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KIBRIS’TA RUMLARIN İŞGALCİ OLDUĞUNU NİÇİN 

SÖYLEMİYORUZ? 

İsmail ÖZMEL 

Dokuzuncu sayımızın takdim yazısında Nazım Hikmet Polat’ın “Magusa 

Hasreti” yazısı ile Tuncer Gülensoy’un “Girne’de” şiirinin aynı zamanda elimize 

ulaştığını belirterek, bunun bir tesadüf olamayacağını gönüllerimizdeki Kıbrıs 
sevgisinin benliğimize ne derin etkilerle ve sevgilerle işlendiğinin güzel bir 

tevafuku demiştim. Derken günler 20 Temmuz’a ulaşınca, şöyle hafızamızı bir 

yoklayalım, Kıbrıs’la ilgili neler, ne anılar var? Bir yıldönümünde konuşalım 

dedik. Bu yazı ortaya çıktı.  

Yıllar beni 1957 yılına ve Ankara Kurtuluş semtindeki Niğde Öğrenci 

Yurdunun çatı katına götürdü. Çatı katı bizlerin çalışma yeridir. Penceresinden 
sadece göğün bir parçasını görmek mümkündür. Akşam yakın Ankara’nın yazlık 

sinemalarından ve diğer dinlenme yerlerinden yükselen güzel şarkılar, bizleri gel 

diye çağırırdı. Omuzlarımızdaki mesuliyet duygusu ile onun da zamanı gelir 
diyerek çalışmaya devam ederdik. Bir akşam saat 22.00 sıralarında yurt 

müdürümüz rahmetli Ferit Ünal, Dr. Fazıl Küçük’le beraber çalışma salonuna 

girdiler. Ferit Bey “İşte tahsil mahkûmlarından İsmail Özmel” diye takdim etti. Bu 

büyük misafirin elinden öptüm, o da beni kucakladı. O’na ilginç geldiğini sandığım 
mekânda, üç tahta sandalyeye ilişmemizle sohbet başladı.  

Günlerdir şehre inmeyen, yurdun çatı katı ile giriş katı arasında geçen imtihana 

hazırlık günlerinde bir öğrencinin hâli nasıl olur derseniz: Saç sakal birbirine 

karışmış, ayaklarda eski bir kösele tabanlı terlik, ayakta eski bir pantolon ve sırtta 

yıpranmış, rengi solmuş bir gömlek. Ama şimdi önümüzde Kıbrıs var ve onun 
seçkin Cumhurbaşkanı Dr. Fazıl Küçük. Misafirimiz ve yurt müdürümüz, yorucu 

bir günün akşamında mutluluğa kapı aralayan bir güzel saati yaşıyorlar gibiydi. Her 

ikisinin yüzünde, aynı davanın mücahitleri olarak anlamlı bir parlaklık, gözlerinde 

ümit vadeden bir ışıltı vardı. Kıbrıs mitingleri tertip komitesi başkanı Ferit Ünal ve 
bu büyük davanın bir neferi olarak, Kıbrıs’ı hem içerde hem dışarıda hakkıyla 

temsil eden Dr. Fazıl Küçük. Kıbrıs’taki mücahitlerden ve köylerdeki uyanıştan 

bahsediyor, milli davanın sahiplerinin yürekliliğinden yaşanmış hikâyeler 
anlatıyordu. Coşkulu ve unutulmaz bir akşam sohbeti. 

Biliyor musunuz? Niğde’nin İmparatorluğa katılış tarihi 1571, Kıbrıs’ın fethi 

aynı yıl 1571 Burada dikkat çeken bir incelik görmüyor musunuz?  Kıbrıs 

Anavatan topraklarına katılırken, Kıbrıs’ın Anadolu’ya en yakın yöresinde de 

İmparatorluğa katılım var ve Toros Dağları ile Kıbrıs beşparmak dağları elele 

veriyorlar. Osmanlı Kıbrıs adasının fethine niçin ihtiyaç duydu? Burada 
Venedikliler oturmaktadırlar. Rumların bu adada bir gün bile zilliyetlikleri 

olmamıştır. Osmanlı Ticaret gemilerini soyanlar, kaçıp bu adaya sığınıyorlar ve 

Osmanlı donanmasının takibinden kurtuluyorlardı. Venedikliler hem ticaretle 
uğraşıyorlar hem de Osmanlı Ticaret gemilerine aman vermiyorlar, soygun 

yapanlarla işbirliği yapıyorlardı. Demek ki Kıbrıs o zaman da önemli bir yerdir. 

Soygun yapan ticaret gemilerinin saldırılarından Osmanlı nakliye gemilerini 

korumak için Kıbrıs’ın fethinin gerekliliği kabul ediliyor ve kısa bir süre sonra 
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Kıbrıs topraklarımız arasına katılıyor, böylece Akdeniz’de şakilik ve soygun son 

buluyor. Bu tarihi gerçek de gösteriyor ki Kıbrıs ile Rumlar arasında da bir irtibat 

mevcut değildir. Onların işgalci oldukları biliniyor ama her nedense bu husus 

günlük yazılarda hiç dile getirilmiyor. Adaya daha dün denecek kadar kısa bir süre 
önce gelip adayı işgal edenler Rumlardır. Bizim fethe dayanan Kıbrıs tarihimiz 

1571’den önce de vardı, 1571’den sonra da kesintisiz devam etmiştir. 20 Temmuz 

1974’te de iyice pekişmiştir. O tarihten beri de Kıbrıs’ta Rumlar Türk kanı 
dökememekte ve her iki millet fertleri de; kendi bölgelerinde; rahat 

yaşamaktadırlar. 

Niğde öğrenci yurdu, o yıllarda Kıbrıs mitinglerinin şekillendiği mekânlardan 

birisi idi. Bir gün yapılacak bir miting ile ilgili hazırlıklar devam ederken, bir 

öğrenci Makarios’un bir maketini mitingde yakmayı teklif etti. Bir bez parçasının 

içi kâğıt vesair malzeme ile doldurulmaya, siyah bir bez içinde maket hemen 
hemen şekillenmeye başladı. Bu sırada rahmetli tarih hocamız Prof. Dr. Coşkun 

Üçok oradan geçmekte imiş. Maketi o da Makarios’a benzetmiş olmalı ki, 

“Çocuklar Kıbrıs bizim adamız ona sahip çıkmalıyız, bu doğru ama bu maketi 
yakmak davaya fayda sağlamaz. Çünkü Avrupa onu dini kisvesi ile tanır, bu maketi 

yakmaktan vazgeçmek daha iyidir.” dedi. Arkadaşlar bu açıklamayı makul buldular 

ve o mitingde maket yakılmadı. 

Bir gün Ferit Ünal, Kıbrıs mitingleri için, Karadeniz’e gideceklerini ve gitmek 

isteyenleri götüreceklerini söyledi. İmtihan günlerinin devam ettiğini bildiği için 

bana da yeni müsvetteler varsa ver, faydalanırız dedi. Her olumsuz haber bizi 
ateşliyor ve ben de duygularımı hemen kâğıda döküyordum. O gün de hazırda 

bulunan notları verdim. Kıbrıs İşleri Genel Koordinatörü Ferit Ünal’ın Kıbrıs için 

gayretlerini de bu vesile ile saygıyla anmak istiyorum. 

1960’ta Kıbrıs’ta Türk ve Rum cemaatleri arasında,   yapılan bir anlaşma 

gereğince, ortaklaşa bir hükümet kurulmuş ve bu anlaşmaya uyulmaması halinde, 

Türkiye’nin müdahale hakkının doğacağını İngiltere, Yunanistan ve Türkiye kabul 
etmiş ve antlaşma yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmaya uymayan Yunan Cuntası 15 

Temmuz 1974 günü Kıbrıs’ta darbe yaptı, birçok Türkü şehit ettiler ve 20 Temmuz 

1974’te antlaşmalardan doğan garantörlük hakkımızı kullanarak adadaki Rum 
katliamını durdurduk.  

25-26 Ağustos 1974 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs’a 

geldi, ikili görüşmelerle varılan mutabakat sonucu nüfus mübadelesi yapılarak, 

güneydeki Türkler kuzeye, kuzeydeki Rumlar güneye göç ederek mesele 

çözülmüştür. O zamandan beri güneyde Rumlar, kuzeyde Türkler kendi 

bölgelerinde yaşamaktadırlar. İki bölgeli ve iki kesimli mübadele, tarafların rızası 
ile Birleşmiş Milletlerin Genel Sekreterinin hazır olduğu toplantıda taraflarca kabul 

ve imza edilmiştir. Her nasılsa, adada tarihi hiçbir hakkı ve bir gün bile zilliyetliği 

olmayan Rumlar şimdi Türk askerini işgalci olarak niteleme densizliğini 
göstermekte ve biz onlara işgalci olduklarını bir defa olsun bile söylememekteyiz. 

Bu konu artık bilinmelidir ve Rumlar Kıbrıs’ta işgalcidir, Kıbrıs’la ve Kıbrıs’ın 

tarihi ile Rumların hiçbir ilgilerinin olmadığını tekrarlamalıyız  
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13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devletinin ilanı Dr. Fazıl Küçük 

tarafından açıklanarak gerçekleştirilmiştir.  

Kıbrıs’ın ikinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Niğde Üniversitesine konferans 

vermek üzere geldi. Ona ayrıca doktor unvanı tevcih edilecekti. Kıbrıs maceramızı 

ve bu milli davanın kusursuz çözümünün iki bölgeli iki milletli bir çözüm 

olduğunu izah etmiş ve herkesin faydalanacağı tecrübelerini ve Avrupa Birliğinin 
çifte standart uygulamalarını örnekleriyle anlattı. Kıbrıs’ın değerini ve önemini 

kavramak için bu iki liderin; Dr. Fazıl Küçük ve Dr. Rauf Denktaş’ın anılarını 

dikkatle okumak, tarihi gerçekleri de göz önünde tutmak gerektiğini anladık.  

Adada asıl işgalcilerin Rumlar olduğunu;  Rumların yasa ve kural tanımaz 

tutumları sebebiyle yaşanmaz hâle geldiğini, onlara güvenmenin mümkün olmadığı 

gerçeğini de her fırsatta tekrarlamamız, Kıbrıs meselesi çözülmüştür, garantörlük 
müdahalesinden beri her iki kesim rahat ve huzur görmüştür, gerçeğini gözden 

uzak tutmamamız gerektiğini düşünüyoruz. 

 

 

      KIBRIS DESTANI 
     Âşık Hacı KARAKILÇIK 

 

Türk gücünü isbat etti yeniden 

Bu şanı cihana aldı bir daha 
Arslanlar yerinden kalktı aniden 

Düşmanın içine daldı bir daha 

 

Yaz kardaş tarihe 20 Temmuzu 
Girne’ye çıkardık Türk ordumuzu 

Yavru vatan Kıbrıs öz yurdumuz 

Esaret elinden aldı bir daha 
 

Bu günleri sabır ile bekledik 

Uçakları gemilere yükledik 
Tarihe yeni bir zafer ekledik 

Altun sayfalarla doldu bir daha 

 

Al bayrak Kıbrıs’ta dalgalanıyor 
Akdeniz sevinçten çalkalanıyor 

Enosis hayali gölgeleniyor 

Hürriyet özgürlük geldi bir daha 

 
İzinde yürürüz yüce Ata’nın 

Ölene dek bekçisiyiz vatanın 

Hediyesi ölüm Türk’e çatanın 

Düşman belasını buldu bir daha 
 

 
 

 

 
 

Aradan tam elli iki yıl geçti 

Azim karar tek vücutta birleşti 

Kıbrıs’ın esiri artık hürleşti 

Dilekleri kabul oldu bir daha 
 

Bu olaylar sütun sütun basıldı 

Sancağımız Lefkoşe’ye asıldı 
Kiliseden çan sesleri kesildi 

Türkler beş vaktini kıldı bir daha 

 
Paslanmış süngümüz kanla yağlandı 

Güzel Girne anayurda bağlandı 

Soydaşların güvenliği sağlandı 

Ağlayan çehreler güldü bir daha 
 

Ölen şehit oldu ölmeyen gazi 

Hacım çok köklüdür bizdeki mazi 
Nesiller okusun tarihimizi 

Geleceğe eser kaldı bir daha 
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MUSTAFA BEKRİ’YE AĞIT 

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY 

 

Şehit sınıf arkadaşım, 1963 Kıbrıs mücâhidi  

Mustafa Bekri’nin aziz rûhuna 

Bekri Mustafa  

Kıbrıs’ın Baf’ından sırım gibi delikanlı, 

Dedesi Çanakkale’de şehit 

Ninesini hatırlardı fistanlı. 

