

- Şiirde, yaşayan Türkçeye girmemiş hiçbir Arap, Acem ve Frenk kelimesini 
kullanmamak; 

- Yaşayan Türkçeye girmiş Arap, Acem ve Frenk kelimelerini, onlara 
Türklerin verdiği ses ve mana içinde addetmek; 

- Türk milletinin cümleye verdiği mimariye şiddetle sadık kalmak ve 

tatlısu Türkçesinin Serveti Fünün şiirinden gelen tesirini kaldırmak...”  
Kemal, İstanbul halkı Türkçesine bağlıdır.  

Güzel sanatlar unsuru Yahya Kemal için milliyet anlayışının temel 
unsurudur. Musiki, mimarlık, şiir ve hattatlık gibi güzel sanatlarımız üstünde 
ısrarla durmaktadır. İlham kaynağı olarak edindiği bu milli sanatlar hakkında 
yazılmış şiirleri vardır. Türk mimarisine duyduğu hayranlığını birçok eserinde 
olduğu gibi Süleymaniye’de Bayram Sabahı şiirinde şöyle dile getirir: 

En güzel mabedi olsun diye en son dinin 

Budur öz şekli hayal ettiği mimarinin. 

............... 

Ulu mabed! Seni ancak bu sabah anlıyorum; 

Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum; 
En soylu ve tesirli unsuru olan güzel sanatların şiire aksetmesi Yahya 

Kemal’in başlıca dileğidir. Zaten bu işi mutlu bir şekilde yapan da kendisidir.  

Yahya Kemal’in Şiirini Anlamak 
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Yahya Kemal’in her şiiri, mükemmel olmak ve kendi kendisini aşmak 
yolunda attığı adımlardır. Yıllarca emek vererek donattığı şiirlerinin hiçbirisi, 
rastgele ilhamların veya tesadüfün verimi değillerdir. Şiirde halk çoğunluğunun 

lisanından şiir yaratmak, Türk şiirini halis olmayan unsurlardan kurtarmak-ona asıl 
unsuru olan “ritm”i bahşetmek ve sentetik şiir-manzume yapmak gibi üç gayesini 

gerçekleştirmiştir. Çünkü yazılan değil, söylenen şiirin peşindedir.  
Paris’te dokuz yıl kalmasına rağmen, bütün akımları tanıdığı halde hiçbir 

sanat çığırına katı kuralcı olarak bağlanmamıştır. Biçime, üsluba ve akılcılığa 

önem veren Parnasyen ile hissi ve ruhi oluşu bakımından Sembolizmin izlerini 
taşır. Şiiriyle bir masal dünyası kurması, sonsuzluk özleyişi, şahsi zevk ve tercihleri 

açığa vurarak, tarihe ve milli kültüre bağlanışı onu Romantiklere yakınlaştırır.   
Bildiğimiz klasik akıma bağlı olarak değil de mükemmellik anlamında 

Yahya Kemal’i klasik saymak gerekir. Eski Türk şiirinin geleneğine bağlanan 
Kemal, ince ve anlatımı karışık olan şeylerden sakınmıştır. “Ben, daima bize lazım 

olanı düşündüm” fikrinden yola çıkarak herkesin bildiği kelimelerden kurulu bir 
şiiri dili kurmuş, süse önem vermemiştir.  

Yahya Kemal’de “sosyal” bir taraf bulmadığını söyleyenler vardır. Bunu 

söyleyenler, şiirde şiirden başka amaç arayanlardır. Bunların çoğu şiirde tez, taraf 
tutuculuk veya sınıf kavgası bulunmasını arzu ederler. Oysa Kemal, şiirine hiçbir 
zaman siyaset, tez koymak istemeyerek sanatı her şeyin üstünde tutmuştur. Kemale 
göre: “Kötü sanat, sosyal konuları işlemek suretiyle büyük olamaz, iyi sanat ise, 
zaten sosyaldir ve geniş anlamda faydalıdır. İnsanları manevi olarak yüceltir, 
onlara hizmet etmiş olur.” 

Yahya Kemal, sosyal yaraları hoyratça deşen değil, onları sarmaya 

çalışan sanatçılardandır. İsyancı olmayan bir insan sevgisi vardır. Yoksul 

Kocamustafapaşa semtinin insanlarını takdir, sevgi ve beğenme hisleriyle 

tasvir eder: 
Kuru ekmekle beyaz peyniri lezzetle yiyen 
Çeşmeden her su içişte “Şükür Allah”a! diyen 
Bu vatandaş biraz ahşapla, biraz kerpiçten 

Yapabilmiş bu güzellikleri birkaç hiçten. 

Kemal’in rubaileri, gazelleri ve birçok şiirleri iyi sindirilmiştir 

fikirlerle yüklüdür. Onun felsefesi şaircedir; filozofça değildir.  
1908’den sonra hece-aruz vezin tartışmalarına katılmayan ve taraf tutmayan 

Yahya Kemal, “Ok”şiiri hariç bütün şiirlerinde aruz vezni kullanmıştır, ancak 
Hececi şairleri de beğenmiş, desteklemiştir. Terkib-i bend, Gazel, Şarkı, 

Musammat, Kıt’a gibi Divan Edebiyatının nazım şekillerini kullanmış, rubailer 

yazmıştır. 
 Kurallara ve ahenge önem veren bir şair olan Yahya Kemal, tam ve zengin 

kafiyeyi de mısra için vazgeçilmez bir unsur saymıştır. Mecaz dünyası yeni fakat 
alacasız, gösterişsizdir. Yerli yersiz benzetmelerden, edebi sanatlardan, süslülükten 
kaçar. Resimsi (pitoresk) yön kuvvetlidir. 

Yahya Kemal’in eserlerinde Tarih, İstanbul, Musiki, Ölüm, Rind, Deniz, 

Aşk, Sonsuzluk, Tabiat ve Destan başlıca temaları olmuştur.  
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Tarih: Bir alt yapı gibidir. Tarihin sanat haline getirilmesi ile bir milletin 
manevi varlığına en büyük hizmetin yapılacağını fark etmiştir. Avrupa medeniyeti 
kendi tarihlerini güzel sanatlarında canlandırırken, biz bunu yapmadığımız için 

Yahya Kemal bu boşluğu doldurmaya çalışmış ve milli tarih romantizmini 
sağlamıştır. 900 yılın eser ve olaylarını sanatıyla temsil eder.  

İstanbul: Yahya Kemal, yaşadığı ve sevdiği İstanbul için, en çok, en güzel 
şiirler söyleyen şairimizdir. İstanbul, ona göre vatandır, çünkü tarih, tabiat 
güzelliği, mimari ve diğer sanatlar bakımından vatanın özü, özetidir. Türk tarihi, 
Türk milleti ve toprağı yarım asrı aşan bir süre yüzyıllar içinde süzülerek 
İstanbul’u meydana getirmiştir. İstanbul hayranlığı sadece estetik yönden değil, 

daha çok düşünce yönünden alınmalıdır. İstanbul’un, maddi ve manevi çehresi, 
tabiatı, insanları ile güzel veya yoksul bütün sanatlarıyla şiire yansımıştır. 

Musiki: Çok sevdiği musikiyi, çoğu eserlerine konu edinmekle kalmamış, 
“başlık” da yapmıştır. İtri, Hayal Beste, Eski Musıki, Kar Musıkileri, Akşam 
Musıkisi, Deniz Türküsü, Gece Bestesi, Güftesiz Beste gibi şiirlerin isimleriyle 
birlikte içeriliği de müzikle ilgilidir. Şiir dünyası, bazen özenilen, bazen duyulan, 
gizli bir musiki ile doludur.  

Ölüm: Yahya Kemal’de ölüm fikri ve ölüm duygusu köklü ve süreklidir. 
Çoğu şiirinde ölümü yumuşatır, güzelleştirir, diğer dünyada sürüp giden, ikinci bir 
hayat gibi alır. Çünkü Kemal, maddeci (materyalist) değil, ruhçu (spirtüalist) ve 
idealisttir. Olgun, mutassavıf bir “rind” gibi bakılırsa “ölüm asude bir bahar 
ülkesi” olur. Ufuklar ve Sonbahar şiirleri ölümün acı gerçekliğini bir facia olarak 
ele alır. 

Rind: Yahya Kemal’in eski dünyamız içinden çıkardığı ve özenerek 
benzemeye çalıştığı bir insan tipidir. Rind eski zamanın bilge kişisidir. Etrafa önem 

vermeksizin keyfince yaşayan, yarı filozof yarı derviş, hoşgörülü, medeni cesareti 
olan, telaşsız ve kaygısız insan örneğidir. “Rindleri” anlatan üç şiirinde onların 
ölüm, hayat ve insanlar karşısındaki asude, küçümser ve pervasız tutumlarını ele 
almıştır.  

Deniz ve tabiat: Tabiat unsuru olarak en fazla deniz görülür. Fünuncular, 
tabiattan duyguya geçerken; Yahya Kemal, duygudan hareketle tabiata, manzaraya 
ulaşır. Denizi his ve düşünceleri tasvir eden bir timsal olarak kullanır. Birçok deniz 

şiiri vardır ama hiçbiri sırf denizi anlatmak, tasvir etmek için değildir. Deniz, 
sınırları aşma hasretinin timsali, hürriyet, sonsuzluk özleyişidir, gençlik, büyüklük, 
ufuk, vatan sevgisi, toplumdan kaçış, tatmin edilmeyen ruhun çırpınışları, bazen 
ölümün sembolü veya İstanbul güzelliğinin çerçevesidir. Bazen de deniz ve su 
geçmiş güzel hatıraları içinde saklayan bir ayna gibidir.  

Aşk: Günlük ve oluş halinde aşkları yalnız Şarkılarında ele almıştır. Ayrılık 
üzüntüsünü söyleyen mesnevileşmiş duygulardır. İlan-ı aşk şiiri veya maddi 
isteklerin arzusu olan mısralar Yahya Kemal’de yoktur. Aşk duygusu, billurlaşmış, 

hatıra olmuş ve derinleşmiş haliyle anlatılmıştır. Bu sevgi, ciddi, nezih ve ağır 
başlıdır. Eski zaman aşkını hatırlatan bu mısralarda sevgililer de eski zaman 
güzelleri gibi masal havasına bürünmüştür.  

Destan: Şair birçok eserinde milli yiğitlik temasını işlemiştir. Mübalasız, 
gösterişsiz, saf ve bazen çocuksu edalarla bir koçaklama çığırı görülür. Akıncılar, 
Mohaç Türküsü, Gedik Ahmed Paşa’ya Gazel, Selimname gibi şiirleri büyük bir 
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milli destandan kopmuş parçalar gibidir. Zaten Yahya Kemal, Paris dönüşünde 
İstanbul’a bir Türk destanı tasarısı ile gelmiştir.  

Sonsuzluk: Yahya Kemal, Fransız şiirinden örnek alarak o zamana kadar 

Türkçe şiirinde hiç denenmemiş engin şiir tarzını denemeyi ve çığır açmayı heves 
ediyordu. Eski Türkçede, divan, tasavvuf ve tekke şiirinde vakıa sonsuzluk vardı. 
Kemal, bunlardan ziyade tabiatta ve ferdin ruhunda bulunan sonsuzluğa yelken 
açmak istiyordu. Birçok eserinde bu çığırı deneyen Kemal, bazen deniz ufku 
timsaliyle, bazen Türk tarihinin derinlikleri, bazen de felsefi hava içerisinde ele 
almaktadır. “Ruh ufuksuz yaşamaz” mısrası, özellikle “Açık Deniz”de dile 
getirdiği “Sonsuzluğun tadı” Yahya Kemal’in şiirinde orijinalliktir. 

 

Sonuç 

Yahya Kemal, Üsküdar’ın Dost Işıkları’nda, Mohaç Türküsü’nde, 

Süleymaniye’de Bayram Sabahı’nda ve diğer şiirlerinde, ‘melali 

anlamamaya başlayan bir nesle’, ‘her saniyede aydınlığı artan bir ruh’la 

Şark’ın bu büyük hikâyesini anlattı durdu.  
Ruhu bin küsur yıllık tarihin özlemiyle yanıp tutuşan bir gönül, aşk ve vecd 

adamıydı. Ona göre bugünümüzü tarihimizle, tarihimizi de günümüzle yaşamak 

gerekmektedir. Geçmiş ve gelecek birbirinden kopuk süreçler değildir, 
olmamalıdır. Bu kopukluk ancak kesif bir ruh bulanıklığıyla, şiddetli zihin 
kaymasıyla mümkün olabilir. O zaman da ışığı, aydınlığı ve aşkı sönmüş idealsiz 
bir yaşam sürersiniz. Zamanın aydın geçinenleri işte böyle çürümüş ruhların sahibi 
olarak milli şuuru yükseltecek aşk ve kudretten yoksundur. Yahya Kemal bu 
hassasiyeti bütün bir hayatının aksına yerleştirmiş bir şairdir. 