“Çanakkale içinde vurdular beni, 

Ölmeden mezara koydular beni.” 

Ninesinin türküsüydü. 

Mustafa ninesinin tek süsüydü. 

Mustafa dedesi gibiydi, deli doluydu. 

Ankara’ya göndermişlerdi öğretmen olsun diye, 

Aklı Adasında, kendi hayat doluydu. 

Yıl bin dokuz yüz altmış üçün Aralık ayı, 

Kahbe Rum’un silahları vuruyordu adayı. 

Ağlıyordu şehitlerine Mustafa 

Yüreğince taşıyordu yası, 

Bir gün bir mektup aldı, hüzünle dolu 

“Gel!” diyordu babası. 

Kitaplarını bıraktı bir arkadaşına emanet, 

“Dönersem alırım” diyordu. 

Mustafa’nın yüreği bir serçe gibi heyecanlı, 

Yine Çanakkale türküsünü söylüyordu. 

Küçük bir takaya bindi Alanya’dan, 

Akdeniz öylesine dalgalıydı. 

Girne kıyılarında hortum, suları kaldırıyordu, 

O küçük takayı bir kaldırıp, bir daldırıyordu. 

Mustafa ayakbastı Adaya, 

Uğrun uğrun vardı köyüne, 

Babası yaralanmıştı omzundan 

Anası hastaydı yine. 

Üç gün hasret giderdi Mustafa ana kucağında, 

Bir kız kardeşi kalmıştı baba ocağında. 

Köyün yiğitleri dağlardaydı dolma tüfekli 
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Mustafa’ya bir Kırıkkale mavzeri verdiler 

Dipçiği ekli. 

Ayağında tek pantalonu, sırtında parka 

“Şu siper senin” emrini verdiler, “Burada savaş!” 

Gece, Fadime’nin gözleri gibi karanlık, 

Yağmursa yağıyordu yavaş yavaş. 

Yedi gün, yedi gece o siperde savaştı Mustafa 

Bayrak gibi açıktı yüreği, 

Gözleri çakmak çakmak. 

Sekiyordu her kayasından Beşparmak’ın  

Hür yaşamaktı dileği 

Umuduydu Girne’den Toroslara bakmak. 

Ankara’ya bahar yeli düşmüştü, 

Kırk ikindiler yağıyordu ıslak ıslak. 

Bir mektup geldi Ada’dan 

Öylesine ağırdı ki içinde taş vardı, 

Tutamadı arkadaşları o kâğıdı, ucunda ataş vardı. 

Mustafa, yağmurlu bir Kıbrıs gecesinde 

Dedesi gibi tam yüreğinden vurulmuştu 

Alnını dayamıştı yosunlu bir kayaya 

Gözleri Anadolu’ya bakıyordu. 

Avuçlarında bir tutam Kıbrıs kekiği, 

Elleri hasret kokuyordu. 

 

 

PORTRELER 

İSMAİL ÖZMEL 

Onun şiirleri de, nesirleri de güzel 

Beyefendi üslûbu hepsi kendine özel 

Nice kitap çıkardı, dergisi “Akpınar”dı 

Niğde’yle hatırlanan, şair İsmail Özmel… 

 

Bekir OĞUZBAŞARAN   

                                               (Berceste Der.. Haziran-2007) 
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FUZÛLÎ ÇEVRESİNDE… 

Nâzım H. POLAT 
Sanat hayatında geçici zevkler vardır; magazin konuları gibi, güncel olayların 

aleviyle parlar, bir müddet zihinleri meşgul etme başarısından sonra, unutulup 

giderler. İnsanoğlunun kalıcı duygularına ince, rafine biçimde nüfuz eden sanat 
anlayışları ise, zaman zaman, kendilerini sevebilecek ölçüde yüksek sanatkâr 

ruhları pek az bulabilirler; ama sönmezler. Üzeri küllenen bu ateşin korunu iç 

dünyasında taşıyanlara mutlaka tesadüf edilir. Yahya Kemâl bunun için, bir 

rubaisinde  
Sönmez seher-i haşre kadar şi’r-i kadîm 

Bir meş’aledir devredilir elden ele 

diyerek klasik edebiyatımızın her asırda yeniden keşfedileceğini söylemişti.  

Gerçekten de “Divan şiiri” dediğimiz eski şiirimiz, zaman zaman unutulmuş 
görünse de, himmet sahibi, hizmet erbabı birileri çıkıp, üzerindeki perdeyi 

aralayıveriyor. Oradan ulaşan parıltılar, birdenbire gözlerimizi kamaştırıyor. Bir 

yandan daha önce bunları bilmeyişimize hayıflanıyor diğer yandan böylesi 
incelikleri ve güzellikleri yaşatan bir edebiyata sahip oluşumuzdan gurur 

duyuyoruz. Cehalet ve zevksizlikle övünürcesine, kendi seviyesindekilere müjde 

(!) verircesine “artık gençlerimizi ‘fâilâtün’lerden kurtarıyoruz” diye nutuk atan 
bir Millî Eğitim Bakanının bile görüldüğü memleketimizde, edebî geleneği 

öğrenebilmek ve hakkıyla öğretebilmek, doğuştan bahşedilmiş bazı özellik ve 

yeteneklerle olsa gerek. Sanattan habersizlerin eğittiği bir ortamda birgün bir 

İskender Pala, bir gün bir Nâzan Bekiroğlu çıkıyor, yazdığı hikâye, roman veya 
başka bir tür kalem tecrübesiyle, kendilerine yeterince öğretilmemiş olan Divan 

Edebiyatı’na âdetâ yeni bir nefesle hayatiyet kazandırıyor.  

Son günlerde bunlara bir halka daha eklendi. Birkaç yıldan beri bazı dergilerde 

imzasına rastladığımız, Türk Şiirinde Hazreti Muhammed , Şiir Terimleri Nazım 
Tür ve Şekilleri gibi kitaplarla tanıdığımız şair ve yazar  Vedat Ali Tok, şimdi de 

Pervanenin Rüyası /Fuzûlî Romanı (Laçin Yay., Kayseri 2007, 190 s.)’nı yazdı. 

Pervanenin Rüyası, ikinci adından da anlaşılacağı üzere, Fuzûlî çevresinde 

yazılmış bir roman denemesidir.  
-Roman mı?   Yoksa... ? 

-Romandan ne anladığımıza bağlı. 

-Ama bana kalırsa, roman demek için, bu türün sınırları içinde sayılan eserlerle 
ortak taraflarının azlığını görmezden gelmemiz gerekiyor.  

Yazar, tarih, tezkire gibi mevcut kaynaklardan hareketle Fuzûlî’nin hayatını ve 

şair kişiliğini, sanat anlayışını anlatmaya koyuluyor. Ama bunu yaparken bir 

edebiyat tarihçisi gibi davranmak yerine, bir hikâyeci/romancı gibi davranıyor. 
Diğer yandan bu eser, sadece Fuzûlî’yi değil, aslında 16. yüzyıl Osmanlı sâhası 

Türk edebiyatının topluca manzarasını vermeye çalışıyor. Eserde romanlaştırma 

eylemi, yazarın kendisini, olayları yaşayan kahramanlardan biri saymasıyla 
başlıyor. Bu kahraman-anlatıcı, İstanbul’dayken Fuzûlî’nin adını duymuş ve 

Kanunî Sultan Süleyman’ın Bağdat seferi sırasında da onu, sesini zor duyabilecek 

kadar uzaktan görebilmiştir. Sultanla İstanbul’a dönen şair, Kanunî’nin oğlu 

Şehzade Mustafa’nın taht kavgaları uğruna, onca iftiraya, hile ve desiseye uğrayıp 

http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=R7GIDJLZV67Z8IQ3JSH1
http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=WV0V7I74PT6T6MMVMS3X
http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=WV0V7I74PT6T6MMVMS3X
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boğdurulmasından sonra, sultandan soğumuştur. Yanlış hesapları oradan 

döndürmek azmiyle, bir ırak diyara gitmek ister. İstanbul’un Bizans’ı hatırlatan 

ayak oyunlarını artık görmemek/duymamak için Irak’a, Bağdad’a gider. Burada 

Fuzûlî’yi bulan kahraman-anlatıcının bundan sonra naklettikleri, Fuzûlî ile şiir 
üzerine uzun bir mülâkattır (s. 62-102). Kahraman-anlatıcı yeniden İstanbul’a 

döndüğünde, devrin şairleri, tezkireci ve tarihçileriyle yaptığı görüşmeler, bize, 16. 

yüzyıl Osmanlı toplumunun sanat birikimini yansıtmaktadır. Eserdeki vak’a, 
Fuzûlî’nin ölümüyle sona ererken, bu haberin İstanbul’daki sanat çevrelerinde 

meydana getirdiği üzüntü de ifade edilmiştir. 

Bilimsel iddia ve gayretle yazılmış bir eseri, o bilim dalıyla ilgilenen 

akademisyenler dışında birilerine okutabilmek pek zor. Fakat aynı bilgileri geniş 
kitlelerin hoşlanacağı bir kılıkta sununca, bilgilendirme kolaylaşıyor. Meselâ 

Kanunî Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa’nın trajik hayatı, birçok tezkire 

ve tarih eserine yansımıştır. Fakat çok yaygın bilgi hâline gelemeyişi, edebî kılıkta 

değil kupkuru tarihî olay biçiminde değerlendirilmesindendir. Vedat Ali Tok, bu 
faciayı teferruatıyla hikâyeleştirdikten sonra, romanın kahraman-anlatıcısı olarak 

şöyle diyor: 

“Şehzade Mustafa’nın katli hepimizi çok üzdü. Bundan sonra çok mühim işler 
olmadığı müddetçe saraya gitmemeye karar verdim. Kırıldım, kızdım sultana. Bu 

tavır, ona yakışır bir tavır değildi. Evlât katline müsâmaha göstermek câiz değildi, 

şair ruhlu Muhibbî’ye... Onu öyle tanımamıştım ben. Sultana tavır koymak kolay iş 

değildir. Nitekim Taşlıcalı Yahya Bey de Rüstem [Paşa] için hakarette bulunsa 
bile, Sultan Süleyman için daha hafif bir serzenişte bulunuyor; hatta onun bu 

davranışını kınarken bile, Hz. Ömer gibi bir adalete sahip sultanın böyle bir katle 

rıza göstermemesi gerektiğine işaret ediyordu. Rivayete göre Halife Hz. Ömer de 
oğlunu, işlediği bir suçtan dolayı dayak cezasına mahkûm etmiş, fakat oğlu, cezası 

tamamlanmadan vefat etmişti.”(s. 62). 

“Şehzade Mustafa’nın boğdurulmasından bir iki yıl kadar sonra saraydan, 

İstanbul’dan uzaklaşmak istediğimi Sultan’a bildirmiştim. (...) Sultan’a Şehzade 
hadisesinden çok müteessir olduğumu söylemiştim. O hadiseden sonra ne yalan 

söyleyeyim, Sultan’dan soğudum. Makam, mevki elde etmek için olmadık dümenler 

çeviren taklacı vezirlerden nefret ettim. Padişahın gözdesi olmak yahut cîfe-i dünya 

için yüzlerce perende atan paşalardan tiksindim. Geçimini padişah ya da diğer 
küçüklü büyüklü devlet erkânına, kendilerinde olmayan hâlleri varmış gibi gösterip 

onların da bu meziyetlerin kendilerinde olduğunu zannederek önlerine atıkları üç 

beş keseye bağlayan kasideci şairlere kâh güldüm, kâh acıdım.” (s.128). 

Kahraman-anlatıcı sözün bu noktasında, yeri geldiğine inanarak Lâtîfî 
Tezkiresi’nde kayıtlı bir bilgiyi aktarıyor. Akademik çalışmalardan ziyade, popüler 

hâle getirilmiş bilginin daha geniş kitlelere hitap etme gücünü örneklendirdiği için, 

bu metin parçasını önce aslî şekliyle bilimsel bir eserden alıp sonra Vedat Ali 
Tok’un cümlelerine bakalım.  

Metnin aslı: 

“Vâlihî-i Belgradî 

Bu fende mukallid ü müteşâir ve râcil ü kasırdur. Belde-i mezbûrede Mehmed-i 

Gav (Bu sahada taklid eden ve kendini şair zanneden bilgisiz ve acizdir.) 
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DİLİNİ KAYBEDEN MİLLETLER VARLIĞINI DA KAYBEDER 

Hayrettin İVGİN* 

Dil bir milletin en önemli unsurudur. Milleti millet yapan, millet kavramının 

içinde mutlak olması gereken unsurlar şunlardır: (a) Toprak birliği, (b) Bayrak 
birliği, (c) Tarih birliği, (d) İnanç birliği, (e) Kültür birliği, (t) Amaç (Ülkü) birliği, 

(g) Dil birliği, (h) Irk birliği, vb. 

Dil birliği millet olmanın koruyucu, ayakta tutucu en önemli ve birinci 

unsurudur. Eğer bir millet zevale (çöküntüye) uğruyorsa bunun en başla gelen 

sebebi dil tahribidir. 

Dilini korumayan milletler, tarih sahnesinden çekilip gitmişlerdir. Bir zamanlar 

Anadolu topraklarında ve Mezopotamya coğrafyasında Hititler, Sümerler, 

Urartular, Asurlar, Lidyalılar, Fenikeliler, Babiller vs. milletler vardı. Bunların 
kendine has dilleri de bulunuyordu. Bunlar bugün yok. Çünkü dilleri yok. Bu 

milletler devlet kurmuşlar hatta uzun sayılabilecek kadar devletlerini yaşatmışlardı. 

Ama önce dillerini kaybettiler daha sonra varlıklarını. Bunlar birer milletti. Öyle 
millet idiler ki aynı ırktandılar ve toprakları da aynı coğrafya içerisinde tek 

parçaydı. Bayrakları da vardı. Şimdi yoklar. Çünkü önce dilleri yok oldu. 

Büyük Atatürk 2 Eylül 1930 tarihinde şunları söylüyordu: "Milli his ile dil 

arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında 

başlıca müessirdir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir, yeter ki dil şuurla 

işlensin" 

Evet, dil ile milli duygu arasındaki uyum ve ilişki, o milletin millet olma 

karakterini ortaya koyar. Diyelim ki bizler, Türkçe değil de İngilizce konuşuyoruz. 
İşte o zaman duygularımız düşüncelerimiz İngilizleşir, Türk gelenek ve 

göreneklerimiz bize ait olmaz. Milliyetçilik duygusu da dumura uğrar. 

Türk düşmanlarının, bizi bölmek için uğraş verdikleri hususlardan biri, 

demokratikleşme dayatmalarıyla yüzyıllardır birlikte yaşadığımız etnik kökenleri 

farklı olarak gösterilen kardeşlerimizin konuştukları mahalli dilleriyle eğitim-

Öğretim yapmalarını istemeleridir. Bunu bilerek tavsiye ediyorlar ve zorluyorlar. 
Çünkü bu mahalli diller, son derece arkaik hale gelmiş, artık kuralları kalmamış, 

hiçbir bilimsel ve çağdaş düşünceyi yansıtabilme gücü bulunmayan dillerdir. Türk 

düşmanları eğer bu paslı dilleri parlatabilirse, bu dili konuşanlarda milliyetçilik 
duyguları kabarır ve sonunda Türkiye'den ayrılma, bölünme isteği ağır basar. Batı 

dünyasının ve Türk düşmanlarının hararetle istediği budur. 

Oysaki vatanımızın Güney-Doğu bölgesinde konuşulan bazı ilkel, mahalli 

konuşma biçimleri; Osmanlıca, Farsça, Arapça ve biraz da tarihten silinmiş 

milletlerin dillerinin artıklarının karışımı esperanto dildir. Üstelik köyden köye bile 

farklı konuşulan, aşiretler arasında bile birbiriyle anlaşamayan bu çeşitliliğe dil 
denir mi? Bu bölgemizin birbiriyle anlaşabildiği bir dil vardır ki bu da Türkçedir. 

                                                
* Halk Bilimi-Araştırmacı. 
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Bu topraklarda, bu bayrak altında yaşayan hepimiz şunu iyi bilmeliyiz: 

Düşmanlarımız hem güzel Türkçemizi bozuyorlar, hem de bozmaya çalıştıkları 

Türkçemize alternatif bir dil ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. 

Düşmanlarımız ve bölücü emeller taşıyan hainler bilmelidirler ki; yüzyıllardır 

aynı dili konuşmuş, aynı duyguları ve düşünceleri paylaşmış olan bu toprağın 

insanları, ortak dilimiz Türkçeyi konuşarak kardeşçe yaşayıp büyük bir devlet 
olarak sonsuza kadar bu topraklarda birlikte yaşayacaklardır ve bu topraklara 

birlikte sahip çıkacaklardır. 

Büyük Atatürk yukarıda yazdığım sözlerinin devamında şöyle söylüyor: 

"Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller 

boyunduruğundan kurtarmalıdır. " 

Evet, dilimizi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtararak, geleceğimizi 

sağlamlaştırmak vatan borcumuzdur. 

Küresel emperyalizmin ve batı dayatmacılarının oyununa, bu topraklarda 

yaşayan hiçbir vatandaş gelmeyecektir. Bunu milli birlik ve beraberlikle 

gerçekleştireceğiz. 

 

 

 

ESKİ BİR UYKUDA 
Adil İZCİ 

Yine usul usul geçti 

Tedirgin kalbimizi uyarıp 

Yavaşlayın dingin olun diyerek. 
 

Kuytu her bahçe sık göksel ağaçlı 

Yaprakların gölgelerin kuşların 

Ve aşkla dolaşmaların bileşimi 
O serin koku esenliğimiz oldu 

Sanki başımızı koyup unuttuk 

 
Ne kalır bunlardan? Belki en önce 

Ellerimi bu kadar güzel 

Bir sular tuta geldi bir siz 
 

Sanki başımızı koyup unuttuk: 

Çok şeyiniz değişecek diyordu zaman 

Ama çocukluğunuzun kuşları 
Onlar imgenizde nasılsa öyle 

Ve bir gün ölüm: Bitti bu rüya! 

 
Ah anlayacak mıyız son anlarda 

O kuşlar nereye uçup gidecek?  
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AĞIZ ARAŞTIRMALARI VE ÖNEMİ 

Yrd. Doç. Dr. Sadi H.NAKİBOĞLU* 

Ağız araştırmaları ve önemine geçmeden önce bugüne kadar yapılan ağız 

araştırmalarında üzerinde yeterince durulmayan veya birkaç cümlelik bir tanımla 

ifade edilen “ağız” terimiyle ilgili görüşleri sıralayarak başlamak yerinde olacaktır. 

Konuyla ilgili görüşler aşağıdaki şekildedir:  

Ağız, -ğzı(8) vb. Bir dilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen 

söyleyiş özelliği. (TS 2005: 34) 

Diyalekt is. Fr dialectte db. Lehçe (TS 2005: 543) 

Bilindiği gibi, mahallinden derlenen metinlere dayanılarak yapılan gramer 

çalışmalarına “diyalektoloji” adı verilir. (Günşen 2000: XI) 

Türkçenin ağızlarıyla ilgili araştırmalar daha eskiye gitse de 1940’lı yıllardan 

bu yana ağızları konu edinen pek çok çalışma yapılmıştır. Günümüzde “ağız 

araştırması” olan epeyce uzman vardır. Bu yüzden ağız teriminin veya bununla 
zaman zaman eş anlamlı kullanılan diyalekt, şive, lehçe gibi terimlerin tatmin edici 

tanımlarına, Türkçe kaynaklarda kolayca ulaşılacağı düşünülebilir. Oysa durum 

tam tersidir. Bunca araştırmaya rağmen araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarda ağız 
terimini tanımlama ve ağzı diğer dil türünden ayırmada son derece çekingen 

davranmışlardır (Demir 2007: 148). 

Ağız/Aksan 

Bir dilin, bölgeden bölgeye hatta şehirden şehre değişiklik gösteren, konuşma 

ve telaffuz farklılıklarına dayalı küçük kollarına ağız denir. Ağızlar, bir şivenin 
aynı siyasi sınırlar içindeki kelimeleri sesletme (söyleyiş) özelliğine dayanır. 

Ağızlar aynı yazı dilinde birleştiği için farklılaşma değil, birleşme eğilimi 

içindedir. Türkiye Türkçesinin Anadolu’nun çeşitli yörelerinde az çok farklılıklarla 
konuşulduğu bilinmektedir. Son zamanlarda ağız çalışmalarına ağırlık verilmiş ve 

fonetik ayrılıklardan başka, yapım ve çekim eklerinin yazı dilinden çok değişik 

işlevlerde kullanıldığı tespit edilmiştir (Barın vd. 2006: 14-17). 

Halk dili (Osm. Lisân-ı avâm; Fr. Langue populaire). Bir dilin, lehçeler içinde 

ses, yapı ve anlam bakımından bazı ayrılıklar içeren halkın konuştuğu değişik 

biçimi. Halk dilinin daha küçük ayrılıklar gösteren, belli yerleşim bölgelerine ve 
kişilere has olan şekline ağız (Osm. Şive; Fr. Parler, patois) denir. Ör. Kayseri ağzı, 

İstanbul ağzı, Rumeli ağzı, Kerkük ağzı, Karadeniz ağzı, Krş. KONUŞMA DİLİ, 

ŞİVE, LEHÇE, DİL (Topaloğlu 1989: 81). 

Ağız2 (Alm. Muudart, Lokalsprache, sondersprache; Fr. Parler, parler local; 

İng. Local dialect, local language; Osm. Şive) 

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

Üyesi. 



 

 13 

Bir dilin veya bir lehçenin daha küçük yerleşim bölgelerinde yazı diline oranla 

birbirinden az çok ayrılan konuşma biçimleri: Türkiye Türkçesinin İstanbul ağzı, 

Aydın ağzı, Konya ağzı, Nevşehir ağzı, Taşra ağzı, Anadolu ve Rumeli ağızları 

gibi. 

Ağız3 (Alm. Idiolekt, idiolecte; İng. İdiolect): Yetiştikleri bölge, meslek, çevre 

ve öğrenim farkları gibi etkenler ve şahsi eğilimler dolayısıyla, bir dilin kişiden 
kişiye değişen kullanılışı ve konuşma biçimleri. Her yazarın kendine özgü bir dil 

ve üslûp özelliğine sahip oluşu bundandır (Korkmaz 1992: 4). 

Ağız 

Bir dilde ya da bir dilin bir lehçesinde yazı diline oranla ortaya çıkan farklı 

söyleyiş biçimine ağız (Alm. Mundart, Lokalsprache, Sondersprache; Fr. Parler, 
patois; İng. Local language, vocational slang; Osm. Şive) denir. Kastamonu ağzı, 

Ankara ağzı, Erzurum ağzı… Ortak dilimiz, bir başka deyişle yazı dilimiz, İstanbul 

ağzı üzerine kurulmuştur. 

Ağız, bölge, çevre farklılıklarından ortaya çıkabildiği gibi, meslek ve öğrenim 

farklılıklarından da kaynaklanabilmektedir. 

Denizli ağzıyla Edirne ağzı bölge farklılığından; köylü diliyle kentli dili, işçi 

diliyle memur dili arasındaki fark da çevre, meslek ve eğitim farklılığından 
doğmuştur. 

Çevre, meslek ve eğitim farklılıklarından doğan değişik söyleyiş biçimine ağız 

yerine şive adı verildiği de görülmektedir. Ancak, bütün dilbilgisi terimleri 
sözlüklerinde ağız teriminin Osmanlıca karşılığı olarak şive sözcüğü 

gösterilmektedir. Dilbilim alanında yazılan eserlerde de artık ağız terimi Arapça 

şive sözcüğünün yerine kullanılmaktadır (Koç 1996: 18). 