Birinci Dünya Savaşından itibaren kırk yılı aşan bir süre boyunca eserleri ve 

düşünceleriyle Türk sanatını kuvvetle etkiledi. Tanzimat ve Serveti Fünun 
şairlerinin Batı'yı geniş ölçüde taklit edişini, yüzeydeki örneklere bağlı kalışını 
eleştirdi, divan şiiri ile halk şiirinin ise bütünlükten yoksun olduğunu, çağdaş zevke 
seslenemediğini ileri sürdü.  

Şairliği bir hayat tarzı olarak seçmiş ve onu artık hayat hikâyesinin ayrılmaz 
parçası haline getirmiştir. Türk Edebiyatında yalnızca şair gibi yaşamış önemli 
isimlerden biri Yahya Kemal'dir.  

Yahya Kemal, şiiri olmaksızın hayat hikâyesini, hayat hikâyesi olmaksızın 
şiirini anlamak mümkün olmayan tek şahsiyettir. 
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YAHYA KEMAL BEYATLI’YI ANARKEN 

İsmail SARIKAYA 

 
“İnsan âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.” 

 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2008’i “ Yahya Kemal “ yılı olarak ilan 

etmesinin ne kadar isabetli ve yerinde bir karar olduğunu, yılın sonlarına 
geldiğimiz şu günlerde daha iyi anlamış bulunmaktayız. Hakkında yapılan anma 
toplantıları, sempozyumlar, paneller ve yayımlanan eserler, Yahya Kemal’i 
yalnızca “ Sessiz Gemi “ şairi olmaktan kurtarmış, halktaki mutedil Yahya Kemal 
Beyatlı anlayışını müspet yönde tamamen değiştirmiştir. 

Oysa Yahya Kemal Beyatlı modern Türk şiirinin kapılarını ardına kadar açan 
yegâne isimdir. Divan şiirinden, modern Türk şiirine uzanan upuzun edebî 

mecrasında baş mimarlık tacı şüphesiz ki ona layıktır. Türk kültür ve 
medeniyetinin derin izlerini, onun ölümsüz derunî mısralarında okuyup yaşamak ve 
modernlik anlayışıyla yoğurduğunu hissetmek, Yahya Kemal Beyatlı’nın sanat 
anlayışını kavramak demektir.  

Paris’te tahsiline devam ettiği dönemlerde, kendisine özellikle hayran olduğu 
tarihçi Albert Sorel’in “ Dünyada henüz keşfedilmemiş iki şey vardır; coğrafyada 
kutup ve tarihte Türklük “ sözü Yahya Kemal Beyatlı’nın bütün hayatını 
etkilemiştir. Yine Alphonse de Lamartine’in  “Vatan ecdadın küllerinden yapılan 

topraktır. “ cümlesi de, milliyetçilik mefkûresi düşüncesine âdeta şimşekler 
çaktırmıştır. 

“ Milliyetimizin bir zaafıda resim ve nesir olmamasıdır. Resim yok, 
ecdadımızı tanıyamıyoruz. Yazı da yok. Allâh’ın verdiği miktarda cehalet 
mütedildir. Fakat Allâh’ın verdiğinden fazla cahil olanlar, yani okumuşlar; 
tarihimizi en kötü yapanlar bunlar. Süleyman Nazif’de Sehli mümteni gibi, cehli 
mümteni derdi. İşte İbn Kemal’in “ Muhaçnamesi! İbn Kemal müftü, şeyhülislâm. 

Bu harpte bulunmuş. Fakat eserinde Mohaç’tan başka her şey var. Yalnız Mohaç 
yok. İki cahil adam yetişmeseydi tarihimizi bilemezdik. Birisi Evliya Çelebi, 
müezzin. Birisi de Silahtar, bir asker silahtar, Fındıklı’lı bir genç. Nasılsa saraya 
yerleşmiş. İmlası bile yok. Fakat onlar sayesinde tarihimizi biliyoruz. Bir Ermeni 
papazı, Kohen olmasa Malazgirt’i yazan yok. Ancak Arapça beş-on satır. 

Bizans sur içinde küçük bir şehirdi. Karşısında Galata. Eyüp ise bir çiftlik. 
Boğaziçi köylüktü. Fâtih’in bıraktığı İstanbul ise elli misli büyük bir çerçeve 

içindedir. Mamur değildi. Fakat çok güzeldi ve Türk’tü. Biz ni’melceyş – 
İstanbul’un fethinde bulunan askerlerin mezarları ile, evliyalarımızla, makam 
türbelerimizle İstanbul’u Türkleştirmişiz. Ve sonra gene biz onu küçümsemişiz. 
Fikret “ Sis “ şiirinde: “ Örtün ve müebbet uyu ey fâcire-i dehr, ey köhne Bizans “ 
diyor. Ne gariptir ki, düşman alamadı. Mütarekede İstanbul’a girdiler. Fakat gene 
alamadılar. Padişahı hal’edemediler. Osmanlı hükümetini atamadılar. Bugün gene 
İstanbul’un kalkınması Türk unsurunun kalkınması ile mümkün.” 

diyen ve 1912 yılında İstanbul’a millî fikir inkişâfıyla dönen Yahya Kemal 

Beyatlı, bir vesile ile Tanburi Cemil Bey’i tanır.  Cemil Bey’in besteleri, şarkıları, 
semaileri ve peşrevleri hayranlık duygusundan öte, onun ruhunda şiir ve musiki 
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dünyasını baştan aşağı yeniden şekillendirmiş, müzeyyen bir usta gibi tezyin 
etmiştir. Bu harikulâde hayranlık Itrî, Hafız Post, Sadullah Ağa, Tanburi İsak, 
İsmail Dede Efendi ve Şakir Ağa ile daha da pekişecek musıkî ve şiir Yahya Kemal 

Beyatlı’da vazgeçilmez iki sihirli unsur olacaktır. 
Yahya Kemal Beyatlı’da İstanbul ve Boğaziçi ayrı bir değer taşır. Ona göre 

şiir ve musikinin en güzeli, en verimlisi burada hayat bulmaktadır. Ve yine Yahya 
Kemal Aziz İstanbul’u dünyanın en erişilmez güzel şehri ve Boğaziçi’ni 
İstanbul’un en nadide yeri olarak kabul eder. İstanbul’un bu harikulâde doyumsuz 
eşsiz güzellikleri gerçekten Yahya Kemal Beyatlı’nın mısralarında hak ettiği edebî 
değere kavuşmuş, bir çok şiiri bestelenerek kulaklarımızda hoş bir seda bırakmıştır. 

İstanbul ve deniz onun şiirlerinde vazgeçilmez iki ana temadır. 
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul 
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. 
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! 
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. 
 
Nice revnaklı şehirler görülür dünyada, 

Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan 
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü’yada 
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan 
deyip İstanbul’u yüceltirken, denizle ilgili görüşlerini mısralarında şöyle 

nakşeder: 
Dolu rüzgarla çıkıp ufka giden yelkenli 
Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli 
Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça 

Ve hayalinde doğan âleme yaklaştıkça 
Dalga kıvrımları büyür tenhâlık; 
Başka bir çerçevedir, gitgide dünya artık. 
Daldığın mihveri, gittikçe sarar başka ziyâ; 
Mavidir her taraf, üstün gece, altın derya… 
……………………………………………….. 
Çıktığın yolda, bugün yelken açık, pervasız 

Gözlerin arkaya çevrilmeyerek yapyalnız 
Yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar !.. 
İnsan âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar. 
Ona göre, İstanbul Türkçesi, bütün özellikleri ve incelikleri ile Türk 

kültürünün bütün özelliklerine şamildir. 
Yahya Kemal Beyatlı şiirde kendi millî yapımıza dönmemiz gerektiği 

kanaatindedir. Tanzimat, Servet-i Fünûn ve  Fecr-i Âti edebiyatlarının şiir 
anlayışlarını, Türk kültür yapısına uygun düşmediği için kabullenmez,  eski 

şiirimizde terkip ve manzume yoktur, velhasıl eser yoktur, yalnızca mısralar ve 
beyitler vardır diye de iddialı bir şekilde konuşur.  Onun şiirinde her ne kadar 
Baudelaire, Verlaine, Hugo, Rimbaud gibi Fransız isimlerin etkisi olduysa da 
sanatın çıkış noktasını  “ Yalnız bizim olanı aramaktır. “ diye belirtir. 
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“ Sözü az söyle, güzel söyle. “ prensibini kabullenen Yahya Kemal Beyatlı 
hiçbir edebiyat akımına bağlı kalmamıştır. Bu arada Mehmet Akif Ersoy’a ayrı bir 
yakınlık duyduğunu da özellikle belirtmek gerekir. 

Fakat gündelik hayatını etkileme noktasında Yahya Kemal Beyatlı’nın 
şiirden serzenişi de yok değildir. İnce ve nüktedan göndermelerle “ Şiirden fâide 
görmedim, bilâkis zarar gördüm. Eğer şiir mukadderatıma karışmamış olsaydı çok 
isabetli olurdu. “ 

Şairlik, öğretmenlik, büyükelçilik ve milletvekilliği… Dolu dolu yaşanan bir 
hayatın nihayetinde, rahatsızlığından dolayı yattığı hastanede yatağının altından 
çıkan ve buruşuk bir kâğıda çalakalem yazılmış şu mısrası ne kadar manidardır. 

Ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin 
Bir çare yok mudur buna, yâ Rabbûlâlemin… 
Türk kültür ve edebiyat dünyamızın yeri doldurulamayacak ve 

unutulmayacak birkaç nadide isimden biri olan Yahya Kemal Beyatlı’nın şu 
cümlesi, bizleri ne kadar uyarıcı niteliktedir. 

“Acaba bizim vatanımız gibi, geniş bir memleketi olup da, onu asla 
görmeyen, edebiyatta gözleri ecnebi bir âleme dalmış ve yalnız o âlemden 

bahseden başka bir millet var mıdır? “ 

 



TÜRK EDEBİYATINDA ANI YAZMA GELENEĞİ VE BU 

GELENEKTE ÜLKÜ TAMER’İN ANI KİTAPLARININ YERİ  

 

                                                                         Muzaffer ÇANDIR 

Bu yazıda anı türü ve tarihçesi hakkında ayrıntılı bir bilgi verilip, Türk 
edebiyatında anı türünün gelişimi anlatılacaktır. Sonunda da yakın dönem anı 

yazarlarımızdan Gaziantep doğumlu değerli şair, yazar ve çevirmen Ülkü Tamer’in 
yazdığı Alleben Anıları ve Hayat Yaşamaktır

1 isimli anı kitaplarının özellikleri 
üzerinde durulacaktır.  

Ansiklopedilerde: “Bir kimsenin içinde yaşadığı veya tanık olduğu olayları 
anlattığı eser”2 veya “Bir kimsenin başından geçen ya da kendi döneminde ortaya 
çıkan olay ve olguları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattığı yazı 
türüdür.”3 şeklinde tanımlanan hatırat, Türk edebiyatında Tanzimat’tan sonra 
gelişmiş bağımsız bir edebî türdür. 

Edebî bir tür olarak anı, bir kişinin aklının erdiği dönemden itibaren görüp 
yaşadığı, kendisi ve toplum için önemli gördüğü olayları ve durumları belli bir 
sistem içinde yazıya döktüğü, genellikle, otobiyografik metinlere denir. 
Otobiyografi, kişinin yalnızca kendisiyle ilgili bilgileri verirken anı, hem bireysel 

hem de sosyal anlamda bilgi içerir. Günlük tutan yazar, sıcağı sıcağına o günün 
olay, yaşantı ve düşüncelerini aktarırken; anı yazarı, tarih olmuş eski zamanların 
olaylarını belleğe ya da belgelere dayalı olarak ortaya koyar. Bu bakımdan anı 
metinleri yalnızca hatırlanabilen, unutulmayan, kaydedilebilen olayları içerdiği için 
tarihi aynen aksettirmekten uzaktır, büsbütün objektif olması beklenemez. 
Toplumların sosyal hayatlarında anı aktarmak önemli bir gelenektir. Özellikle yaşlı 
insanlar kendilerinden daha genç kimselere daha önce görüp geçirdiklerini, 
yaşadıkları ilginç olayları anlatırlar. 

Anı yazma düşüncesi, insanın birikimlerini başkalarıyla paylaşma 
ihtiyacından doğmuştur. Geçmişi olumlu ve olumsuz taraflarıyla yeniden yaşama, 

güncele ve geleceğe taşıma düşüncesi insanları anı yazmaya yönlendirmiştir. Anı, 
yaşanan olayların insan hafızasında bıraktığı izlerdir. Anı yazarı da bu izleri 
canlandırarak geçmişi dilde sergiler. Buna göre, geçmişe yönelmek, yaşananı değil, 
yaşanmışı vermek, anı türünün en belirgin özelliklerinden biridir.  