Buraya kadar saydıklarımızı özetleyecek olursak dil coğrafyası incelemeleri 

"çerçevesinde kullanılabilecek bir terim olarak ağız, aynı kökenden geldiği üst 
sistem durumundaki bir standart dile bağlı, doğal olarak ortaya çıkmış; aile ve 

dost çevresinde, iş yerlerinde; okuryazarlığı az, bulunduğu bölgeden uzun süre 

ayrı kalmamış insanlarca sözlü iletişimde dilin başka türleriyle karşı karşıya 

gelme oranına göre değişen biçimde kullanılan, resmi ortamlarda 
kullanılmasından kaçınılan, yazılı bir gelenek oluşturamamış, iletişim alanı 

sınırlı, bağlı olduğu üst sistemden dilin her alanında karşılıklı anlaşmanın 

korunacağı oranda ayrılabilen, prestiji standart dile göre daha az yerel konuşma 
biçimleridir. Sınıflandırmaya esas alınacak ölçütlere göre ağızların sınırları 

genişleyip daralabilir. Bir ağız, birden fazla alt ağzı içerisinde barındırabilir. Bu 

yüzden geniş bölge ağızları ve dar bölge ağızlarından söz edilebilir. Daha prestijli 

görülen bir konuşma biçimi yaygın değil ise, standart varyantın beklendiği 
durumlarda da kullanılabilirler. 

Bu şekilde tarifi yapılan ağız, dildeki coğrafik varyantları araştırmada 

kullanılabilecek bir terimdir. Elbette sosyal gruplar, nesiller, cinsler, vs. 

arasındaki dil varyantlarının bir kısmı da ağız olarak görülebilir. Bu durumda 

sosyal ağız gibi terimler kullanılabilir. Ama bunlar, dil varyantlarının çeşitli 
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bölgelerdeki dağılımıyla ilgilenen geleneksel ağız araştırmalarının dışında 

kalan konulardır ve bu yönüyle ayrı araştırmaları gerektirirler. 

Standart dil ile ağızlar arasındaki farkın karşılıklı anlaşmayı ne zaman 

engellemeye başlayacağı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. 

Ayrıca bir üst dile bağlı ağızlar arasındaki anlaşılırlığı ölçmek için de elde 

bilimsel ölçütler yoktur. Buradaki genel geçer görüş, birbirine yakın olanlar 
arasında karşılıklı anlaşma oranının daha yüksek olduğu, mesafe uzadıkça 

anlaşma oranının azaldığıdır. Ancak yerleşim tarihinden kaynaklanan istisnaları 

vardır. Ayrıca aynı üst dilaltında yer alan varyantlar arasında üst dil olmadan 
karşılıklı anlaşmanın imkânsız olduğu durumlar da görülebilir. Arapça ve 

Almanca bunun Türk okuyucu için yabancı olmayan iki örneğidir (Demir 2007: 

154-155). 

Ağız araştırmalarının önemine geçmeden önce, ağızlar üzerinde yapılan 

çalışmalar hakkında biraz bilgi vermek gerekir. 

Anadolu ve Rumeli ağızları üzerindeki çalışmaların başlangıcı 1867 yıllarına 

kadar uzanır. A.Maksimov’un Hüdavendigâr ve Karamanlı ağızları üzerine yazdığı 

“Opıt ızsledovanija tjurskich dialektov v Chudavendgare i Karamanii” (St.-
Petersburg 1867) adlı denemesinden ta 1940’lı yıllara kadar uzanan dönemdeki 

araştırmalar, bir iki istisnası dışında genellikle “yabancı araştırıcılar dönemi” 

olarak adlandırılabilir. A.Maksimov’dan sonra doğu bilimcilerden J.Thury, 

I.Kunas, M.Hartmann, K.Foy, V.Pisarev, Balkanoğlu, Balhassanoğlu, L.Bonelli, 
F.Giese, F.Vineze, T.Kowalski, J.Deny ve M.Räsänen’in çalışmaları ile bir yandan 

Anadolu ağızları üzerine bir kısım yayınlanmış, bir yandan da bu ağızların gramer 

yapısı ile ilgili bazı küçük denemeler çıkarılmıştır.  

Anadolu ağızları üzerindeki araştırmaların daha verimli olan dönemi 1940 

yılından sonra başlar. Bu dönem, başlangıç döneminin aksine “yerli araştırıcılar 
dönemi” diye adlandırılabilir. 

Bunlar arasında Ahmet Caferoğlu’nun önemli bir yeri vardır. Caferoğlu, 

Anadolu diyalektolojisi alanındaki çalışmalarda yerli araştırmacılara öncülük etmiş 
durumdadır. Caferoğlu, 15-20 yıl süren uzun ve yorucu derleme ve yaygın faaliyeti 

ile, Anadolu’ya ait ağız malzemesini bilim alanına toplu olarak sunan ilk 

araştırmacı olmuştur. Bu metinler sayesinde çeşitli bölgelerin diyalektoloji yapıları 
üzerinde genel bir görüşe ulaşma imkânı doğmuştur. 

Caferoğlu’nun açtığı bu yoldan giden birçok Türkolog ve bu sahaya ilgi duyan 

amatör araştırmacının çalışmalarıyla önemli mesafe katedilmiştir. Bu dönemde, 

Ö.Asım Aksoy’un Gaziantep ağzı, Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun Urfa Ağzı, Zeynep 

Korkmaz’ın Güney-Batı Anadolu Ağızları, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, Bartın ve 

Yöresi Ağızları, Selahattin Olcay’ın Erzurum Ağzı, Doğu Trakya Yerli Ağzı, 
Ahmet Bican Ercilasun’un Kars İli Ağızları, Efrasiyab Gemalmaz’ın Erzurum İli 

Ağızları, Turgut Günay’ın Rize İli Ağızları, vb. çalışmalarla birlikte üniversitelerde 

bitirme, yüksek lisans ve doktora tezi düzeyinde çalışmalar yapılmıştır (bk. 
Korkmaz 1995: 199-217). 
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Çalışmalar bu dönemle sınırlı kalmamış, bundan sonra da devam etmiştir. 

Gene üniversitelerde bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora tezi düzeyinde 

çalışmalar sürdürülürken bu dönemde, “Erdoğan Saracoğlu’nun Kıbrıs Ağzı, Sabri 

Özcan San’ın Gümüşhane Kültür Araştırmaları ve Yöre Ağızları, Tuncer Gülensoy 
ve Ahmet Buran’ın Tunceli Yöresi Ağızlarından Derlemeler, yine Tuncer 

Gülensoy’un Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ağızları Üzerine Düşünceler ve 

Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası, Mukim Sağır’ın, Erzincan ve Yöresi 
Ağızları, Münir Erten’in Diyarbakır Ağzı, Ahmet Buran’ın Anadolu Ağızlarında 

İsim Çekim (Hâl) Ekleri, M.Emin Eren’in Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri 

Ağızları, Emin Kalay’ın Edirne İli Ağızları, Cemil Gülseren’in Malatya İli 

Ağızları, Ahmet Günşen’in Kırşehir ve Yöresi Ağızları, Necati Demir’in Ordu İli 
ve Yöresi Ağızları, Sadettin Özçelik ve Erdoğan Boz’un Diyarbakır İli Çüngüş ve 

Çermik Yöresi Ağzı, Sadi H.Nakiboğlu’nun Adıyaman ve Yöresi Ağızları, 

Mehmet Aydın’ın Aybastı Ağzı ve Leyla Karahan’ın Anadolu Ağızlarının 
Sınıflandırılması gibi Anadolu’nun değişik bölgeleri üzerine yapılan çalışmalar 

karşımıza çıkar.  

Ağız araştırmaları ve çalışmalarının tarihi hakkındaki bu kısa bilgilerden sonra, 

ağız araştırmalarının önemi üzerinde de durmak gerekir. Bu konudaki görüşlerden 

bazıları şunlardır: 

Değerli arkadaşımızın her yıl bir bölgede dolaşıp halk ağızlarını araştırmak ve 

böylelikle iç dil varlıklarımızı doğrudan doğruya öz kaynaklarından toplamak 

yolundaki çalışmaları, gerçekten her bilim adamına, örnek olacak bir çabalamadır. 

Dilimizin gerçek varlıkları, halkın ağzında bütün güzellikleri, incelikleri ve 

dokunulmamışlıkları ile yaşar, dururken, bunları araştırmayarak yabancı dillerin 
kamuslarından kelimeler toplamak ve böylece öz dilimizi zenginleştirme adı 

altında yabancı zincirine vurmak, yüzyıllarca sürmüş bir yanlıştır ki, artık bunun 

tutsaklığından kurtulmakla gerçekten göğsümüz kabarmaktadır (Caferoğlu 1994: 

IX). 

Türkiye dışı ülkelerde diyalektoloji araştırmalarının sonucuna dayanan dil 

atlasları yayımlanalı uzun yıllar geçtiği halde, Türkiye’de Anadolu ağızları için 
hâlâ bir dil atlasını hazırlayabilecek kıvama gelmiş sayılmayız. Bunun başlıca 

sebebi, yukarıda belirtilen malzeme ve araştırma yetersizliğidir. Bizce, bu konudaki 

açıklık ancak bir yandan her küçük ağız bölgesini bütün ayrıntıları ile ele alan 
bilimsel araştırmaların, bir yandan da bol metin malzemesine dayanılarak her bir 

dil olayını bütün Anadolu ağızlarında inceleyen monografilerin hazırlanması ile 

kapatılabilir (Korkmaz 1995: 216). 

Bu arada dil atlası terimiyle ilgili tanımlardan ikisini aşağıda gösterelim: 

Dil Atlası (Fr. Atlas linguistique). Dilleri, lehçeleri ve çeşitli dil olaylarını 

yayılış bölgelerine göre belirleyen haritaların oluşturduğu bütün (Topaloğlu 1989: 

56). 

Dil atlası (Alm. Sprachatlas; Fr. Atlas linguistique, İng. Lingustic atlas) 

Dilleri, lehçeleri, ağızları ve dildeki çeşitli olayları yayılış bölge ve alanlarına 

göre belirleyen haritaların oluşturduğu atlas (Korkmaz 1992: 44). 
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Bugün dünyada birçok ülke ve Türk Cumhuriyetleri kendi ülkelerine ait dil 

atlaslarını hazırlamışlardır. Kardeş Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan bile dil 

atlası çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. 

Anadolu ağızları üzerine yapılan çalışmalar henüz yeterli değildir. Zaman, 

emek ve destek isteyen ağız çalışmaları, dil, kültür tarihi, halk edebiyatı ve sözlü 

etnografya malzemeleri açısından oldukça önemlidir. 

Medeniyet, teknolojiyle birlikte ilerlemekte, yol ve elektriğin girdiği köy, 

mezra ve komlarda yaşayan insanlarımız da bu nimetlerden yararlanma yollarını 
aramaktadır. Ancak, elektrik, TV ve radyonun ulaştığı pek çok yöremizin insanı, 

farkına varmadan, yavaş yavaş pek çok değerini kaybetmektedir. Kaybolan bu 

değerlerin içinde en önemlisi de mahallî dil özellikleridir. 

Bir milletin var olmasından en önemli unsur olan dildeki aşınma, beraberinde 

folklor ve etnografya değerlerine de zarar vermekte, masal efsane, destan vb. gibi 

sözlü ürünler ve âlet-edavat, kap-kacak adı mazinin acımasız derinliklerine 
gömülmektedir (Gülensoy vd. 1992: 9). 

Konuşma dilimizin, dolayısıyla yazı dilimizin bazı özelliklerinin tam olarak 

anlaşılabilmesi için Anadolu ağızlarının tamamının ilmî olarak araştırılması 

gerekir. Diyarbakır ağzıyla ilgili olarak yaptığımız bu çalışma, ilmî olarak pek az 

yapılan Anadolu ağızları araştırmalarının bir halkasını meydana getirmektedir. 

Anadolu ağızlarının tamamının ilmî olarak araştırılması en büyük dileğimizdir   
(Erten 1994: XV). 

Değişik niteliklerde binin üzerinde yerleşmeyi içine alan araştırma bölgemiz bu 

tür bir araştırma için çok geniş sayılırdı. Bölgenin her noktasına teker teker 

ulaşmak ve gerektiği gibi sağlam malzeme derlemek kolayca anlaşılacağı üzere tek 

araştırıcının işi değildir. Kaldı ki, bütün araştırma masraflarımızı da kendimizin 
karşılaması gerekiyordu; elemanı olduğumuz üniversite de dahil, hiçbir kuruluşun 

yardımını almamıştık. Dil milletin ayrılmaz ve onu yapan bir parçası olduğuna 

göre, bu ve benzeri kültür araştırmalarının güçlüklerine katlanılması gerekliydi 

(Gemalmaz 1995: 1). 

Türk dilinin tarihî gelişmesi, bir yandan onun eski devrelerine ait metinlere bir 

yandan da yaşamakta olan ağızlardan yapılan derlemelere dayanılarak 
aydınlatılmaktadır (Olcay 1995: 5). 

Türk Dil Kurumu’nun Anadil’den derlemeler faaliyeti on binlerce kelimeyi 

unutulmaktan kurtarmış, dil zenginliğimizi belirtmiş olmakla beraber, daha bazı 

himmet ve gayretlerle desteklenmedikçe ve derlenen kelimelerin bağlı bulundukları 

gramer mekanizmaları saptanmadıkça materyal yığmaktan ileri gitmemeye genel 

halk ağzının sırrı kapalı kalmaya mahkûmdur. Kelime cansız ve hareketsiz bir 
şeydir; asıl olan, onun nasıl canlandığını, harekete geldiğini anlamaktır.  

Yurdumuzda halk ağzı türlü türlüdür. Erzurum ağzı, Adana ağzına, Aydın ağzı, 

Kastamonu ağzına uymaz. Bundan dolayı Türkiye’yi birtakım Ağız bölgelerine 

ayırıp bu bölgelerdeki ağızların gramerlerini saptamak, derlenen kelimelerin bu 

ağızlarda nasıl kullanıldıklarını belirtmek, Türk Dil Kurumu’nun faydalı 
faaliyetleri çerçevesine girmesi pek gerekli işlerdendir. 
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Bu iş, belki kolay olmayacak, birtakım uzmanların yersel incelemelerine 

ihtiyaç gösterecektir. Fakat işin önemi yanından, karşılaşacak güçlükler hiç kalır. 

Zaten ilim biraz da engelleri aşmak değil midir? (Edip 1991: 7). 

Türk kültürü de, Türk felsefesi de Türk folklorunda, Türk ağızlarında saklıdır. 

Bunu bulup çıkarmak, küllerini eşelemek için seferber olmak lazımdır. Biz bu 

yolda küçük bir adım atabildiysek kendimizi bahtiyar sayacağız (Ercilasun 1993: 
3).  

Türkiye Türkçesi ağızları, Türkçenin canlı müzesidir. Hem dilin zenginliği 

hem de tarihî gelişmesinin takibi Türkiye Türkçesi ağızlarında görülmektedir. 

Tarih boyunca Türkçe konuşulan hemen bütün coğrafyalardan Anadolu’ya göçlerin 

olduğu düşünülürse müzenin zenginliği bir kez daha ortaya çıkacaktır. 

Bu zenginliklerin belirlenmesi için Türkiye Türkçesi ağızları hakkında pek çok 

ciddî çalışma yapılmıştır. Özellikle son yıllarda ağız araştırmalarına verilen ağırlık 

sevindiricidir. Fakat henüz bölgelerin tamamı çalışılamadığı için bu konuda yeterli 
bir düzeye gelindiğini söylemek zordur (Demir 2001: 11). 

Baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojinin, özellikle haberleşme alanında son 

yarım asırda aldığı mesafeyle sözlü kültür değerlerini yavaş yavaş ortadan 

kaldırması üzüntü veren bir gerçek. Bununla beraber, teknolojik gelişmeleri 

durdurmanın imkânsızlığı da ortada. O halde yapılacak iş, bir an evvel sözlü kültür 

değerlerini derlemek ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu amaçla, Türkiye Türkçesi 
ağızları üzerine yapılan çalışmaların son yıllarda giderek arttığını biliyoruz. 

Bilindiği gibi “ağızlar yazı dilinin bozulmuş bir şekli değil, onun yanında fakat 

ondan bağımsız olarak yaşayan ve nesiller boyu devam ede gelen dil değerleridir.” 

Yüzyıllardır halkımızın ağzından yörelere göre çeşitlenerek nesilden nesile 

aktarılan bu tabiî, canlı ve insicamlı dil değerlerini bilimsel metotlarla tespit edip 
aktarmak önemli bir görevdir (Özçelik vd., 2001: 1) 

Anadolu ağızları üzerine yapılan araştırma ve derlemelerin Türkiye Türkçesi 

alanında önemli bir yeri vardır. Ancak bu sahada yapılan çalışmaların henüz 
sonuçlanmadığı meydandadır (Aydın 2002: VII). 

Türk kültürünü besleyen, yaşatan değerlerin en önemli kaynaklarından biri 

şüphesiz milletimizin dili ve onun folklorudur. Özenle korunması gereken bu 

kültürel değerlerimizin günden güne bozulması, unutulması hepimizi 

düşündürmelidir. 

Gelişen teknoloji ve hızlı sanayileşmenin sonuçlarının en ücra yerleşim 

birimlerini bile etkilediği bilinmektedir. Okuma-yazma oranının her geçen gün 
daha da yükselmesi, basın-yayın faaliyetlerinin yaygınlık kazanması yani yolu bile 

olmayan bir dağ köyüne radyodan başka televizyonun da ulaşması sonucunda, 

halkımızın kendine has konuşma şeklinin zamanla kaybolması aşikârdır. 

Dolayısıyla “ağız”ların zenginliğinin ve çeşitliliğinin içerisinde saklanan tarihî dil 
değerlerinin izlerinin yitmeye yüz tutması göz önünde bulundurulacak olursa, daha  

fazla geç kalmadan “ağız” çalışmalarının yapılma gereği ortaya çıkar. Öyle ki beş 

on yıl sonra bu alandaki bir çaba fazla bir anlam ifade edemeyebilir. 
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Bu bakımdan zaruret hâline gelen ağız incelemeleri “sel önünden kütük 

kapmak” şeklinde düşünülebilir (Gülseren 2000: IV) 

Sonuç olarak; yukarıdaki görüşlerden de anlaşılacağı üzere ağız 

araştırmalarıyla ilgili çalışmaların önemi ve acilen yapılması gerekenler ortada 

durmaktadır. 

Bu çalışmaların artık daha fazla gecikilmeden ya devletimizin öncülüğünde ya 

da Türk Dil Kurumu’nun bünyesinde hazırlanacak bir kadro ve program 

çerçevesinde ele alınması temennimizdir. 
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AY ADI İLE KURULAN KADIN ADLARI VE AYSILA ADI 

Dr. İbrahim Ethem ÖZKAN 

 

Sözlüklerde Ay kelimesi “özel isim astr. Yer yuvarlağının uydusu olan gök 

cismi, kamer”1 ve “bilinen gök cismi”2 olarak geçmektedir. “Ay” adı ad verme 

kültürümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Bu yer tutuş özellikle kadın adlarında 
görülmektedir. Bizce bu kültürümüzde ayın parlaklığı ve görünüşü ile güzelliği 

sembolize ettiği anlayışından kaynaklanmaktadır. Astronomik bir öge olan “Ay” 

adı ile kurulan adların kökeninde Türk kültürünün en eski izleri olmakla birlikte 

İslamlıktan sonra içine girilen kültür dairesinin de etkileri açık biçimde 
görülmektedir. İnsanlar tarih öncesi devirlerde bile gökyüzünün değişmez ögeleri 

olan güneş ve ay’dan etkilenmişlerdir.  

Eski Türklere göre, ay ile güneş insanlara iyilik getiren ve onları koruyan, iki 

kutlu ve güçlü varlık idiler. Ay ile güneş, insanoğlunu her zaman gözaltında 

bulundurur ve onları kötü yola sapmadan korurlardı.3 Mısır Türk Sultanlığında 
anlatılan Türk yaratılış efsanesinde “Ay-Atam” ile “Ay-va Hatun”dan 

bahsedilmektedir.4 Türk inanışında “Ay Tengri” kullanımının Uygur Türklerinin 

Mani ve Buda dinlerinden etkilenmesiyle ortaya çıktığı bilinmektedir.5 Bu 
etkilenmeler sonucu güneş ve ay adları Tanrısal etkileri sebebiyle insanlar arasında 

epeyce değer kazanmıştır. Aynı zamanda bu iki varlık işlevleri dolayısıyla insanlar 

için hem vazgeçilemeyen hem de çevrelerinde gördükleri en önemli varlıklardır. 

Ay adı ile daha çok kadın adları oluşturulduğu görülmektedir.  

Edebiyatımızda ay bir sembol ad olarak çok sıklıkla kullanılmıştır. Bu ad edebî 
eserlerimizde etkileşimde olduğumuz diğer dillerdeki (Arapça, Farsça) adları 

(kamer, mah) ile de sıklıkla kullanılagelmiştir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi maddî 

anlam ve önemi yanında dinî anlam ve önemi açısından da eski ve yeni 

edebiyatımızın şiirlerinde önemli bir mazmunu oluşturmaktadır. 

Ay adı ile birleşen kelimelerle yeni adlar oluşturulurken birleşen ikinci kelime 
çoğunlukla Türkçe olmakla birlikte başka dillerden kelimelerle de bu adlar 

oluşturulabilmektedir. Ay parlaklığı ve güzel görünüşü ile yüzü temsil etmektedir. 

Dinî motif olarak da Hz. Muhammed’i sembolize ettiği bilinmektedir. Her iki 

bakımdan da kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Bunlarla ilgili birçok örnek 
verebiliriz. Fakat edebiyatımızın güzel ürünlerinden birkaç örneğin konunun 

anlaşılması için yeterli olacağını düşünüyoruz. 

                                                
 Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
1 Türkçe Sözlük, TDK Yay. , s. 151, Ankara, 2005. 
2 S. G.Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century, s. 265, Oxford, 

1972. 
3 Bahaeddin ÖGEL, Türk Mitolojisi, II. Cilt, s.198, TTK Basımevi, Ankara, 1995. 
4 Bahaeddin ÖGEL, Age., s. 200-201, Ankara, 1995. 
5 Bahaeddin ÖGEL, Age., s.202-203, Ankara, 1995. 
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Ay kimi zaman sevgilinin yüzü, kimi zaman bizzat sevgili olmuştur. Bu 

benzetmelerle ilgili birkaç örnek verelim: 

Nedim: “Atan anan var ise mihr ü mâhtır cânâ / Ki bir bakışta mihre bir 

bakışta mâha benzersin” 

Şeyh Galib: “Zahid o meh-veş bir nûrdur kim/ Büttür demezsin iman edersin”  

Nâbî : “Kettan gibi fersûde olursam da olaydım/ Tek ol meh-i simîn-tene 

pîrâhen olaydım” 

Ahmed Paşa: “Güneş yüzünle ay etmiş kemâl-i hüsnde da’va/ Her ay ol naks 

içün olur felekde rûy-ı mâh eğri” 

Aşkî: “Sun-ı Hakk’ı görmek istersen dilâ dünyaya bak/ Yerde her meh-pâreyi 

gözle felekde aya bak” 

Karamanlı Nizamî: “Sevdim yine bir mâhı ki devrân güzelidir/ Sevdâyı gam-ı 

aşkı gönülde ezelîdir” 

Nahifî: “Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım/ Kurbânın olam var mı 

benim bunda günâhım” 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere ay, yuvarlak bir çehreye sahip 

olmasıyla, parlaklığıyla, gümüşî rengiyle ve gecenin karanlığındaki sevimli, çekici 

görünüşüyle bazen sevgiliye bazen de onun güzel yüzüne benzetilmektedir. Bu 
güzellik unsurlarından dolayı kültürümüz özellikle kadın adlarında; sembolize 

ettiği güçler sebebiyle ay adından faydalanmıştır. Onun güzelliği ve çekiciliğinin 

ad konulan kişiye yansıması umudu ve isteğiyle insanlar bu adı kullanmışlardır. 
Şimdi birkaç kaynaktan derlediğimiz, sıklıkla kullanılan ve ilgi çekici olan 

isimlerden örnekler verelim. 

Aybala  Ayben  Aybeniz Aybike  Ayca 

Aycan  Ayça  Ayçıl  Ayçiçeği Ayda 

Aydagül  Aydanur Aydar  Aydil  Aydinç 

Aydoğdu  Aydoğmuş Aydolu(n) Ayfer  Aygen 

Aygül  Aygün  Ayhan  Aykan  Aykaş 

Aykatun  Aykız  Aykonçuy Aykut  Ayla 

Aymelek  Aynur  Aysal  Aysel  Ayseli 

Aysema  Aysen  Aysili  Aysu  Aysun 

Ayşan  Ayşen  Ayşim  Ayten  Aytop 

Aytül  Ayyaruk Ayyüce  Ayzıt6  

Örnekleri daha da artırabiliriz. Ama yeterli örnek verebildiğimiz kanaatindeyiz. 