İnsan yaratılışı itibarıyla geçmiş, hal ve geleceği aynı anda yaşar. İnsanın 
geçmişini anılar, geleceğini umutlar oluşturur. Bunların belli bir zamanı ve yaşı da 
olmaz. Fakat yaş ilerleyip geleceğe ait umutlar azalmaya başladıkça geçmişin 
hafızamızdaki izleri uyanır ve böyle durumlarda içinde yaşadığımız zamandan 
kopup geçmişi daha fazla yaşamaya başlarız. Bu konuda Sabri Esat Siyavuşgil, 

                                                   
 Dr, CBÜ. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı AD. Öğretim 

Görevlisi. candir45@yahoo.com 
1 Ülkü Tamer, Yaşamak Hatırlamaktır (Alleben Anıları ile birlikte), YKY., 3.b., İstanbul 2004.  
2 Meydan Larousse, “Hatırat” maddesi, C.5, Meydan yay. İst. 1971, s. 675.  
3 Emin Özdemir, “Anı ve Anı Dilimiz Üzerine”, Türk Dili Anı Özel Sayısı, C.XXV, S.246, Mart 

1972, s. 398. 
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geçmiş hayatın izlerini ve etkilerini hatırladığımızda düştüğümüz durumu şöyle 
açıklar: 

“Gençlik ve orta yaşlılık; acı, tatlı, türlü hatıraların şuur altına istif edildiği 
çağlardır. Bütün gördüklerimiz, duyduklarımız ve yaşadıklarımız, banyo edilmemiş 
fotoğraf olmaları gibi, karma karışık ve biraz da bakımsız, ihtiyarlık günlerimizin 

sükûnunu, yalnızlığı ve işsizliğini bekler. O an gelince de, daha fazla yaşamak için 
bakışlarımızı tükenen istikbale değil, tükenmeyen bir maziye çevirdiğimiz zaman, 
yegâne tesellimiz hatıralarımızdır. Onlar bizim çocukluk oyuncaklarımızdır. Tıpkı 
çocuğun renkli tahta ve teneke parçasıyla, hakikat âleminin dışında, kendi 
fantezisine uygun bir cihan yaratması gibi, biz de istikbale küstüğümüz günlerde, 
mazinin yadigârlarını, hakikat olmamış emellerimize göre değiştirir, bozar ve 
süsleriz. Herhangi bir hatıra kitabını açın ve okuyun. Onda geçen yılların mermer 
veya tunç üzerindeki izlerini değil, geçmiş hayatına esef eden bir ruhun 

çırpıntılarını, tevillerini, mazeretlerini ve inkisarlarını bulursunuz.”4  

Anılar yaşanan olayların insan hafızasında bıraktığı izlerdir. Hatıra yazarı da 

bu izleri canlandırarak geçmişi dilde sergiler. Buna göre, geçmişe yönelmek, 
yaşananı değil, yaşanmışı vermek, anı türünü en belirgin özelliklerinden biridir. 

Anı yazılarında yazar, kendi iç dünyasına yönelir fakat bu yönelme, dış 
dünyadan kopuk bir yönelme değildir. Anı  yazarının birinci endişesi kendisini 
değil, yaşadıklarını anlatmaktır. Hafızasındaki izleri yoklarken bu izleri bırakan 
olayları ve sebeplerini hatırlamaya, nedenlerini bulmaya çalışır. Bu da onu, 
yaşadıklarını bütün boyutlarıyla anlatmaya yöneltir. Ancak bu anlatım belgelere 
dayanmadığı için her zaman objektif olmaz. Yazarın duygu ve düşünceleri de işin 
içine girer. Çünkü yazar, yaşadığı olayları kendi penceresinden gördüğü şekilde 
anlatır. 

İnsanın yaşadığı olayları bir başkasına veya okur topluluğuna anlatma 
ihtiyacı, yazılan hatıra kitaplarına bakılarak şöyle sıralanmıştır: a) Unutulma 

korkusundan kurtulmak, b) Kişinin kaybolup gitmesine gönlü razı olmayacağı bir 
gerçeği ortaya koymak, c) Yazma alışkanlığı içinde bulunmak, d) Birlikte yaşadığı 
kişilerden kimilerine karşı duyduğu hayranlığı belirtmek, e) Tarih ve kamuoyu 
karşısında hesaplaşmak, pişmanlık duygularını anlatarak rahatlamak, bir çeşit 
günah çıkarmak. f) Gelecek kuşaklara bir ders vermek, g) Siyasal hasımlarını 
kötülemek ya da kendisini savunmak. Hangi nedenle olursa olsun hatıralarını 
yazmanın insana dürüstlükten ayrılmama, içtenlikten uzaklaşmama gibi önemli 
sorumluluklar yüklediği apaçıktır.”5  

Bunlardan da anlaşılacağı gibi anı yazarının unutulma korkusu, gelecekle 
hesaplaşma düşüncesi, hasımlarını kötüleme ve kendini savunma endişesi hatırat 

yazılarının en önemli varoluş sebebidir. Edebiyatımızda hikâye türünde olduğu gibi 
anı türünde de bir çok güzel eserler veren Samet Ağaoğlu, bu konuda şöyle 
düşünür: 

                                                   
4 Sabri Esat Siyavuşgil, “Hatıralar”, Salon Mecmuası, 15 Ocak 1948,  S.6, s. 79.  
5 İbrahim Olgun, “Anı Türü ve Türk Edebiyatında Anı”, Türk Dili Anı Özel Sayısı, s. 405. 



                 Sayı 16, Temmuz-Ağustos 2008 

 32 

“Milletlerin hayatında muayyen devirlerin tarihini tespit ederken 
başvurulacak en sağlam vesikalardan bir kısmını da o devirde rol almış, iş görmüş 
veya o devri yakından yaşamış olanların hatıraları teşkil eder. Siyaset ve devlet 

adamlarının hatıralarını yazmaları bu bakımdan onlar için bir vazife sayılmalıdır. 
Muayyen devirleri idare eden psikolojik hâleti, zihnî durumu, gerçek telâkkileri 
ancak bu hatıralar yolu ile öğrenmek mümkündür. Resmî söz ve nutukların, yapılan 
ilânların, önünde gözükenlerin arkasında saklı duran ihtiras ve arzular, şahsi 
temayüller ve nihayet yazılı vesikalara şu veya bu şekilde aksetmiş bulunan 
hadiselerin gerçek mahiyeti hatıralarla belli olur.6 

Hatırat veya hatıra diye söylenegelen bu terimin yerine Cumhuriyetten sonra 
yoğunlaşan öz Türkçe akımının da etkisiyle anı kelimesi, anmak fiilinden 
türetilerek getirilmiş, Arapça kökenli hatıra kelimesiyle birlikte söylenir olmuştur.  

Anı türünün önemli bir özelliği de gerçeğe uygunluk ve samimiyettir. Bu iki 
unsurdan uzak olan bir anı yazısı tahmin edileceği gibi kısa ömürlü olacaktır. Anı 
yazarı; hayatını, gördüklerini ve yaşadıklarını olduğu gibi anlatır. Bu gerçekçi 

özelliği ile tarihçiye yaklaşır ama bir tarihçiden çok bir romancı gibi ferdi bir tutum 
içinde bulunur. Belki bu yüzden tarihten ayrılarak edebî bir tür olarak kabul 
edilmiştir. Bugüne kadar edebiyat, tarih ve siyasî araştırmalarda sıklıkla 
kullanıldığına şahit olunan anılar, sosyolojik araştırmalarda o kadar itibar edilen ve 
temel kaynak olarak kullanılan malzemeler arasında bulunmamaktadır.  

Anılar ifade ve üslûp bakımından kendi aralarında farklılık gösterirler. Bu 
farklılık anı yazarının mesleğiyle ilgili olduğu gibi başka sebepler de olabilir. 
Örneğin askeri şahısların yazdıkları, belgelere dayanan, askeri birliklerin hareket 
planlarını içeren savaş anıları genelde daha sade ve objektif bir ifadeyle 
yazılmışlardır. Sanatçıların, özellikle edebiyatçıların anılarında ise kişi ve olaylarla 

beraber anı sahibinin gözlem, duygu ve sübjektif yorumları üsluba da etki eden 
edebî bir dille anlatılır: “Bu özellikleri dikkate alınarak genellikle bütün 
hatıralardan, özellikle de siyasi ağırlıkta olan hatıralardan bir belge ve objektif bilgi 
olarak faydalanmak için bunlara ihtiyatla yaklaşılması ve aynı konu üzerinde 
yazılmış olanların karşılaştırılması gerekir.” 7 

Anı yazma geleneği, Tanzimat döneminde, kimi devlet adamlarında batıdaki 
meslektaşlarına olan özentiden başlamış ve giderek günümüze kadar gelmiştir. 
Tanzimat öncesindeki şuara tezkireleri, menâkıpnâme, siyer, vekayinâme, 
gazavatnâme, fetihnâme, sefâretnâme gibi eserler bilinen anlamıyla birer anı eseri 
olmasalar da bu türe özgü özellikleri taşırlar. 

Kurtuluş savaşından sonra gerçekleştirilen Atatürk inkılâpları, Serbest Fırka 
denemesi çok partili hayata geçiş ve sonunda 27 Mayıs darbesi gibi toplumsal 

olayların etkisiyle yazılmış bir çok hatıra kitapları vardır. Bunlardan Ahmet 
Ağaoğlu’nun yazıp Samet Ağaoğlu’nun yayımladığı “Serbest Fırka Hatıraları”, 
ömrü ancak üç ay sürmüş olan genç bir partinin üzerinde oynanan oyunları 
sergilemesi yönünden en kayda değer olanıdır. Çok partili demokratik rejimin 

                                                   
6 Samet Ağaoğlu, Serbest Fırka Hatıraları Önsözü, Baha Matbaası, İst. 1969, s. 11. 
7 Orhan Okay, “Hatırat” maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi. C.XVI, ss. 445-449. 
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hangi aşamalardan geçtiğini göstermesi bakımından da vesikalarla dolu bir hatıra 
kitabıdır. O dönemi anlatan diğer önemli hatıra kitaplarından bir kaçı; Falih Rıfkı 
Atay, Çankaya (İst. 1961), Celâl Bayar, Ben de Yazdım (İst. 1965-1972), Halide 

Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı (İst. 1962), Fahrettin Altay, On yıl Savaş ve 
Sonrası (İst. 1970), Hüseyin Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni (İst. 1993), Afet 
İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler (Ankara 1959).  

Anılar, yazarların mesleklerine göre de kendi içinde sınıflandırılabilirler. 
Bunlardan edebî karakter taşıyan belli başlı anı kitapları şunlardır: Hüseyin Cahit 
Yalçın, Edebî Hatıralar (İst. 1935); Halit Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl (İst 1936); 
Abdülhak Şinasi Hisar, Yahya Kemal’e Veda (İst. 1959); Halit Fahri Ozansoy, 
Edebiyatçılarımız Geçiyor (İst. 1967), Edebiyatçılar Çevremde (Ankara 1970); 
Yahya Kemal Beyatlı, Çocukluğum, Gençliğim, Siyâsî ve Edebî Hatıralarım (İst. 
1973)  

Türk yazılı kültürü her ne kadar Batılılarınki kadar son derece zengin bir anı 
geçmişine ve geleneğine sahip olmasa da hiç de azımsanmayacak bir birikime 

sahiptir. Burada sorun olarak görülen durum diğer bir çok alanda olduğu gibi 
dağınıklık, tasnif eksikliği, ilgisizlik, düzensizlik, metotsuzluk ve en önemlisi bu 
tür eserlere karşı okuyucu ve araştırmacıların ilgisizliği gelmektedir. Geçmişe karşı 
ilgisizlik ve duyarsızlık sadece belli bir alanda değil, hemen her alanda geçmişten 
kopuş şeklinde yaşanmaktadır. Geçmişten kopuş ise belirgin bir şekilde geçmişte 
hiçbir şey bulunmadığı zihniyetinden kaynaklanmaktadır. 

Ülkü Tamer,8 “Alleben Anıları” ve “Yaşamak Hatırlamaktır” isimli anı 
kitaplarında ülkemizin kültürel yaşamına damgasını vurmuş pek çok sanatçıyla 
yaşadığı ilginç anıları anlatmaktadır. Tiyatro, sinema ve yayıncılık ortamlarında 
bulunan Ülkü Tamer, bu insanlarla ilgili yaşanmış olayları esprili bir üslupla ve 

sade bir dille anlatır. Okuyucuyu sık sık tebessüm ettiren bu ifadelerle okuyanlar 
sıkılmadığı gibi, sanat ortamıyla ilgili başka yerde rastlayamayacağı çok çarpıcı 
bilgileri de öğrenmiş olur. Yapı Kredi yayınlarından iki kitabın bir araya 
getirilmesiyle genişletilmiş olarak çıkan bu iki eser yalnızca bir anılar toplamı 
değil, aynı zamanda yaşama dair önemli göndermelerle yüklü bir deneme kitabı ve 
yakın geçmişimize ayna tutan bir belgeler toplamıdır. Yazar, bu iki kitabı için 
eserin önsözünde şu değerlendirmeyi yapar: “Yaşamım boyunca günlük tutmadım. 