Ayrıca adlar konusunda merakı giderebilecek bir çalışma da Türk Dil Kurumu 

                                                
6 Aydil Erol, Şarkılarla Şiirlerle Türkülerle ve Tarihi Örneklerle Adlarımız, TKAE 

Yayınları, Ankara, 1992.; Adviye Aysan- Selma Tuncay,  Kadın ve Erkek Adları Sözlüğü, 
Doruk Yayımcılık, Ankara, 1997.; Erk Yurtsever, Türkçe Adlar Derlemesi, TDAV, 

İstanbul, 1997. 
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bünyesinde Belgin Aksu’nun yaptığı ve sanal ortamda yayınlanan “Kişi Adları 

Sözlüğü”dür. 

Yaptığımız incelemede yukarıda bahsi geçen sözlüklerin hiçbirinde açıklamaya 

çalıştığımız “Aysıla” adına rastlayamadık. Bu nedenle bu adı anlamlandırabilmek 

için yaptığımız çalışmada aşağıdaki bilgilere ulaştık.  

Konumuz “Aysıla” adı bizce Ay+sıla (Türkçe+Arapça) sözcüklerinden oluşan 

birleşik addır. Ay sözcüğü başta da belirttiğimiz gibi Türkçe bir kelimedir. 

Sıla ise Arapça vasl (وصل ) kökünden gelmiştir. 

 Bir şeye varmak, ulaşmak.7 :( sıla-vasl ) صلة – وصل

 Akrabasıyla ilgilenip ihsan edip üzerine düşen : ( sılayı rahim ) صلة رحمه

ziyaret görevini yapmak8 

 Bağış. Atiye. Ödül. Mükafat.9 : ( es-sıla ) الصلة

Arapça sözlükte yukarıda verdiğimiz anlamları bulunmaktadır. Bu sözcük 

Türkçede biraz anlam kaymasına uğrayarak aslından farklı bir anlam kazanmıştır.  

Sıla: is. Ar. 1. Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma 2. 

Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer10, Sıla  “vasl” ‘dan 

türetilmiştir. 2- vatan ve memleketine veya akraba ve taallukatına ulaşma11  

Sıla kelimesi sözlüklerimizde yukarıdaki anlamlarıyla geçmektedir. Sıla 
sözcüğü gelenek ve kültürümüzde en çok yer alan kültürel öğelerimizden birisidir. 

Kendini gurbette hissedenlerin daima kavuşmak için özlem çektikleri sılası vardır. 

Sıla kimi zaman yâr kimi zaman ana kimi zaman da evlat ve sevdiklerimiz 

olmuştur.  

Sonuç olarak kültürümüzde yer alan iki güzel kavramın birleşerek ad 

kültürümüze güzel bir ad kazandırdığını söyleyebiliriz. Anlamlandırma yaparken 
de bu şekilde bir anlamlandırmanın uygun olacağını düşünmekteyiz. Yani ayın 

bütün güzellik unsurları ve özlem çekilen sılanın güzellikleri birleştirilerek bu ad 

yapılmıştır. Ay kadar güzel, sıla kadar özlenen anlamları bu ad için uygun olacağı 

kanaatindeyiz. Kişi adları sözlüklerinde bulunmayan adların bu şekilde 
çalışmalarla bir sonuca varması gerektiğini düşünüyoruz. 

 

 

 

 

                                                
7 Mevlüt Sarı, El-Mevarid Arapça-Türkçe Lugat, Bahar Yayınları, s. 1660, İstanbul, 1982 
8Mevlüt Sarı, Age., Bahar Yayınları, s. 1660, İstanbul, 1982 
9Mevlüt Sarı, Age., Bahar Yayınları, s. 1660, İstanbul, 1982 
10 Türkçe Sözlük, TDK  Yay. s. 1753, Ankara, 2005 
11 Şemsettin Sami, Kamus-ı Türki, Alfa Yay., s. 831, İstanbul, 1998 
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AHMET MUHİP DIRANAS’IN ŞİİRLERİNDE DAĞ İMGESİ 

Doç. Dr. Ali İhsan KOLCU* 

Dağ ve genel anlamda dağlar yeryüzünde insanoğlunun kendini fark etmesi, 

akıl ve yetenekleriyle tabiatın hâkimi olmasından kaynaklanan bir birlikteliğin 

görkemli adıdır. İnsanoğlu kendi fizikî nokta-i nazarından yeryüzünü anlamaya 
çalışırken kendisiyle boy ölçüşebilecek bir fizikî mekânın varlığını fark etti. 

Tanrı’nın kutsal emanetini yüklenmekten kaçınan dağların karşısında aciz 

görüntüsüyle insan bu vazifeyi kabullenmiş ve nesiller boyu büyük bir 
sorumluluğun altına girmiştir. Böylelikle semaya yükselen görkemli duruşuyla 

dağ/lar ister istemez bir kudsiyete de sahip olmuştur. Bu yüzden insanlık ve dinler 

tarihine bakıldığında tanrıların dağları dağların da tanrıları olduğunu görürüz. 

Bunun mitolojik ya da semavî karakterli olması durumu değiştirmez. Hz. 
Peygamber’in dağı Hira’dır. Hz. Nuh’un Ağrı (bir başka rivayete göre Cudi dağı), 

Hz. Musa’nın dağı Tûr’dur. Ayrıca pagan devrinin dağı Zeus’un oturduğu 

Olympos’dur. Budist inancının kutsal mekânlarından biri de Fuji-Yama’dır. 
Dağların insanoğlunun inanç sistemindeki kültü bunlarla kalmaz. Kendi 

coğrafyamızda Allahüekber dağları, orta Asya’da Tanrı dağları hep bu kudsiyetin 

başka tezahürleri olarak ortadadır.  

Öte yandan dağları mekân seçen krallar, titanlar ve kahramanların varlığını da 

hatırlamak gerekir. Nemrut dağının tepesinde tarihe ve zamana karşı bir direncin 
abidesi olan Kommagenes krallarının heykelleri, Sümer ve Hitit’lerde aynı 

zamanda birer ibadet ve sunak olan zigguratlar hep yükseğe, yüceye ve gökyüzüne 

yakın olma düşüncesinin görüntüleridir. Mısır’ın firavunlarının birer yapay dağ 
görünümündeki piramitleri de kendilerini tanrılık mesabesine çıkaran kralların 

yaptırdıkları anıt mezarlardır.  

Ölümü uçmak eylemiyle eş tutan eski Türk inançlarında da her zaman bir 

yükselme / gökyüzüne ulaşma arzusu sezilir. Uçmağa varmak, ölmek, cennete 

gitmek demektir.  

Dağlarla bu denli yakın bir ilişki içinde bulunan insanoğlu uygarlık alanında 

çok yol kat etmesine rağmen yükselme tutkusunu dizginleyememiştir. Bugün 
hemen gelişmiş büyük şehirlerde yükselen gökdelenler zamanımızın piramitleri, 

zigguratları ve içlerinde acımasız bir mücadelenin yaşandığı iş dünyasının 

mabedleri durumundadır.  Yüz yıl önce Abdülhak Hâmid’in Londra için söylediği; 

Para mabud, bankalar mabed 

Dizesi bu değişimin o yüzyıldaki ifadesiydi.  

İnsanoğlunun tanrılık rüyasından sıyrılıp daha beşerî bir çizgiye gelip de 

insanlar arasındaki güç kavgasının nesnesi olduğu zamanlarda da dağ, 

kahramanların, eşkıyaların, sevdalıların, kaçakların mekânı oluvermiştir. Bu 

bakımdan güvenli bir yaşama alanı olarak geçici bir hüviyete sahip dağların türlü 
öyküleri vardır.  

                                                
* Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi, FEF. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, akolcu@atauni.edu.tr 
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Böyle geniş ve derinliğe sahip dağ kültünün çağdaş şiirimizde de yaygın bir 

kullanım alanı vardır. Bir dönem belli ideolojik tercihler doğrultusunda dağ 

kültünü işleyen şairlerin yanında bir de bu külte estetik plânda bakan ve onun bir 

sanat ve düşünce objesi olarak gören şairlerimiz vardır. Bu şairlerin başında Ahmet 
Muhip Dıranas gelir. Bilindiği gibi Dıranas bütün şiirlerini Şiirler adıyla bir kitapta 

toplamıştır. Söz konusu kitap Selâm, Fahriye Abla, Denizi Özleyen Çocuklar, 

Ağrı, Her Şeyin Uzaklaştığı Saat, Bu Köyün Bir Garip Kişisi, İki Yalnız Ağaç, 
Evreni Sevmek Ki ve Gün Ucunda Adlı dokuz bölüme ayrılmıştır. Biz bu bildiride 

bu kitabın Ağrı adlı bölümünde bulunan ve tamamen Ağrı dağından esinlenerek 

yazılmış yedi manzumesinden hareketle Dıranas’ta dağ imgesinin nasıl işlendiği 

üzerinde durmaya çalışacağız.  

Her şeyden önce Dıranas’ta dağ imgesinin bir muhayyel mekândan değil 
gerçek ve bütün heybet ve haşmetiyle bu toprakların bekçiliğini yapan bir dağdan 

oluştuğunu belirtelim. Dıranas’ın Ağrı dağı ile ilgili yedi manzumesi vardır. Bunlar 

arısında en yaygını ve bilineni ünlü Ağrı şiiridir. Ağrı şairin biricik kitabı Şiirler’in  

aynı zamanda bir bölümünün de adıdır. Bu bölüm Dağlara adlı şiirle başlar. Şiirin 
tamamına dağın erişilmezliği ve yüceliği damgasını vurur. 

Gel! Seninle yüce dağlara çıkalım; 

Yalnız yüce dağlar benim aşkıma eş  
O dağlar, hani hergün doğar ya güneş, 

Orada, orada egemen o iklim. 

Köroğlu gibi hür yaşarım orda ben. 

Ne isteklerime vurulmuş pıranga 
Ne de aşkın sonu vardır o dağlarda 

Sen var, ağaçlar gibi her yıl yemişlen! 

Şiirin devamında dağların bereketi cinsellik boyutuyla dile getirilir. Bu 

dörtlükte Türk destanlarının önemli figürlerinden biri olan bozkurt motifinin 

kullanıldığını görürüz.  
Boşuna sarmaz şu belini kollarım, 

Gebe kalırsın her tutup öpüşümde 

Ve bir gün taze bir kanla iner kente 

Bir bozkurt sürüsü gibi oğullarım  

Uzaktan uzağa Ergenekon destanını hatırlatan bu dizeler dağın dingin, güvenli 
ve dış saldırılara kapalı dünyasında bir çoğalma temini hatırlattığını söyleyebiliriz. 

Bu bakımdan Ziya Gökalp’ın Ergenekon destanı şiirinde yer alan; 

Ergenekon yurdun adı 

Börteçine kurdun adı 
Üçyüz sene durdun hadi 

Çık ey yüzbin mızrağımız  

dizeleriyle bir akrabalık söz konusudur.  

Manzumenin dördüncü kıtasında şair sevgilisine “Gel! Seninle yüce dağlara 

çıkalım” davetini sürdürür. Orada kartalların havada akışını görmeye ve aysız 

gecelerde ateş yakmaya çağırır. 

Şiirin devamında dağ, insanın şehirleşmeyle birlikte giyindiği yeni hayatından 

ve onun zorunluluklarından arınmasını, soyunmasını ister. 
İnsan çilesini almaz oldu aklım 

Soyun, şehrin sana giydirdiği gömlekten 

Yakın dostlarına bahs aç ölmekten 
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Ve gel benimle, kaçalım, kaçalım 

Çağdaş Türk şiirinde kalabalıktan, şehirden ve yeni medeniyetin getirdiği 

olumsuz şartlardan ve insanoğlunun mekanik bir dünyanın parçası olarak gören 

anlayışından kaçmak, uzaklaşmak temi birçok şair tarafından işlenmiştir. Ahmet 

Haşim’in O Belde’si, Necip Fazıl’ın Şehirlerin Dışında, Kemalettin Kamu’nun 

Bingöl Çobanları adlı şiirleri ilk akla gelenlerdir. Dıranas da bu manzumesinin beş 
ve altıncı dörtlüklerinde bu temi işler. O, sevgilisine  şehirden birlikte kaçmayı 

teklif eder. Kaçacakları yer ise dağlardır.  