                                                   
8 Ülkü Tamer ((Gaziantep, 20 Şubat 1937 -) Şair, çevirmen. Gaziantep'te Dayı Ahmet Ağa 

İlkokulunu ve İstanbul’da Robert Kolej'i bitirdi. İ.Ü. Gazetecilik Enstitüsü’nde okudu. Robert 

Kolej’de öğrenciyken tiyatroyla uğraştı; Robert Kolej Tiyatrosu’nu Anadolu’da turnelere çıkardı. 

1964-68 yıllar ında  özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı; Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası,  Teneke, 

Kurban, Palto gibi oyunlarda rol aldı. Çeşitli yazarlardan birçok türde yetmişin üzerinde kitap çevirdi. 
Milliyet Yayınları, Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat, Sanat Olayı (Ocak 1981-Haziran 1983) dergilerini 

yönetti. Bir süre Onk Ajans'ta çalıştı. William Flynn gibi takma adlarla  öyküler yazdı. F. H. Dağlarca 

ile Yugoslavya'da yapılan Struga Kenti Şiir Geceleri Şenliği’nde (25 Ağustos 1971) ve birçok defa 

Uluslararası PEN Kulüp Kongresi’nde Türkiye’yi temsil etti. Şiirlerini Yanardağın Üstündeki Kuş 
adıyla, hikâyelerini Alleben Öyküleri adıyla bir araya topladı ve öyküleriyle 1991 Yunus Nadi Öykü 

Armağanı’nı kazandı. En son, Tagore-Profil adlı kitabı hazırlayan Ülkü Tamer  Edith Hamilton’dan 

Mitologya çevirisiyle TDK 1965 Çeviri Ödülü’nü kazandı. Radikal gazetesinde “Cumartesi Notları” 

başlığı altında yazılar yazdı. İstanbul’da yaşıyor; evli. 
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Not tutmadım. Eş - dost toplantılarında oradan buradan anılar anlatılır ya, 
benimkiler de öyle zamanlarda su yüzüne çıktı. Bu kitap bir yaşam öyküsü değil. 
Olsa olsa, yaşamımdan çizgiler. Belirli bir sıra gözetilmeden, kendiliğinden beliren 

renkler. İçinde karakter tahlilleri yok. Ufacık olaylar var. Başkalarının yaşamlarını 
bilemem, ama benim yaşamımı böylesine ufacık olaylar belirledi. Hepsi bu kadar 
değil elbet. Alleben Anıları ile başlamıştım, bu kitapla sürdürüyorum. Belki bunu 
başka yazılar, başka kitaplar izler. Yaşarsam. Hatırlarsam.”9 

Yazar Alleben Anıları’nda çocukluğunun geçtiği Gaziantep’ten, eski 
sinemalardan, cumhuriyet balolarından söz ederek o günün olaylarını bizimle 
paylaşır. Yaşadığı şehirden ve aile ortamından hiç şikayet edilmeyen bu kitapta, 
1940’lı yılların Gaziantep’inin çeşitli ekonomik, kültürel ve sosyolojik 
özelliklerine şahit oluruz. Kişi ve yer adları ile birçok lakabın da değiştirilmeden 
yer aldığı bu bölümde yazar, o dönemde yaşadığı Antep’in birçok özelliklerine yer 

verir. Örneğin bir pazar gününün anlatıldığı bölümde biz Antepli bir ailenin piknik 
kültürüne şahit oluruz. “Biz çocuklar Alleben’in sularında çimerken ya da ağaçlara 
kurulmuş salıncaklarda ‘sallangaç sallanırken’ erkekler mangal yakar, çiğköfte 
yoğurur, bol maydanozlu soğan piyazı hazırlar, kebap yapardı. Fıstıklı kebap, 
soğanlı kebap, sarımsak kebabı, patlıcan kebabı, keme kebabı, cartlak kebabı, 
yenidünya kebabı, elma kebabı, ayva kebabı. Mevsimine göre.”10 Bu yönleriyle 
kitap, ileride Gaziantep’in şehir tarihini yazmak isteyen araştırmacılar için de 

önemli bir kaynaktır.  

“Yaşamak Hatırlamaktır”da yazar; okumak için gittiği Robert Koleji günleri 

ile, yazarlık, yayıncılık, tiyatro oyunculuğu, çevirmenlik, şairlik ve futbol anılarını 
anlatır. Yılların geçmesine rağmen anılarını kaleme alırken sıklıkla ince espriler 
yakalar ve okuyucuyu güldürmeyi başarır. Kitap boyunca anılar anlatılırken 
başkalarının özel hayatlarına girilmediği gibi yazar, kendi özel hayatının acı 
taraflarını da kimseyle paylaşmaz. Bunun nedenini de bu yolda sorulan bir soruya 
verdiği bir cevapta şöyle açıklar: “Başkalarının özel yaşamı beni ilgilendirmiyor. 
Benim özel yaşamımın da başkalarını ilgilendirmesini istemiyorum. Amacım 
dedikodu değil, geçmişle ilgili minik ayrıntılar sergilemek.” Gençliğini yaşadığı 

dönemde Türkiye’de birçok gençlik olayları yaşanmış olmasına rağmen yazarın 
özellikle politik konulara hiç girmemesi, kitap için ayrı bir olumlu özelliktir 
denilebilir. Zira yazarın hem kendisinin hem de sanatçı çevresinin ellili – altmışlı 
yıllarda politik olaylardan etkilenmemesi mümkün değildir.  

Sanat kaygısı düşünülmeden, duru bir Türkçe ile yazılmış olan kitapta 
samimiyet ve sadelik ön plana çıkar. Yazarın İstanbul’daki eğitim ve sanat hayatı 
anlatılırken biz Ülkü Tamer’in etrafındaki sanatçıları da yakından tanımış oluruz. 
Belki bu tür hatıra kitaplarının en iyi hizmetlerinden biri de budur. Hayatını belli 
başlıklar altında anlatma yoluna giden yazar, böylece bir kronoloji oluşturmuş olur. 

Kronolojik olarak anlatılan bu başlıklar şöyle sıralanır: Bebek Sırtlarında Bir 
Antepli, Gole Giden Bir Panter, Genç Şair Dergilerde, Sahne Tozu, Bir Garip 

                                                   
9 Ülkü Tamer, Yaşamak Hatırlamaktır, YKY. İstanbul 2004, s. 11. William Flynn gibi takma adlarla 

yazdığı öyküler 
10 age. s. 31.  
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Öğretmen, Bir Bodrum Vardı, Yayıncılığın Çileli Keyfi, Sinemalar-Şiirler-Kediler-
Atlar.  

Edebiyat ve sanat çevresinden pek çok ünlünün adının geçtiği “Yaşamak 
Hatırlamaktır” da ismine yer verilen pek çok ünlüden birkaçı şunlardır: Orhan 
Kemal, Yaşar Kemal, Halit Refiğ, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Yılmaz Güney, Cüneyt 

Arkın, Naim Tirali, Abdi İpekçi, Zülfü Livaneli, Yaşar Nabi, Memet Fuat, Asaf 
Halet, Özdemir Asaf, Atilla İlhan, Tarık Dursun, Onat Kutlar, Orhan Barlas, Genco 
Erkal, Çiğdem Talu, Adnan Özyalçıner, Kemal Özer, Demir Özlü, Edip Cansever, 
Cemal Süreya, Asım Bezirci, Haldun Taner, Bedri Koraman, Halit Kıvanç, Behçet 
Necatigil, Müjdat Gezen, Cem Karaca, Peride Celal, Aziz Nesin, Ara Güler, Umur 
Bugay ve Muzaffer Buyrukçu… Yalnızca büyük bir şairin yaşamından kesitlerin 
değil, aynı zamanda ülkemizin kültürel yaşamına damgasını vurmuş olan bu 
ünlülerle yaşanmış ilginç anıların ustalıkla anlatıldığı eser, âdeta belge niteliği taşır.  

Yazar, hayatında bir şekilde tanışıp iş ilişkisi içinde bulunduğu bu ünlüleri 
tanıtırken, sevgi ve hayranlığından dolayı Memet Fuat ile Varlık dergisinin sahibi 

Yaşar Nabi Nayır’a özel bir yer ayırır. Öyle ki bu iki ismin tanıtıldığı bölüm, anı 
olmaktan çıkar âdeta bir portreye dönüşür. Burada anlatılanlar, bu kişilerin 
hayatlarını merak edenler için oldukça önemli bilgilerdir.  

İçinde pek çok yaşanmış olayın anlatıldığı “Yaşamak Hatırlamaktır”ı bütün 
edebiyat ve sanata ilgi duyanların okumalarını tavsiye ederim. Çünkü bu kitap, 
Türk edebiyatının yakın dönemine ışık tuttuğu gibi, bugünkü sanat ve siyaset 
çevresinin iç dünyalarını anlamamıza da katkıda bulunmaktadır. Burada ismine yer 
veremeyeceğimiz birçok ünlü isim bu kitabı okuyunca çok beğendiklerini ifade 
etmişlerdir. 
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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

Abdülkadir GÜLER 

 
Her yıl olduğu gibi bu yılda yine milletçe öğretmenler günümüzü coşkulu 

törenlerle kutluyoruz. Mesleğe yeni girenler “Öğretmenler Andı” içecekler. 
Vatanıma, milletime, toprağımın güzel insanlarına candan hizmet edeceğime, Ulu 

Önder Atatürk’ün İlkelerine ve Cumhuriyetimize bağlı kalacağıma, vicdanım ve 
namusum üzerine“ diye yemin edecekler. Şimdiden bu genç öğretmenlerimize 
sağlık ve başarılar diliyorum. 

Geçenlerde arkadaşımın biri bana “Nasıl öğretmen oldunuz? Bu mesleği 
neden seçtiniz?” diye, bir soru sordu. Bende kendisine verdiğim yanıtı size bu 
güzel günde sunmak istiyorum. Daha ilkokul sıralarında iken bu mesleği 
sevmiştim. Sevgili öğretmenlerimden A.Rahim Akpolat, Hıdır Oran, Hatip Erdinç, 

Aziz Arıç ve Şevki Öcal bana bu mesleği sevdirmişlerdi. Bu değerli 
öğretmenlerimi saygıyla anıyorum, içlerinde vefat edenler varsa saygıyla, rahmetle 
yâd ediyorum.  

İlkokul dördüncü sınıfta iken öğretmenim A. Rahim Akpolat’ tan okkalı bir 
tokat yemiştim. Öğretmen olunca ilkin bu öğretmenimin ellerinden öpmüştüm. 
Çünkü bu tokattan çok güzel bir ders almıştım. Kafkasya kökenli bir öğretmendi. 
Kafkasya kökenli dedimse bunu gururla söyledim. Öz be öz Türk, Türklerin tüm 
geleneklerine, göreneklerine içten bağlı insanlardır. Cana yakın, sıcakkanlı ve 

konuksever insanlar, o denlide dürüst ve temiz. Tekrar rahmetle anıyorum. Nerden 
nerelere geldik? 

Ortaokulu bitirdim (1960-1961) Diyarbakır Erkek Öğretmen Okuluna 
başvurdum, yazılıyı kazanmamıştım..Daha sonra bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine 
gündüzlü okumak için başvurdum. (Gündüzlü, demek, paralı demekti). Gündüzlü 
sınavında bir eylül akşamında sınava alındım. Okula gündüzlü okumak için bir 
hayli müracaat vardı. Ortalıkta kelli, felli insanlar dolaşıyordu. Torpilliler kazanır 

diye pek ümit var değildim. (Tarih 28 Eylül 1961). Bu tarihi hiç unutmuyorum. 
Ertesi gün bir baktım ki en yüksek puanı ben almışım. Tam yüz puan, aldığım bu 
yüz puan benim yatılı okumama neden oldu. Yatılıya girmemi kazandırdı. Çünkü 
okul Müdürümüz rahmetli Nuri Arısoy: Açılış konuşmasın da şöyle diyordu:  Bu 
sınavda 1, 2 ve 3. gelenler (yani en yüksek puan alan öğrenciler) isterlerse üç ay 
sonra okul müdürlüğümüze başvurabilirler. Ancak disiplin cezası almamak ve 
aldıkları notları sekizden (8) aşağı düşmemek koşulu ile. Üç ay sonra şartlarım 

olumlu idi. Çünkü çok çalışıyordum. Daha sonra yatılı bir öğrenci oldum. 
Bu benim öğretmen olmamın ilk basamağı idi. İşte o günlerden bu günlere 

geldik, devletime, bayrağıma ve yüce ulusuma ve özellikle yeminime sadık kaldım. 
Çünkü yüce devletime ve kadirşinas milletime borçluyum. Bu duygularla çalıştım. 
Sözü biraz uzattım galiba. Öğretmenler çok konuşur, çünkü ben de bir öğretmenim. 
Hele Anadolu’yu karış karış gezen bir öğretmen olursa… 

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle aramızdan ayrılanları, 
güneydoğuda görevi başında şehit olanları rahmetle anıyorum.  