Sıra sıra ufukta alınları ak 
O dağlar, ötesi mavi gök, tanrılar… 

Toprağa, ateşe, suya dönüş tekrar 

Havada başıboş tüy gibi uçarak 

Burada eski zamanlara, mitolojik devirlere ve yaratılış sürecine bir dönüş 

vardır. Şair şehirden ve yeryüzünden uzaklaştıkça ya da dağlar boyunca 
yükseldikçe ilahî bir dinginliğe ulaştığını söyler. Fakat burada belli bir inanç 

sisteminin ya da dinin yaratılış ve yükseliş kültüne değil neredeyse bütün dinlerin 

ortak anlayışına vurgu yapılır. Mavi gök söz grubuyla eski Türk inanç sistemine, 
tanrılar ifadesiyle eski Yunan’a ve toprağa, ateş, suya ve havaya vurgu yapılarak 

insanoğlunun anâsır-ı erbâin denilen yaratılışındaki dört unsura dönüş arzusu dile 

getirilir. Bu yeniden yaratılma arzusudur. İnsan kimliğinden sıyrılıp, ana cevhere, 

öze dönüşü işaret eder. Bunun gerçekleşeceği yer ise dağlardır.  

Dıranas’ın dağ imgesini işlediği manzumelerden biri de Güven adını 
taşımaktadır. Tek kıtalık bu manzumede tamamen Ağrı dağının verdiği esinle 

işlenmiş dizeler vardır.  

İniyor Ağrı’nın başına boz bulutlar; 

Kapını sımsıkı kapa, gir de içeri. 
Yolun geçidini kar kesti ve aç kurtlar 

Bahçenden içeri süzülür geceleri. 

Yarım kalmış hissini veren bu manzumede Ağrı dağının gündelik 

görünümlerinden biri ifade edilmiştir. Boz bulutlar, aç kurtlar, kesilen yollar ve 

gece imgeleriyle dağın bir başka yüzü ifade edilmiştir. Bu manzumeye damgasını 
vuran duygu ‘korku’dur. Şairin çizdiği tablo Ağrı’nın, dağın öteki yüzüdür. Bu 

yönüyle de dağ içinde türlü tehlikelerin cirit attığı bir korkulu mekândır. Şaman 

inancındaki dağların iyesi kavramının yerini burada dağları bekleyenler almıştır. 
Bunlar, boz bulutlar, aç kurtlar, yolları kesen kar ve bütün bilinmezliği ile 

‘gece’dir.  

Şairin Dağların Ardında Güneş Battı şiiri Ağrı dağı zikredilmeden fakat dağ 

imgesinin öne çıktığı manzumelerinden biridir. Bu şiire daha çok millî ve mahalli 

motifler damgasını vurur.  
Dağın ardında güneş battı 

Çömelmiş kapı eşiğinde 

Anam yün eğirir batı vaktı 

Ninnidir tüten bacalardan 

Gelini sallar beşiğinde 

Ya bir haydut, ya bir kahraman. 

Manzumenin ilk bölümünde dağın eteklerinde güneşin batma vakti bir köy 

evinin durumu resmedilir. Gündelik hayatı içinde özneni annesi yün eğirmektedir. 
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Bu sıradan ve alışılagelmiş bir tablodur. İkinci bölümde ise yün eğiren annenin 

yanında çocuğunu uyutmaya çalışan bir taze gelinin ninnisi ve beşikte yatan 

çocuğun akıbeti sorgulanır.  

Ya bir haydut, ya bir kahraman. 

Dizesiyle bu topraklarda doğup büyüyen çocukları bekleyen akıbet dile 

getirilir. Manzumeye ad olan Dağın Ardında Güneş Battı cümlesi bir bitişi ve 

döngüyü değil aksine bir devamlılığı ve sürekli bir akışı ifade eder.  

Dıranas’ın dağ ve Ağrı dağı eksenli manzumelerinden biri de Elif adını taşıyan 

şiiridir. Ağrı dağının eteklerinde yaşayan bir genç kızı manzumenin öznesi yapar. 
Elif dağın kızıdır. Kara taştan bir köyde yaşar; en eski destanlardan süt emmiştir; 

masalların altın beşiğinde uyumuştur. Şair bu dağ köyünde doğup büyümüş kızdan 

bir tanrıça yaratmaya kalkar. Ona göre Elif, “sonsuza gebe kız, tek tanrıça”dır. 
Mitik malzemeyi şiirlerinde işlemekten bıkmayan Dıranas bu manzumede de bir 

dağlı kızdan bir tanrıça, bir dağ perisi yaratmayı dener. Her ne kadar Anadolu 

motifleriyle süslü bir manzumeyi –mesela Karacoğlan’ın Elif adlı manzumesi- 

hatırlatsa da Dıranas bu özneyi Anadolu’nun eski çağlarına ait bir hafızaya 
bağlamayı tercih eder.  

Osman Binbaşı adını taşıyan şiir, Dıranas’ın askerlik yıllarının ürünü olarak bir 

asayiş öyküsünün dillendirildiği manzumedir.  

Duman duman olmuş Ağrı’nın başı, 

Takibe gidiyor Osman binbaşı; 
Uzaktan uzağa geceye karşı, 

Atının nal sesini aman aman 

Cafo dinlesin! 
Gölgeler uzanmış eşkıya hallı; 

Ellisi ölü, yüzlerce yaralı… 

Sana da bana da bunun vebalı 

As kurşunu Binbaşı Osman Osman 
Dağlar inlesin! 

 

At martini de bre Hasan dağlar inlesin 
Drama mahpusunda dostlar dinlesin 

Diye başlayan Rumeli türküsünün Ağrı’ya uyarlanmış şekli olan bu 

manzumede bir eşkıya takibi anlatılmıştır. Manzumenin birinci dörtlüğünde geçen 

Cafer adının kısaltılmış olduğunu düşündüğümüz Cafo isminin bir fiktif figür mü 

yoksa şairin askerliğini yaptığı yıllarda tanığı olduğu ya da önceden cereyan etmiş 
bir olayın figürlerinden biri mi olduğunu tespit edemedik.  

Dıranas’ın dağ imgesini işlediği şiirlerinden biri de Dağdan Aşağı adını taşır. 

Manzumenin adıyla uygun olarak şiirin öznesi, dağdan ovaya bakan ve 

gördüklerini yorumlayan bir üslup kullanır. 

Ben olmasam insansız bir dağ; 
Hep karlı, rüzgârlı, bulutlu, 

Allahsız ve şeytansız bir dağ, 

Dilsiz gökyüzüyle kısıtlı. 

Bu dağdan aşağı baktığımda 
Hayret! Ne kadar cücesiniz, 

Ne kadar çelimsiz ve hurda, 

Karınca kaderincesiniz; 
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Kolan vurup salıncağında 

Bir aldanışın, deli deli 

Gülmektesiniz; sözüm ona 

Yaratıkların en güzeli! 

Şairin dağa çıkmak ve yükselme duygusunun egemen olduğu önceki şiirlerinin 

aksine bu manzumeden dağdan aşağıya bakılır. Görülen şeylerdeki nispetsizlik 

şairini hayrete düşürür. İnsansız bir dağın, hep karlı, rüzgârlı, Allahsız ve şeytansız, 

dilsiz olacağını ifade eder. Dağdan aşağıya bakıldığında insanlar cüce, çelimsiz ve 
hurda gibi görünür. Kaderleri karınca ile aynıdır.  

Şair manzumenin son dörtlüğünde hepimiz adına bir itirafta bulunur. İnsanlar 

yani sözüm ona yaratıkların en güzeli bir aldanışın salıncağında deli deli gülmekte 

olan yaratıklardır. Şairin sonraki şiirlerinde ve özellikle Olvido manzumesinde 

geliştireceği “aldanma” problemine burada da tesadüf ederiz. İnsanoğlunun 
yeryüzü macerası bir aldanıştır şaire göre. Bu manzumelerin dışında Dıranas’ın dağ 

imgesini bütün çağrışımları ve zenginlikleriyle beraber işlediği ölümsüz 

manzumesi Ağrı’dır. Geçen yıl yapılan sempozyumda Ağrı şiirini ayrıntılarıyla 
çözümlediğimiz için oradaki ifadelerimiz burada tekrar etmeyecek sadece bu 

önemli manzumenin şairin dağ imgesi etrafında nazma döktüğü kimi hususları 

hatırlamaya ve dikkat çekmeye çalışacağız.  

Ağrı şiiri Türk edebiyatında bir dağın ve dağ imgesinin hem tarihsel, hem 

yerel, hem milli hem de mitolojik çağrışımlarla birlikte ele alındığı ve neredeyse 
bütün bir insanlık macerasının özetlendiği uzun bir poem’dir. Şair; 

Vardım eteğine secdeye kapandım 

Dizesiyle manzumesine İslâmî dinsel bir eylemle başlar. Bir tapınma 
havasından dağın yüceliğine geçer. Dağ şifa olan, rahatlık ve dinginlik bağışlayan 

bir yerdir. İnsanın (Adem) cennetten kovuluşuna sebep olan ilk günâhtan, onun 

oğullarının birbirlerini öldürerek işledikleri ilk cinayete kadar; hatta Dyonisos 

şenliklerindeki zina ve günâh atmosferine kadar bütün bir insanlık tarihini işler. 
Burada engerek düğümü doğuran gelinler, kertenkeleyle bir biçimde çocuklar ve 

cehennem halayı çeken bin iskelet ifadeleriyle bir lanet ve gazab atmosferi çizer. 

Ateşe tapanlardan kurtuluşa erenlere kadar dağ bir büyük ‘ağrı’yı ifade eder. Dağın 
bir zamanlar bir yanardağ oluşundan hareketle onun çektiği çile ile insanoğlunun 

çektiğinin eşdeğer tutulmasından bu toprakların bilinen ve bilinmeyen tarihine 

kadar bir dizi öykü, efsane, masal sıralanır. Ağrı dağı Nuh Tufanı’ndan, 

Mevlânâ’nın kurtuluşa çağıran davetine ve bir ucu Allah’ta bir ucu dağda olan ezelî 
ve ebedî döngünün mekânı olarak kabul edilir. Bu bakımdan Ağrı dağı Dıranas’ın 

dizelerinde Fransız şair Charles Baudelaire’in spleen / ağrısından taşan bir dikkatle 

ortak bir söyleme ulaşır. Ağrı dağı insanoğlunun bu çağda çekmek zorunda kaldığı 
‘ağrı’ya eş bir ifadeye bürünür.  

Sonuç olarak çağdaş şiirimizin usta kalemlerinden Ahmet Muhip Dıranas’ın 

şiirlerinde dağ imgesi, Ağrı dağı merkezli bir zemine oturur. Şairin hatıralarının 

izlerini taşıyan birçok gözlemin ürünü olan bu manzumeler onun ince 

duyarlılığının aynası olarak şiir dağarımızda yerini almıştır.  
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BEHÇET NECATİGİL’İN ŞİİRLERİNDE ÇOCUK 

Yrd. Doç. Dr. Halil Hadi BULUT* 

 

Türk Edebiyatının büyük ustalarından Behçet Necatigil (16 Nisan 1916-13 

Aralık 1979), önemli bir şair olmasının yanında, telif ve uyarlanmış radyo oyunları, 

denemeleri, inceleme yazıları, konferansları, sözlükleri, antolojisi, mektupları, 

çevirileri ile ömrünü edebiyata ve yazmaya adamış üretken bir yazardır. 

“Gece ve Yas” adlı (Varlık, S.54, 1 Ekim 1935) ilk şiirinden 1979’daki 

ölümüne kadar yayımlanmış on dört şiir kitabı ile kitaplarına girmeyen şiirleri 

toplu olarak önce Cem Yayınları son olarak da Yapı Kredi Yayınları tarafından 
basılmıştır. (1) Üç cildi dolduran bu şiirler ve şairine dair eleştirmen Hüseyin 

Cöntürk şu tespiti yapar: 

“İyi bir şair olmanın en az iki koşulu var: Klişeleşmiş dille yazmamak ve bir 

şeyler getirmek. Günümüz şairlerinden Behçet Necatigil’de her ikisi de var.” (2) 

1935 sonrası Türk şiirinin mihenk taşlarından biri olan Necatigil, şiirleri kadar 

şiir üzerine söyledikleriyle de dikkat çeker. (3) Özellikle Bile/Yazdı şiirin ne olup 

olmadığına dair tam bir poetik denemedir. Düz yazılarda ise onun gerçek bir şiir 

okuru ve eleştirmen tarafını görürüz. 