Görevi başında olanlara ve mesleğe yeni girenlere de sağlık ve başarılar, 
emekli olanlara daha nice sağlık dolu yarınlar, hasta olanlara da acil şifalar 
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diliyorum. Böylesi anlamlı günlerde emeklilerin unutulmamasını diliyorum. Bu 
bağlamda Sayın büyüklerimize de önemli görevler düşmektedir. Emekli ve hasta 
öğretmenlerin ihmal edilmemesini bekliyoruz. Unutmayalım ki, gelecekte onlarda 

emekliler sınıfına katılacaklardır.  
Bütün bu güzelim duygularla bir öğrenci edasıyla sevgili öğretmenlerime bir 

şiirimle sözlerimi bağlamak istiyorum. Teşekkürlerimle efendim. 
 
ÖĞRETMENİM 
 
Işıl ışıl gözlerine 

Acı, tatlı sözlerine 
Apaydınlık özlerine 
  Hayran olam öğretmenim 
 
Tebeşirli ellerine 
Şarkı, türkü dillerine 
Ufuktaki gözlerine 

  Kurban olam öğretmenim 
 
A’ den Z’ ye tek başına 
Güzel ahlak savaşına 
Katıksız olan aşına 
  Ayran olam öğretmenim 
 
Alev alev, ışık ışık 

İlim, irfanla karışık 
Dostla, düşmanla barışık 
  Sevgi sana öğretmenim 
 
Olmazsa da evin, bağın 
Anadolu’m can toprağın 
Özgürdür hep al bayrağın 

  Saygı sana öğretmenim 
 
Adın ulu, yüce, derin 
Bütün insanlık eserin 
Bunca emek, alın terin 
  Hürmet sana öğretmenim 
 
Güneyin uzak köyünden 

Küçüğünden, büyüğünden 
Ahmetlerden, Zeyneplerden 
  Selam sana öğretmenim 
 
Şiir şiir, türkü türkü 
Ve yetmiş iki milyon Türk’ü 
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Önder ettik Atatürk’ü 
  Binler yaşa öğretmenim 
  Sen çok yaşa öğretmenim. 
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ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖNEMİ 

İsmail KARACAN* 
 
Öğretmenlik soylu bir meslektir. İyi bir öğretmen iyi bir ressamdır; ama 

resimlerini tuvalde değil, insan ruhunda ölümsüzleştirir. 
Öğretmenler kendilerini, öğrencilerini üzerinden geçmeye davet ettikleri köprüler 

olarak kullanırlar, geçiş tamamlandıktan sonra da, köprüyü büyük bir keyifle yıkar ve 

kendi köprülerini kurmaları için onları yüreklendirirler. 
Öğretmen, insanlık bahçesinin bahçıvanıdır. Öğretmen, bahçesindeki her çiçeğin, 

kendi renginde pampal olarak açması için emek veren bir bahçıvandır. 
Öğretmen, insanlık tohumumun yeryüzünde gür olarak yeşermesini sağlayan 

çiftçidir. “Öğretmen, ektiğini en son biçen çiftçidir.” (Hilmi Ziya Ülken) 
Öğretmenler, bir milletin mimarlarıdır. Toplulukları, millete dönüştüren harçtır, 

mayadır öğretmen. Yığın halindeki insanlık hamurunu yoğurarak, ona insanlık vasfı 
kazandıran ve millet olma şuuruna eriştiren iksirdir, öğretmen. Duman ve sis halindeki 

toplumları yağmur yüklü bulutlara çevirerek şimşekler çaktıran yıldırımlar çıkartan 
öğretmenlerdir. Öğretmen, geleceğe doğru giden sonsuzluk yolculuğunda insanların 
rehberidir. “Ben bir öğretmen değil sizin gibi bir yolcuyum aslında. Bana yolu sordunuz, 
bende ileriyi gösterdim. Sizin kadar benimde uzak olduğum geleceği.” (Bernard Shaw)  

İnsanlık tohumunu, bilgi pınarından ıslatarak ve umut ışığı ile ısıtarak 
çimlenmesini, sevgi, hoşgörü ve insanlık duygusu ile büyüterek meyve vermesini 
sağlayan öğretmendir. Bulutların ağladığı oranda, yeşilliklerin güldüğü gibi, 

öğretmenlerinde, bir güneş misali bilgisiyle çevresini aydınlattığı oranda toplum da 
kendisini bulacak, önünü görecek, yükselecek ve mutluluğa erecektir. 

 Öğretmenler, yağmur yüklü bulutlara benzerler. Bulutlar yağmur daneleriyle 
toprağa, öğretmenlerde bilgileriyle topluma can verirler. Nasıl ki, ilkbaharda yağmur 
damlalarıyla yeryüzü hayat bulur, rengârenk çiçeklerle bezenir, ağaçlar, kuşlar, arılar, 
böcekler ve otlar emsalsiz tabiat güzelliklerini sergilerlerse, her taraf güzellik deryasına 
gark olursa, insanlarda, âlim ve fazıl kişilerin yani öğretmenlerin sayesinde, mutluluğa, 

huzura ve bolluğa kavuşurlar. Kuşlar, kanatlarıyla uçarlar, insanın kanatları ise bilgisi ve 
idealidir. Milletlerin, ufkunu çizen ve mefkûresini yazan, öğretmenlerdir. 

Her kışın yüreğinde titreyen bir baharın, her gecenin de siyah peçesinin altında 
tebessümle bekleyen bir şafağın olduğu gibi; tarihin amansız kışına tutulmuş milletleri 
bahara ulaştıracak, makûs talihinin karanlık gecelerinden de, kutlu sabaha kavuşturacak 
olanlar, öğretmenlerdir. 

Bu gün dünyamıza; adalet, barış ve sevgi duyguları körelmiş, gözlerini kan 
bürümüş ve yürekleri tükenmiş insanların hükmettiği bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle, 

dünya adalete, barışa, huzura, sevgiye ve insani değerlere gebedir. Dünya neye gebeyse 
onu doğurur. İşte dünyaya bu doğumu sağlıklı bir şekilde yaptıracak olanlar, 
öğretmenlerdir. 

Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır”, “Ulusları kurtaranlar 
yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” sözlerinden hareketle; bir milletin mimarı 
öğretmenlerdir. Öğretmen, bilgisiyle çağlara hükmetmeli ve kendisini aşmalıdır. 
Yarınlara kalabilenler, tarihi aşabilenler, çağlara hükmedebilenlerdir, öğretmenler. 

                                                   
* Niğde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
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 Nereden geldiğini bilen, nereye gittiğini de bilecektir. Tarih bir milletin geçmişi 
ve hafızasıdır. Geçmişini bilemeyen, geleceğini göremez. Bu nedenle öğretmen, iyi  bir 
tarih bilgisi ve şuuruna da sahip olmalıdır. Öğretmenler, bir milletin mazisi ile atisi 

arasında köprü olmalıdır. Yahya Kemal’in “Ne harabıyım, nede harabatiyim. Kökü 
mazide olan atiyim.” Muhammed İkbal’in “Gönlüm, geçmişi yaşatıyor ama gözüm 
gelecektedir.” Konfüçyüs”ün ”Eskiyi canlandır, yeniyi de bil; o zaman öğretici 
olabilirsin”   şeklinde söyledikleri gibi öğretmenler, Türk Milleti’nin, kökü mazide olan 
atisi olmalı, gönlü geçmişle beraber, gözü de gelecekte olmalıdır. 

Öğretmen, öğreten demektir. Yani veren demektir. Zaten işi de budur. Sürekli 
vermek için, sürekli de kazanmak lazımdır. Bu sürekliliğin devam etmesi için, en az 

verdiğimiz kadarda kazanmamız gerekmektedir. Bilgiye ulaşmanın en güvenilir, kolay 
ve kestirme yolu kitaptır. Öyle ise öğretmen, kitap aşığı olmalıdır. Mutlaka düzenli ve 
sürekli kitap okuma alışkanlığına sahip olmalıdır. Topluma, örnek olması açısından da 
öğretmen, okulda, çarşıda, pazarda, yolda velhasıl-ı kelam her yerde elinde kitapla 
dolaşmalıdır. İnsanlar, öğretmeni görünce, akıllarına bilgi ve kitap gelmelidir. Nasıl ki, 
görevi namaz kıldırmak olan bir imamın, açık alanda namaz kılması gösteriş değilse, 
görevi insanlara bilgi öğretmek olan öğretmeninde, elinde bilginin kaynağı olan kitapla 

dolaşması bir gösteriş değil, bilakis görevidir. Görevi namaz kıldırmak olan bir imama, 
“Namaz kılıyor musun?” demek ne kadar abes, anlamsız ve basit ise, bir öğretmene de, 
bilginin kaynağı olan “Kitap okuyor musun?” demekte o kadar abestir, anlamsızdır, 
basittir. 

Öğretmen her yerde öğretmen olmalıdır. Okulda, evde, çarşıda, pazarda, kahvede, 
tatilde velhasıl-ı kelâm öğretmen her yerde fark edilmelidir. Örneğin bir tatil kentinde 
tatil yaparken bile kısa sürede, davranışlarımızla, beşeri münasebetlerimizle fark 
edilmeliyiz. Çevremizdeki insanlar, bize ne işle iştigal ediyorsunuz dedikleri zaman, 

bizde öğretmeniz dediğimizde, zaten bizde tahmin etmiştik. Çünkü her yönünüzle örnek 
bir insan gibi davranıyorsunuz demelidirler. Konuşmanızla, beşeri münasebetlerinizle, 
davranışlarınızla tam bir öğretmen gibi davranıyorsunuz demelidirler. İşte o zaman artık 
o toplum bizim için eğitilmeye hazırdır. Artık o toplumu istediğimiz şekilde eğitebilme 
ve yönlendirme şansına sahip oluruz.  

Rahibe Teresa’nın “Lambayı yanık tutmak için, içine sürekli yağ koymak 
zorundayız.” dediği gibi, öğretmen de, toplumu aydınlatan bir ışık kaynağıdır. Bilgisiyle, 

çevresini sürekli aydınlatabilmesi için, devamlı olarak bilgi depolaması gerekmektedir. 
Bu nedenle öğretmen, sürekli kendisini yenilemesi, geliştirmesi ve çağın önünde gitmesi 
gerekir. Önce kendi dalında, bilgiyi üretebilecek ve geliştirebilecek şekilde kendisini 
bilgi ve becerilerle donatması, uzmanlaşması, genel anlamda da, öğretmenlik vasfına 
uygun genel kültür seviyesinde olmalıdır. “Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha 
çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha korkunç bir şey olamaz.” (J.G. Von Goethe) 

Çinlilerin “Okumadan geçen üç günden sonra, konuşma tadını kaybeder.” 
Sözünden hareketle, öğretmen, güzel bir hitabete sahip olmalıdır. Güzel, düzgün, akıcı 

ve etkileyici bir konuşma kabiliyeti ise, düzenli ve sürekli kitap okumakla elde edilir. 
ABD’li ünlü eğitimci Horace Marn’ın “Talebelerini etkilemeden, öğrenme arzusu 
aşılamadan, öğretmeye kalkan bir öğretmen, soğuk demiri döven demirci gibidir.” 
Dediği gibi, öğretmen hedef kitlesini motive etmeli, etkilemeli ve öğrenme arzusu 
aşılamalıdır. 
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Yunus’un “Yaratılanı sev yaratandan ötürü.” düsturundan hareketle, 
öğretmenin gönlü dupduru ve insan sevgisiyle dopdolu olmalıdır. Öğretmen bilgi 
küpü ve ışık topu olmalıdır. Öğretmen, coşku şelalesi olmalıdır. Çünkü coşkulu 

insanlar, her insan üzerinde mıknatıs gibi etkilidir. “Ben bir öğretmenim. Öğretmen 
önderlik eden kişi demektir. Bunda sihir falan yoktur. Ben suyun üzerinde 
yürümüyorum. Yalnızca çocukları seviyorum.” (Marva Collins) 

Öğretmenin asli görevlerinden biriside öğrencilerini Türkçeyi doğru, etkili ve 
güzel kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Öğretmen yeter ki istesin, 
azmetsin başaramayacağı bir şey olmaz. “Öğretmen sonsuzluğu etkiler ve etkisinin, 
nerede sona ereceği hiçbir zaman kestirilemez.” (Henry Adams) 

Öğretmen, birliğimizin ve dirliğimizin sembolü olan Türkçemizi, doğru, etkili ve 
güzel kullanmalıdır. 

Öğretmen, toplumun mimarı ve modeli olması hasebiyle, mutlaka söyledikleriyle 
fiilleri örtüşmelidir. Ziya Paşa’nın “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.” dediği gibi, 
öğretmen söylediklerini fiilleriyle desteklemesi gerekir. 

Büyük şirketlerin ulusal ve uluslararası piyasalardaki itibarı sermayeleri 
oranındadır. En çok sermayesi olan, en çok istihdam ve üretim yapan şirketlerin itibarı 

en fazladır. Ülkemizde belki de yüzlerce holding vardır. Ama adlarını saymaya çalışsak 
ancak dört beş tanesinin adını hatırlayabiliriz. İlk aklımıza gelen isimlerde Sabacı 
Holding, Koç Holding olur. Neden acaba! Çünkü holdinglerin piyasalardaki itibarı, 
sermayeleri ve buna dayalı olarak da yapmış oldukları üretim ve sağlamış oldukları 
istihdamına göredir. Öğretmenlerin de yegâne sermayesi bilgidir. Öğretmenler de, bilgisi 
oranında, öğrencinin, velinin ve toplumun gözünde ve gönlünde itibarı vardır. Bu gün, 
öğretmenlerin toplum nazarındaki değeri istenen seviyede değilse, bunun birinci ve en 
önemli sebebi, öğretmenin itibarının ve gücünün ölçüsü olan bilgi sermayelerinin yeterli 

olmamasıdır. Bu nedenle öğretmenlerin bilgi sermayeleri arttıkça itibarları ve aynı 
oranda da toplumun refah düzeyi de artacaktır.  

Öğretmen, sevgide alabildiğine cömert, öfkede ise aynı oranda cimri olmalıdır. 
“Ya ümitsizsiniz, 
Ya da ümit sizsiniz. 
Ya çaresizsiniz, 
Ya da çare sizsiniz.” (Behçet Necatigil) 
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HATIRLIYORUM, HİÇ UNUTMADIM Kİ… 

Murat SOYAK 

 
Akıp giden hayat ve yaşanan sevinçler, acılar… Şimdi geçmiş günlere dönüp 

de baktığımda hüzün eşlik ediyor. “Yaşandı ve bitti” demek yenilgiyi kabullenmek 
bir yerde. Hatırlamak acı veriyor ve bir kez daha kanıyor yaralar. Mazi bırakmaz 
peşimizi. Gölgemiz gibi nereye gitsek yanımızda hep. Şimdi çekildik kıyımıza, 
yalnızlığımıza. Şunu biliyoruz ama dünya iyi insanların varlığı ile daha bir anlamlı. 

Kuşatılmış insan, ötekini görme, bilme, tanıma noktasında istekli mi acaba? 
İyiliği çoğaltmak için daha gayretli olmak gerek. Örneklik bu noktada çok önemli.  

Çocuğun hayatında öğretmenin yeri, tesiri, örnekliği üzerinde yeniden 

düşünmeliyiz. Zira öğretmen, davranışları ile konuşması ile giyimi ile çocuklar için 
ideal bir portre çizmektedir. 

Günümüz eğitim-öğretim ortamında sınavların ağırlığı belirleyici oluyor. 
Doğru seçeneği işaretleyenler el üstünde tutuluyor. Okul ile dershane arasında 
sıkışmış, bunalmış durumda çocuklar. Beklenen olumlu neticeler bir türlü 
alınamıyor. Sınavlar girdabında çırpınan bir nesil yetişiyor. Böyle mi olacaktı diye 
her birimiz kendimize sormalıyız.  

Önce eğitim gerek; sonrasında öğretim gerçekleşir. Güzel ve doğru 
davranışları kazandırma süreci olarak tanımladığımız “eğitim” kavramı yeniden, 
derinliğine hatırlanmalı. Daha etkili çözümler uygulanmalı. Eğitimin verimli, etkili 
olması hususunda öğretmenin örnekliği esastır.  

Öğretmen yol gösterici, öncü vasfı ile anılır. Unutamadığımız öğretmenler 
vardır. Onları tanımış olmak bizim için bir imkân, bir şans. Karşılaştığımız 
problemlerin çözümü noktasında el verirler bize.   

Yine sonbahar rüzgârları esiyor. Ağaçlar yapraklarını döküyor. Çocuklar 
yine okul yolunda. Her sabah bir telaş, bir koşturmaca… Çocukların varlığı bizi 
hayata bağlamakta. 

Cümle güzellikler, iyilikler sökün ediyor. Hüzün kanatlanıyor. Bir zamanlar 
biz de öğrenci idik. Biz de bu yollardan, bu sınıflardan, bu sıralardan geçtik. Hey 
gidi günler hey !.. 

Lise yılları… Gelenler, gidenler, kalanlar. Okulumuza o sene yeni bir 
öğretmen atandı. Uzun boylu, geniş omuzlu, orta yaşta, bıyıklı, esmer, gözlüklü… 

Tarih öğretmeniymiş. Ders yılı başındayız. Öğretmenler bir bir dersimize girmeye 
başladı. Tarih dersini dört gözle bekliyoruz. Bakalım dersimize hangi öğretmen 
gelecek? Nihayet o gün geldi. Kapı yavaşça açıldı. Gelen yeni tarih öğretmeni. 
Ağır adımlarla sınıfın ortasına kadar yürüdü, durdu. Üzerinde koyu renk şık bir 
takım elbise vardı. Ceket düğmesi ilikli. 

-Merhaba gençler, günaydın !.. 
Çekingen, tutuk bir sesle karşılık verdi öğrenciler. Masaya doğru yöneldi 

öğretmen. Kendisini tanıttı. Tek tek ismimizi sordu. Dersin içeriği ve işlenişi 
hakkında bilgi verdi. Bambaşka bir anlatımı vardı.   
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Tarih öğretmenimiz dersinde her öğrenci ile ilgilenirdi. İsimleri hemen 
öğrenmiş. Herkesi ismi ile çağırırdı. Tarih dersinde bütün öğrenciler dikkatli, ilgili, 
çalışkan… Kimse ders ortamını bozmaya cesaret edemezdi.  

Hakan ile Seçkin aynı sırada oturuyordu. Seçkin o yıl sınıfta kalmıştı. Gırgırı 
şamatayı severdi Seçkin. Hiç yerinde duramazdı. Hakan ile pek anlaşamazdı. 
Devamlı çekişirlerdi. Bu durum sınıf içinde hemen dikkat çekiyordu. Diğer 
derslerde sık sık ikâz edildikleri halde bildiklerinden şaşmıyorlardı.  

Hüseyin Bey geldikten sonra Seçkin’in halleri değişti. Öğretmeni can kulağı 
ile dinlemeye başladı. Ders süresince göze batacak bir hareket yapmaktan 
kaçınıyordu. Ayrıca verilen ödevleri zamanında yapmaya başlamıştı. Derse 

hazırlıklı geliyordu. Öğrenciler Seçkin’deki bu değişikliğe şaşırıyorlardı.  
Bir gelişme, ilerleme dönemi yaşanıyordu. Öğrenciler gizli bir yarış 

içindelerdi. Öğretmenin gözüne girmek için canla başla çalışıyorlardı. Muharrem 
ile Selim boş zamanlarında hemen okul kütüphanesine koşuyorlardı. Tarih konuları 
ile ilgili metinleri okuyorlardı. Kitapları tanıma ve okuma alışkanlığı kazanma 
açısından verimli bir dönem idi. 

Hüseyin Bey, öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri için dersinde çeşitli 

tartışma konuları açıyordu. Bazı çocuklar düşüncelerini söylemekten çekiniyordu. 
Kendilerini gizlemeye çalışıyorlardı. Hüseyin Bey özellikle onlara söz hakkı 
veriyordu. Derslerinde şöyle söylediğini hatırlarım: “Çocuklar, yanlış, noksan 
şeyler de söyleyebilirsiniz. Hiç çekinmeyiniz. Hepimizin eksikleri var, kusurları 
var. Önemli olan medenî cesaret gösterip konuşmaktır. Sizden istediğim budur.”  
Bu konuşmadan sonra o çekimser öğrenciler parmak kaldırır ve bildiklerini 
anlatmaya çalışırlardı. Hüseyin Bey, asla yanlış söyledin, noksan söyledin diye hiç 
kimseye kızmazdı. Önemli olan o dersteki etkinliğe katılmak idi. Neticede ortak bir 

noktada buluşurdu öğrenciler. Tarih dersi ufkumuzun açıldığı, kendimize 
güvenimizin arttığı bir ders olmuştu. Haftada birkaç saatlik ders bize yetmiyordu. 
Tarih dersini âdeta iple çekiyorduk. 

Tarihte olup bitenler derinliğine işlenirdi. Neden-sonuç ilkesi üzerinde 
özellikle durulurdu. 

Hüseyin Bey, ders konularını ölü bir metin olmaktan çıkarıp günümüze 
taşırdı. Olaylar, kişiler gözümüzde canlanırdı. Etkili, akıcı bir anlatımı vardı 

öğretmenin.  
Önceki sınıflarda, dönemlerde sıkıntılı derslerimiz de oldu. Bazı 

öğretmenlerin halleri bizde olumsuz bir izlenim bıraktı. Ana hatları ile şunu 
söyleyebilirim: Öğrencisine tepeden bakan, sürekli azarlayan bir öğretmen elbette 
sevilmez. Ve öğrenciler artık o dersi dinlemek istemezler. Bu noktada hem 
öğretmen hem de öğrenci kayıptadır. 

Artık savaşlar, antlaşmalar zor değildi. Öğretmeni sevince, ders de seviliyor. 
Sevgi ile engeller aşılıyor, sevgi ile uzaklar yakın. Hüseyin öğretmeni farklı kılan 

ne idi? Öğrencisine değer veriyordu, öğrencisine özgüven aşılıyordu. Dersini 
sevdirme noktasında çok başarılıydı. Nasıl başarmıştı bunu? Sınıfın hemen bütün 
öğrencileri derse hazırlıklı gelirlerdi. Diğer derslerde görülen aksaklıklar tarih 
dersinde olmazdı. Hüseyin öğretmene mahcup olmamak için derse çalışıyorduk. 
Evet, korktuğumuz için değil, not için değil sadece öğretmene mahcup olmamak 
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için. Bu durum, hiçbir zorlama olmaksızın, eğitim süreci içinde gelişti ve 
benimsendi. 

Birikimli, gayretli ve titiz bir öğretmendi. Bakışları ile denetlerdi öğrencileri. 

Kelimeleri özenle seçer, güzel ve etkili konuşurdu. Sadece ders kitabı ile 
yetinmezdi. Derse sürekli kaynak kitaplar ile gelirdi. Siyah deri çantası hep 
yanında idi. Çantasından konu ile ilgili kitapları çıkarır ve masanın üzerine özenle 
bırakırdı. O kitaplardan okumalar yapılırdı. Okuyan, araştıran, merak eden, 
sorgulayan bir nesil özlemi idi. Hep kitaplar tavsiye ederdi. Elinde daima bir kalem 
bulunurdu. Harita, yerküre ve diğer ders araçları olmaksızın derse başlamazdı. 
Nöbetçi öğrenci ders araç-gereçlerini önceden hazır ederdi.  

Katı disiplin kurallarını tercih etmezdi. İnsancıl bir yaklaşımı vardı. Tehdit 
etmez, kulak çekmez ama sınıf içinde herkes pür-dikkat öğretmeni dinlerdi. Görev 
bilinci, doğruluk, saygı, sevgi, çalışkanlık, sorumluluk, değer gibi kavramlar 
vurgulanırdı. Öğrenciler, bu kavramları kuru bir bilgi olmanın ötesinde içlerinde 
duymaya başlamışlardı. Evet, bilgi yaşantıya dönüşüyordu. Karşılıklı saygı sevgi 
ortamı hemen oluşmuştu. Diğer derslerde bir türlü sağlanamayan güzel ortam, tarih 
dersinde gerçekleşiyordu. Âdeta başka bir âleme geçiyordu öğrenciler. Örnek bir 

öğretmendi Hüseyin Bey, kelimenin tam anlamıyla örnek. 
Yıllar geçti. O çocuklar büyüdüler. İş sahibi oldular. Evlendiler. Dünyanın 

inişli çıkışlı halleri onları da kuşattı ama iyi insanlar unutulmuyor. Saygı ve sevgi 
ile anıyorum. 
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DENEMELER 

Tuğba Çebi* 
 

NE KADAR YAŞIYORUZ!? 

Anlıyorum… 
Çirkinleşmişiz, sıyrılmışız değerlerimizden. Güven kelimesi yalnız 

sözlüklerde kalmış. Gözlerde anlam veremediğimiz bir endişe var. Etrafımızı korku 

dolu bakışlar bürümüş… 
Acaba, acaba!.. 
Ruhumuz gibi bakışlarımız da kararmış. Dürüst insan bulma umudunu daha 

kendini tanımadan yitirmiş birçoğumuz. Biraz samimiyet gördüğümüzde yine 
şüphelenmişiz. Bu, “saf mı, enayi mi” etiketini insafsızca yapıştırmışız 
karşımızdaki masumiyete. Asıl insafsızlığı kendimize yaptığımızı fark etmeden 
yaşayıp duruyoruz işte. Ne kadar yaşamaksa bu!?  

DÖNÜŞ!.. 

Bir çocuk saflığına sahip olmak ne kadar zor. Her geçen gün biraz daha 
uzaklaşıyoruz bu masumiyetten. Acı ama gerçek. Bu gerçekle yüzleşmek 
korkutuyor bizi.Belki de hoşumuza gidiyor. Birçoğumuz meziyet sanıyoruz bu 
çarkın içinde olmayı. 

Hayat bir tiyatro. Farkında olarak ya da olmaksızın bir şekilde kabullenerek 
oynuyoruz rollerimizi. Tabii bu sırada maske altındaki kirlenen yüzlerimizi 
göremiyoruz. 

Yaşamın bir parçasıyız hepimiz. Örülü duvarda yerimizi bulmak için 
çabalıyoruz. Amaçlı ya da amaçsız herkes bir yerlere bir şeylere yetişme 
gayretinde. 

Ben de yürüyorum bu karmaşada. Farkında olmadan koşturuyorum belki de. 
Kimi zaman yoruluyorum. O zaman ruhum çekip gitmek istiyor benden. Hiç 
tutmuyorum onu, tutamam da zaten. Pervasızca dolaşıyor sokakları. Sonra 
bakıyorum, soluk soluğa, takati kesilmiş yine bana dönüyor. Bir anne şefkatiyle 

kucaklıyorum onu. Kirlenmiş kumsalda yerini bulmaya çalışan bir kum tanesinden 
farksız; rüzgârın ve dalgaların buyruğuna boyun eğmekten başka çaresi yok. Ama 
biliyorum o kendini bırakmayacak, her şeye rağmen sıyrılıp arınmasını bilecek. 

LEYLA DEĞİL ARZU! 
Umut dünyasında yaşıyoruz. Hepimiz için vazgeçilmez bir şeyler var bu 

hayatta. Kimisi için tutku haline gelmiş olan şeyler… Ben buna bu umuda “aşk” 

diyorum. Değişen zamana ve mekâna karşı değişmeden kalan ve bu değişimle 
özdeşleşen o yüce duygu. Doğru ya da yanlış herkes bu aşkın savaşını veriyor. Bu 
uğurda bütün değerlerini ortaya koyuyor. 

Gözyaşı mutluluktan ya da hüzünden akıtılıyor. Her ne şekilde olursa olsun 
insan aşkları uğruna bu yaşı döküyor. 

Mecnun, Leyla uğruna çöllere düşmüştü. O, Leyla’yı değil aşkı seçmişti 
aslında. Onun istediği Leyla’nın teni değil benliğiydi. Bunun için de çektiği her 
acıdan zevk alıyordu. Leyla’nın gidişi onu üzüyor görünse de o, bu kaçıştan 

                                                   
* Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi. 
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memnundu. Ona ulaştığında ateşin söneceğini biliyordu. Asıl olan Leyla’nın kaçışı 

değil arzunun kovalanışıydı. 
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2008 YILI NECMETTİN HACIEMİNOĞLU DİL 

ARAŞTIRMALARI ÖDÜLÜ ERCAN ALKAYA’YA VERİLDİ 

 
Türk dili alanında her yıl geleneksel olarak verilen “Necmettin 

Hacıeminoğlu Dil Araştırmaları Ödülü” bu yıl “Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde 
Edatlar” adlı çalışmasıyla, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 

Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ercan Alkaya’ya verildi. 
Fırat Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ercan Alkaya, 2002 yılında Prof. 
Dr. Ahmet Buran yönetiminde 
doktora tezi olarak hazırlanan ve 

2007 yılında Elazığ’da faaliyet 
gösteren Manas Yayıncılık 
tarafından kitap olarak bastırılan 
“Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde 
Edatlar” Türk dilinin kuzey 
grubunu oluşturan Karay, Kırım-

Tatar, Karaçay-Balkar, Kumuk, Tatar, Başkurt, Kazak, Karakalpak, Nogay ve 
Kırgız lehçelerindeki edatların yapı/köken, kullanım ve görev bakımından 

incelendiği bir çalışma olduğunu söyledi. 
Yrd. Doç. Dr. Ercan Alkaya, “Bu eser, hem ülkemizde edatlar konusunun az 

çalışılmış olması hem de edatla ilgili terim karmaşasının ve farklı tanımların 
ayrıntılı şekilde ortaya konulup, edatların ses, şekil, anlam, köken ve işlev 
bakımından tüm yönleriyle ve alışılmamış bir metotla işlenmiş olması bakımından 
oldukça önemlidir. 

Merhum Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu’nun eşi Meral  Hacıeminoğlu, 

kızı Oytun Şahin, jüri üyeleri Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Leyla 
Karahan, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı ve Türkçe Eğitimi Bölümlerindeki öğretim üyeleri ile doktora, yüksek 
lisans ve lisans öğrencilerinin katılımıyla Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 14. 11. 2008 tarihinde gerçekleştirilen ödül 
töreninde, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Şuayip Karakaş ve Yrd. 
Doç. Dr. Ferhat Tamir, 
Prof. Dr. Necmettin 
Hacıeminoğlu’nu çeşitli 
yönleriyle tanıttılar.” 
dedi. 

 Ayrıca Manas 

Yayıncılığın kurucusu ve 
kültür gönüllüsü Şener 
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Bulut tarafından 22.11.2008 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Ercan Alkaya’nın “Kuzey 
Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar” adlı eserinin Necmettin Hacıeminoğlu Dil 
Araştırmaları Ödülü’nü alması münasebetiyle de bir toplantı düzenlendi. 

Toplantıya Prof. Dr. Ahmet Buran, Şükrü Kacar, Dr. Naci Onur, Yrd. Doç. Dr. 
Nedim Bakırcı, Yrd. Doç. Dr. Tarık Özcan, Yrd. Doç. Dr. Nadir İlhan, Gazi Özcan, 
M. Faik Güngör, Hadi Önal, Hasan Özçam, R. Mithat Yılmaz, Zekeriya Bican gibi 
akademisyen, şair ve yazarlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını şair-yazar 
Hadi Önal yaptı. Ardından ödül sahibi Yrd. Doç. Dr. Ercan Alkaya ödülle ilgili 
duygu ve düşüncelerini, Prof. Dr. Ahmet Buran ise öğrencisi Ercan Aklaya ile ilgili 
duygu ve düşüncelerini dile getirdi.  
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ŞAİRLER 

Abdullah SATOĞLU 
 
İnsanlığın hem gözü, hem dilidir şairler 

Zifirî gecelerin kandilidir şairler. 
Açlıktan koksa da günbegün sıcak nefesi 
Kuruyan dudakların sebilidir şairler. 

 

 

ZAMAN ZAMAN İÇİNDE 

Osman YAZAN 

 
Zaman yorgun akıyor 
Doğan güne karşı  
Oldukça gergin 
  Bir o kadar zor 
Çok zor akıyor  

 
Belli ki bir yokuşu aşmış 
Kim bilir 
  Belki bir yamaçtan inmiş 
Zaman yorgun akıyor 
İniş ya da çıkış ne fark eder 
 

Zaman Cem için akıyor  
Roma zindanlarında karanlık 
Sessiz bir çığlık 
Hükmedilmiş bir o kadar 
Yorgun zaman Fatih’in surlarına 
Baba şefkatine hasret 
   Akıyor 
 

Zaman bir külhanda soğuk akıyor  
Çatlamış ayaklarda 
Donmuş ellerde 
Kimsesiz yüzlerde dumanlı akıyor 
Kim bilir hangi ayaktan bulaşmış 
Çamur ve öfke 
Ateşe karşı zaman 

  Soğuk akıyor 
 
Bir ırgatın sırtında zaman 
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Batan güne karşı… 
Terlemiş esmer çehrelerde 
Bir damla 

Kavruk toprağa akıyor 
 
Zamana karşı zaman 
 Bize karşı hep yorgun 
   Akıyor 

 

 

UMUDUN BİTTİĞİ NOKTA 

Erol KONUR* 

 
Yapraklar uçuşur yollara vurur. 
Takvimler değişip bahar gelince 
İçimde aşkının acısı durur 
Susup ağlarım hep içten içe 
Takvimler değişip bahar gelince 

 
Gökyüzünün rengi beyaza çalar 
Saklıdır içinde yağmurun sesi 
Kumrular orada dengini arar 
Tutkuluyum açan yok bu kafesi 
Saklıdır içinde yağmurun sesi 
 

Kaşının altında güzel gözlerin 
Sanki bir bebeğin ağlamasıdır 
Gözlerinden esen yel derin derin 
İçimdeki rüzgâr aşkın yasıdır 
Sanki bir bebeğin ağlamasıdır 
 
Güneş kaybolunca çöküyor gece 

Ve bir yıldız ile geliyorsun sen  
O an yaş süzülür hep ince ince 
Bir hüzünle geçer ölmek içimden  
Ve bir yıldız ile geliyorsun sen 
 
Yolu aydınlatır sokak lambası 
En derin karanlık benden sorulur 
Yanağımda durur aşkın damlası 

Ağlamaktan yorgun gözler yorulur 
En derin karanlık benden sorulur 
 

                                                   
* Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi. 
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Umudun bittiği noktadır hüzün 
Ve gelmiştir o an hayatın sonu 
Meleği andıran o güzel yüzün 

Kaybolunca birden düşürür boynu 
Ve gelmiştir o an hayatın sonu. 
 
HÜZÜN KUŞATMALARI 

  İbrahim BERBER 

 
Ben hep, hüzün yüklü şiirler yazdım, 

Çok acı çektiğim için ayrılıklardan, 
Geçen mevsimler ve seneler gibi, 
Gidenler bir daha dönmedi geri 
Öylesine mahzun, yüzüstü kaldım, 
Mahur şarkılarda kanadı yaram 
Allah’ın her günü bakmaktan bıktım 
Sonsuza uzanan, ıssız yollara, 

En son yoldaş oldum bahtımca kara 
Geceyi, kuşlardan daha çok sevdim. 
 
Ben hep, hüzün yüklü şiirler yazdım, 
Artık bıktığım için ayrılıklardan, 
Gözleri sürmeli ceylanlarıma 
İz, geçit vermeyen dağlara küstüm. 
Bağlarım bozuldu fırtınalardan, 

Rüzgârla selâmı sabahı kestim 
Göğümü terk edip yâdellerine 
Göçen turnalara sitem gönderdim, 
Edası nazenin, her akşamüstü, 
Canevimden vurdu türküler beni, 
Her şafak vakti çekildim dara, 
Gerçeği, düşlerden daha çok sevdim… 

 
Ben hep, hüzün yüklü şiirler yazdım, 
Gözyaşı döktüğüm için ayrılıklardan 
Hayata bir türlü tutunamadım. 
Artık bundan böyle, harap beldeler 
Sisler içindeki tenhalar yurdum, 
Yalnız ve umutsuz, nihayet bir gün 
Üzeri sevdiğim lâle ve çiğdem 

Merhameti sonsuz bir anne gibi, 
Ölünce, bağrına basacak beni, 
Toprağı, taşlardan daha çok sevdim… 
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ÖMRE BEDEL MURATLAR 

Sergül VURAL 

 
Dildeki hecelerde yâr sözü dolunaydır; 
Haledeki cazibe büyüler gönülleri, 
Sarhoş eden badeler sakiliğe adaydır. 
Esrarengiz sevdayla kilit tutmaz dilleri, 
Karanlık gecelerde yâr sözü dolunaydır.  
 
Renklerime aşiyan siyahlarım aklanır; 
Büyüleyen bakışlar yelesiz şahlanınca, 

Yaşanan, yaşanmayan ne varsa ayaklanır. 
İnlemeyi bilmeyen yürekler ahlanınca, 
Gecelere yansıyan siyahlarım aklanır.  
 
Haykırıyor durmadan ömre bedel muratlar; 
Vuslatın özleminde dudakların suskusu, 
Bedelsiz hayatların bedelidir heyhatlar. 

Ruhların gölgesinde gönüllerin tutkusu, 
Ertelenir günbegün ömre bedel muratlar. 
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SEVGİLİYE SESLENİŞ 

Şükrü KACAR 

 
Kınalar yakılmış senin eline 
Nasıl düştün elin diline 
Bak şu zaman akıp gidiyor 

İstemem düşesin gurbet eline 
 
Çoktandır çalınır durmaz sazlarım 
Güzele dönüştü kurak yazlarım 
Sonsuzluk nasılda yetti canıma 
Gezinemez oldu uçan kazlarım 
 

Seslensem işitmez kimseler beni 
Bilmezsin nasıl da özledim seni 
Haykırsam gelir bütün cihana 
Kimseler söylemez yerin bileni 
 
Adım adım gitmek zordur ölüme 
Bilmiyorum nasıl kondu gönlüme 
Ne güzel kurdular oyunu bize 

Bir çare bulunmaz bu kör düğüme 
 
Dar günde kimseler tutmaz elinden 
Bir geliversen şu gurbet elinden 
Yığıldı açmazlar, söylemez dilim 
Kaçmak kolay değil aşkın selinden 
 

Şöyle bir aklını başına topla 
Gir gül bahçesine, sevin de hopla 
Aşk dediğin yakar, yıkar insanı 
Gidilmez üstüne tüfekle topla 
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DÖNME... 

Baha ORAL 
 
Gittiğin yerde kal, ne olur, dönme. 
Seni tekrar görmeye gücüm yok. 
Gittiğin yerde kal, dönme, 
İçimdeki yangın tekrar tutuşmasın. 

 
İnadına duygulu bir akşamüstü, 
Akdeniz’de bir gemi güvertesinde 
Defalarca öpüşmelerimizi, 
Sahil kasabalarında 
Gezmelerimizi elele, 
Bir gece benim yatağımda 
Başını omzuma koyup uyumanı 

Unutamam. 
 
Elimi tutup yanağına götürmeni, 
Ayrıldığımız sabah, 
Avucumun içini öpmeni usulca, 
Gözlerinden, yanaklarından süzülen 
İki damla yaşı, 

Tekrar görmeye dayanamam. 
 
Sen gittikten sonra, 
Yalnızlık sokaklarında yürüdüm 
Geceler boyunca. 
Köprülerden geçtim atlamak için 
Tekrar geçemem. 

Gittiğin yerde kal, dönme. 
Dönersen bir daha ayrılamam. 
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2008 YILI AKPINAR DERGİSİ DİZİNİ 

 
A. Vahap AKBAŞ, Ey Can (Şiir), 3 (15), s. 15. 
A. Yılmaz TUNCER, Göremedi (Şiir), 3 (13), s. 32. 
Abdullah SATOĞLU, Muhsin İlyas Subaşı: “Aydınlığın Gözleri”, 3 (13), s. 30; 

Tarla Kuşları (Şiir), 3 (16), s. 9; Dünya Şairlerinin Buluştuğu 47. Struga 

Şiir Akşamlarının Ardından, 3 (17), s. 4. 
Arş. Gör. Abdurrahman KOLCU, Ali Asker Barut’un ‘Aşağı Üsküdar’ında 

Mekân ve Duygu, 3 (14), s. 38; Tevfik Fikret: Bir Hâyâlat Avcısı, 3 (17), s. 
21. 

Âşık Feymani (Osman TAŞKAYA), Nevruz (Şiir), 3 (14), s. 34. 
Bayram DURBİLMEZ, Bahar Bayramı (Şiir), 3 (14), s. 12. 

Bedrettin KELEŞTİMUR, Elazığ'ı, "Türk Halkının Manevi Azığı Görmek!", 3 
(16), s. 6; Simav’da Tarihi Günler, 3 (15), s. 41. 

Bekir OĞUZBAŞARAN, İnsanlar Yaşadıkça (Şiir), 3 (15), s. 33; Şairlik, 3 (17), 
s. 19. 

Dilaver CEBECİ, Güllü Kız (Şiir), 3 (16), s. 9. 
Dr. Genç Osman GEÇER,  Bosna Mektupları-II, 3 (13), s. 41; Bosna Mektupları 

– III, 3 (15), s. 31. 

Dr. Namık ASLAN, Masalların Kültürel İşlevi ve Bu Bağlamda Bir Masal 

Metninin Çözümlenmesi, 3 (14), s.30; Aşk (Şiir), 3 (15), s. 15. 
Dr. Nedim BAKIRCI, Niğde Mezar Taşı Sözleri Üzerine Bir İnceleme, 3 (13), s. 

23; Hıdırellez ve Niğde’de Unutulan Bir Gelenek: Niğde Cumaları, 3 (15), 
s. 16; 3. Erciyes Şiir Günleri’nin Ardından, 3 (15), s. 44. 

Emek ÜŞENMEZ,  O ve Gölgesi (Deneme), 3 (15), s. 39. 
Emin Ali TANIK, Son Bekleyiş (Şiir), 3 (16), s. 5. 
Emine YAVUZ, Tutku (Hikâye), 3 (17), s. 31. 

Engin YALÇIN, Doğa ve Ben (Şiir), 3 (13), s. 40. 
Fatma DEĞİRMENCİ, Âşık Veysel’in Bir Şiirinde Kargış, 3 (17), s. 28. 
Fikret DİKMEN, Türküler Var (Şiir), 3 (17), s. 42. 
H. Rıdvan ÇONGUR, Ses (Şiir), 3 (13), s.19; Âşık Veysel’e Sesleniş (Şiir), 3 (14), 

s.12; Ömür (Şiir), 3 (16), s. 29. 
Hüseyin YURDABAK, Ömrün Havası (Şiir), 3 (17), s. 30. 
İsa KAYACAN, Sevdi Bizi (Şiir), 3 (14), s. 25. 

İsmail Adil ŞAHİN, Çözülmeyen Sır (Şiir), 3 (14), s. 29; Şiir Aydınlığı (Şiir), 3 
(15), s. 10. 

İsmail ÖZMEL, 15. Uluslar Arası Hazar Şiir Akşamları ve Bir Pir Manasçı, 3 
(13), s. 20; Muşmula Ağacı (Şiir), 3 (13), s. 47; Yahya Kemal ve Şehir 

Edebiyatları, 3 (14), s. 21; Yahya Kemal’le Söyleşi (Şiir), 3 (14), s. 25; Koca 

Mustâpaşa’da Yahya Kemal’le Beraber Olmak, 3 (15), s. 11; Sayın Nâzım 

Hikmet Polat’a (Şiir), 3 (16), s. 9; Eski ve Yeni Bayramlar ve Aydınlar 

Şehri Niğde, 3 (16), s. 10; Deniz Türküsü’nde Yahya Kemal Rüzgârı, 3 
(17), s. 14; Sofa (Şiir), 3 (17), s. 42. 

İsmail SARIKAYA, Yahya Kemal ve Türkçe, 3 (14), s. 23; Bir Mutluluk 

Doğacak (Şiir), 3 (15), s. 30; Memleket Sevdası (Şiir), 3 (16), s. 34. 
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Kadir ÇALIŞICI, Göçmen Kuşlar (Hikâye), 3 (17), s. 33. 
Kadir KARAMAN, Bilmedim (Şiir), 3 (15), s. 36. 
Kibar AYAYDIN, Şiirin Zirvesi Yahya Kemal Beyatlı, 3 (14), s. 26; “Eylül 

Irmakları”nın Serinliği, 3 (15), s. 37; Cengiz Aytmatov’un “Beyaz Gemi” 

Romanına Tipolojik Bir Yaklaşım, 3 (16), s. 12; Fazıl Hüsnü Dağlarca ve 

Çocuk Sevgisi, 3 (17), s. 8. 
Mehmet Şükrü BAŞ, Ben Türk’ü Severim (Şiir), 3 (16), s. 32. 
Muhsin İlyas SUBAŞI, Ah Türkülerim (Şiir), 3 (16), s. 40. 
Murat DURNA,  Aykız (Şiir), 3 (15), s. 40. 
Murat SOYAK,  Nasreddin Hoca (Şiir) 3 (16), s. 41. 

Necmettin Halil ONAN, Bir Yolcuya  (Şiir), 3 (14), s. 20. 
Oraz YAĞMUR, Karaca Oğlan Kimi Sevmiş? (Şiir), 3 (13), s. 32. 
Osman YAZAN, Deniz ve Irmak (Şiir), 3 (16), s. 41. 
Önder SAATÇİ, Yozlaşan Kültürümüzün Etkisi Altındaki Türkçemiz, 3 (16), s. 

42. 
Özcan BAYRAK, Ölümün Gizemi ve Simgesel Bir Unsur Olarak Yahya 

Kemal ve Tanpınar’ın Şiirine Yansıması, 3 (13), s. 33. 

Prof. Dr. İsmail GÖRKEM, Dünden Bugüne ‘Türk Sözel Edebiyatı’: Değişim ve 

Dönüşüm, 3 (14), s. 13. 
Prof. Dr. Sadık TURAL, Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni 

(Konuşma Metni) , 3 (13), s.17; Çanakkale Ne İdi Yahut Emperyalistler 

Nasıl Durduruldu?, 3 (14), s. 4; Dilin Bağımsızlığı ve Şiirin Gücü, 3 (15), s. 
4. 

Prof. Dr. Şahin UÇAR, Babam İshak Uçar'ın Aziz Ruhuna (Şiir), 3 

(13), s. 29. 
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, Arkama Baktığımda…, 3 (16), s. 4. 
Rüya TALU, Estetik Harikalar, 3 (17), s. 44. 
S. Burhanettin AKBAŞ, Kerem Gibi (Şiir), 3 (16), s. 34. 
Selçuk KARAKILIÇ, Tanımadığımız Meşhurlar, 3 (16), s. 21. 
Semih ÇELİK, Prof. Dr. Kazım Yetiş İle Yahya Kemal’e Dair Bilinmeyenleri 

Konuştuk, 3 (13), s. 3. 

Sergül VURAL, Mevsim Baharı Vurdu (Şiir), 3 (14), s. 37; Şimdi Sevda 

Yürüsün, 3 (16), s. 33. 
Tuğba ÇEBİ, Bir Tatsız Muamma!.. (Deneme), 3 (14), s. 37. 
Yaşar VURAL, Aklımda Öyle Kalmış... (Şiir) 3 (14), s. 36; İlköğretim Ders 

Kitapları ve Yardımcı Kaynaklarda Tümleçlerin Sınıflandırılması 

Konusundaki Karışıklıklar, 3 (16), s. 35; Dil Yaresi, 3 (17), s. 43.  
Yılmaz BACAKLI, Bahtıyâr (Şiir), 3 (13), s. 44; Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Bu 

Eller Miydi?” Adlı Şiirin Tahlili, 3 (17), s. 11. 
Yrd. Doç. Dr. A.Vehbi ECER, Aynanın Arka Yüzü, 3 (13), s. 48; Edebiyat ve 

Kültür, 3 (14), s. 35; Şairin ve Şiirin Gücü, 3 (15), s. 34; Giz, 3 (16), s. 30; 
Manzum Bir Öğüt Kitabı, 3 (17), s. 16. 

Yrd. Doç. Dr. Nevzat TOPAL, İbn Batuta’ya Göre Niğde, 3 (13), s. 45; Mehmet 

Zeki Oral (1901–1962), 3 (15), s. 22. 
Yusuf Dağcı, Haykırış (Şiir), 3 (13), s. 50. 
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NOT: (18. sayıya girecek yazı ve şiirlerin karşısına sayfaları işlenecek ) 

 

Nadir İLHAN, Divanu Lugati’t-Türk’ten Gaziantep Ağzına Atasözleri, 3 

(18), s. 

Ümit TOKATLI, Usul Eksikliği, 3 (18), s. 

İsmail ÖZMEL, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver ve Niğde Defteri, s: 

Taner GÜÇLÜTÜRK, Yahya Kemal’i ve Şiirini Anlamak, 3 (18), s. 

İsmail SARIKAYA, Yahya Kemal Beyatlı’yı Anarken, 3 (18), s. 

Muzaffer ÇANDIR, Türk Edebiyatında Anı Yazma Geleneği ve Bu 

Gelenekte Ülkü Tamer’in Anı Kitaplarının Yeri, 3 (18), s. 

Abdülkadir GÜLER, 24 Kasım Öğretmenler Günü, 3 (18), s. 

İsmail KARACAN, Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleğinin Önemi, 3 (18), s. 

Murat SOYAK, Hatırlıyorum, Hiç Unutmadım Ki…, 3 (18), s. 

Tuğba Çebi, Denemeler, 3 (18), s. 

Abdullah SATOĞLU, Şairler (Şiir), 3 (18), s. 

Osman YAZAN, Zaman Zaman İçinde (Şiir), 3 (18), s. 

İbrahim BERBER. Hüzün Kuşatmaları (Şiir), s:  

Sergül VURAL, Ömre Bedel Muratlar (Şiir), 3 (18), s. 

Baha ORAL, Dönme... (Şiir), 3 (18), s. 

Erol KONUR, Umudun Bittiği Nokta (Şiir), 3 (18), s. 

 
 


	AKPINAR
	Yrd. Doç. Dr. Nevzat TOPAL, İbn Batuta’ya Göre Niğde, 3 (13), s. 45; Mehmet Zeki Oral (1901–1962), 3 (15), s. 22.