Necatigil hakkında özellikle son yıllarda yapılan akademik çalışmalar ve çıkan 

kitaplar, onun öneminin anlaşıldığını gösteren sevindirici gelişmelerdir. (4) Burada 
B. Necatigil’in kızları Selma Esemen (Necatigil), Ayşe Sarısayın (Necatigil)in 

hazırladıkları Serin Mavi, Behçet Necatigil’den Eşine Mektuplar (YKY, İst., 

1999) ve Ayşe Sarısayın -ki, o da öykü kitaplarıyla artık tanınmaktadır- ‘Çok şey 

Yarım Hala’ Ayşe Sarısayın Babası Behçet Necatigil’i Anlatıyor (YKY, İst., 
2001) kitaplarını özellikle belirtmeliyiz. Necatigil’in şiirlerinde çocuk üzerine bu 

yazıyı tasarlarken çıkış noktamız şiir metinleri olduğu kadar bu iki kitabın bize 

verdiği bilgi ve malzemedir. 

Türk şiirinde çocuk ve çocukluk kavramı Tevfik Fikret’ten günümüze Fazıl 

Hüsnü Dağlarca’ya Ziya Osman Saba’dan Behçet Necatigil’e kadar pek çok 
şairimizde önemli bir yer işgal eder. Çocuk, masumiyeti, kirlenmemişliği, umudu, 

geleceği, sorumsuzluğu, dış dünyanın masalsı algılanışını, oyun, neşe ve 

mutluluğu, devamlılık gibi pek çok olgu ve düşünceyi de beraberinde getirir. 

Şairler için çocukluk, geçmişe özlem duyularak sığınılacak mutlu bir limandır. Ne 
var ki “evler şairi” olarak anılan ve şiirlerinde aile temasını öncelikle işleyen 

Necatigil, henüz iki yaşındayken annesi Bedriye Hanım’ı kaybeder. Bu ölüm ve 

çocukluğunda geçirdiği hastalıklar onun çocukluk yıllarını tam bir ıztıraba 
dönüştürür. İşte tam burada Behçet Necatigil ile Ziya Osman Saba arasında bir bağ 

kurmak mümkündür. Ziya Osman’ın da annesi kendisi sekiz yaşındayken ölmüştür. 

Ziya Osman ile Necatigil arasındaki bu acı kader ortaklığından ötede sanat anlayışı 

                                                
* Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim 

Üyesi. 
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bakımından da güçlü bir münasebet vardır. Ahmet Köksal’ın Necatigil’le 1961’de 

yaptığı bir söyleşide şaire sorduğu “Kendi sanat kişiliğinizin meydana gelmesinde 

önemli saydığınız sanatçılar var mıdır, varsa kimlerdir?” sorusuna Necatigil şu 

cevabı verir: 

“- Var: Ziya Osman Saba, aziz şairin sağlığında bunun farkına varmadım mı, 

yoksa vardım da bir aşağılık duygusuyla bunu kendime bile açmaktan çekindim mi 
bilemiyorum. Şu anda bildiğim, yıldan yıla, benim dünyamı çizen iç ve dış 

etkilerin başlangıcını, ilk anlatımını onun şiirlerinde bulduğumdur. Ziya Osman 

bana, evin korkunç güzelliğini, ne yapsa etse davranışlarını bu dar daireden dışarı 
çıkaramayacağını öğretti. Şiirleriyle olduğu kadar içtenlik dolu ve düz ömrüyle de 

her nimete, her zahmete ev açısından bakmayı, kurtulmuş ya da yenik ancak 

evlerde yaşanabileceğini ben ondan öğrendim. Onun bana kabul ettirdiği, hem sığ, 

hem çapraşık bir şey var ki, söküp atamıyorum içimden.” (5) 

Behçet Necatigil’in bu zor çocukluk yıllarıyla ilgili Nurullah Çetin, şairin 

“Kısık”, “Uykusuz Gecede Dörtlükler”, “Otel” şiirlerinden örnekler vererek kısa 
bir değerlendirme yapar. (6) Rahim Tarım da “Dalila”, Ekmek Kırıntıları”, 

“Çalışmak” şiirlerinden hareket eder. (7) Bu şiirlerden başka Necatigil’in kendi 

çocukluğunu ve hastalığını anlattığı, özellikle annesizliğini vurguladığı şiirler de 
vardır. 

“Dolmak Boşalmak” şiirinde çocuk yaşta yakalandığı hastalığın bedeninde 

olduğu kadar ruhunda bıraktığı izler görülür: 

“DOLMAK BOŞALMAK 

Sağ memesinde yara 

Korkunç kumaş örtüyor. 

Benimki meydanda, 

Görünüyor. 

 

Elektrik tedavisi 

Salı, Cuma 

 

Çok uzaktan geliyorum. 

Beklemek olmasa 

 

Hastalıklar haram eder hayatı 

Yaşarken ölüm. 

Gençsiniz, yenersiniz, bu derdin devası 

Biliyorum. (1938-1958, s.158) 

“Kininler” şiirinde yine hastalığından söz ederken annesizlik en sert yüzüyle 

karşımıza çıkar: 

“Az daha büyümek herhalde yoktu 

Yoktu çocukluğumda bana ninni söyleyen, 

Ben kendim söylerdim dokunmasalardı 

Kininlerle.” (1938-1958, s.234) 

Annesizlik “Bir Mendilde Yaşları” şiirinde de görülür: 

“Benim kaçırdıklarım körebe oyununda 

Kayıp giden bir şeylere değmişti 

Kimseler yok kim siler bir mendilde yaşları 
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Gözümü açamıyorum. ”  (1948-1972, s.114) 

Şairin çocukluğunda yaşadığı bu yalnızlık ve kimsesizlik duygusu “Korku” 

şiirinde en üst noktaya varır: 

“KORKU 

Tanrı onları dört gözden ayırmasın 

Hiç biri anne baba yokluğu bilmesin. 

 

Büyükler gidince çocuklar küçükse onlar da ölmeli 

Çünkü kendi evlerinden gayrı evler el evleri 

Hele o kış ayları korkulu akşam üzerleri… 

 

Bizler ki büyükken  bu kadar yalnızız da 

Ya onlar küçücük kalırsa ardımızda? 

 

Hem onlar geç büyürler,  sonra ne güç büyürler 

Daha yavru dünyanın farkında değiller 

Üşümüş soğuklarda yatağımıza gelirler… 

 

Bizler ki büyükken bu kadar yılmışız da 

Ya onlar küçücük kalırsa ardımızda”      (1948-1972 s.94) 

Bütün bu sıkıntılar Necatigil’de ölüm fikrini ta çocukluğundan beri zihnine 

nakşeder. Ona adeta ölümü bir kurtuluş olarak gösterir: 

“HASTANE 

Girip çıkıyorlardı 

Beyaz odalardan. 

Kadınlar vardı, kanser, 

Genç kızlar gördüm, 

Yüzleri vereme benzer. 

 

Biraz beklemez misiniz, 

Beraber gidelim.”    (1938-1958,s.30) 

Zaten içe kapanık bir karaktere sahip olan Necatigil’de korku, hüzün, karanlık 

ve keder belirgin temalara dönüşür. (8) 
“Bir Albümden Resimler” de boynunda sargılarla hatırladığı çocukluk 

günlerini, 

“ Okunmuş toprak 



 

 30 

Çocukluğumun resmi 

Sargıdan görülmüyor 

Boynumda köstebek izleri.”     (1972-1979, s.91) 

“Ekmek   Kırıntıları”nda çocukluklarını mutlu geçiren insanlarla kıyaslar: 

“EKMEK KIRINTILARI 

‘Çocukluğum, çocukluğum 

Ah o cennet ülke 

Bir daha ele geçse!’ 

Dediklerini duydum. 

 

Kaybedilmemiş ki 

Hatıralar sağ olsun! 

 

Işıkları yandıkça 

Yeri belli çocukluğun. 

 

Ya canından bezmiş kaçıp 

Sığınmışsanız ormana 

Acaba o zaman da 

Çocukluğu arar mısınız? 

 

Benim de arkamda 

Renkli taşlar olsaydı 

Çocukluğuma giden yolu 

Bulmam kolay olurdu.” (1938-1958, s.152) 

Karısı ve iki kızı bulunan Necatigil, evine, ailesine son derece düşkündür. 

Buna rağmen belki kendi çocukluğundaki bu acı izler, onu sevgisini açıkça ortaya 
koymaktan alıkoyar. Bu konuda kızı Ayşe Sarısayın’ın sözleri dikkat çekicidir: 

“Babamın çocuklarla ve bebeklerle değişik bir ilişkisi vardı. Onları uzaktan 

sever, en yakın teması başlarını hafifçe okşamak şeklinde olurdu. Ben ailenin en 
küçük ve en şımarık bireyi olarak ona zorla sarılır ve öpmeye çalışırdım. Karşı 

çıkmazdı, ama karşılıkta vermezdi.Annem onun ablam doğduğunda  çok ürkek 

davrandığını, uzun süre elini bile sürmediğini anlatırdı..” (9) 

Oysa, duygularını dışa yansıtamayan Necatigil Büyük kızı Selma için “Mavi 

Işık” şiirini yazmıştı: 

“MAVİ  IŞIK 

Sen bir çiçeksin 

Annen saksı 
Azıcık hastalansan 

Odalar yaslı. 

 

Sevincimiz, üzüntümüz 

Hep sana bağlı. 
Senden gelir gücümüz 

Doğan güne karşı. 

 

Bizim çocukluğumuz 

Karanlık, paslı… 
Sen güneşlerde yaşa 

Altın saçlı! 

 

Gökten düşen mavi ışık. 

Mavi ışıklarda dünya. 
Evlerin yaşaması 

Sen olunca.” (1938-1958, s.149) 

Ablası için şiir yazıldığı kendisine yazılmadığı için gücenen küçük kızı 

Ayşe’ye “Evcik” şiirin de onun için yazıldığı söylenir. Ancak büyüyünce o, şiirin 

kendi doğumundan önce yazıldığını anlar. 
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Behçet Necatigil’in şiirlerine çocuk elbette bundan ibaret değildir. Pek çok 

şiirinde de çocuklar aileyi bütünleyen, mutluluk kaynağıdırlar, “Aile” şiirinde 

olduğu gibi 

“Sağ çıkıp günlük savaştan 

Evin yolunu tutmuşum. 

Yemek yedik, çocuklarım uyudu. 

İniyor üstüme yavaştan 

Allahın beyaz bulutu 

Kederlerimi unutmuşum.” (1938-1958, s. 28) 

“Misafir”, “Yıldızlar”, “Serin Mavi”, “Gülüşleri”, “Yıldızlarda Uyku”, 

“Besinler”, “Kaçaklar” gibi diğer şiirlerinde de çocuk mutluluk vericidir. 

“Temmuz Tikleri”,  “Durak” gibi şiirlerde de çocuk, oyun kavramıyla birlikte 

işlenir: 

“Trencilik oyunu çocukların 

Seslenir biri istasyonları 

Sonra güler sahi sanıyorlar 

Bilmiyor muyum.” (1948-1972, s.175) 

Necatigil’in bazı şiirlerinde çocuk, yoksulluk ve onu ezen sorumluluk 

duygusuyla yan yanadır; bu durum “Evler” şiirinde şöyle ifade edilir: 

“Küçükler, büyük adam yerine evlerin kiminde 

Çocukları işe koştu kalabalık aileler. 

Okul çağlarının kadersiz yavruları, 

Ufacık avuçlarından akşamları akan ter 

Tuz yerine geçti evlerin yemeğinde.” (1938-1958, s.72) 

Şairin yoksul çocukları anlatması, onun sosyal gerçekçi tarafını öne çıkarır. 

“Buldozer” şiirinde gecekonduları yıkılan insanlar ele alınır: 

“BULDOZER 

Âdi bir zabıta olayı 

Büyükler, bebeler- - 

Bir evi yere serdi 

Bir buldozer 

 

Saat kaçtı  beş altı öyle bir şey 

Bir kuş al kanatlı öyle bir şey 

Ama görmüşlerdi 

Hafif ağır bir buldozer” (1972-1979, s.64) 

“Dörtlü Yonca”, “Çocuklar”, “Uçurtma” şiirlerini de aynı çerçevede 

değerlendirmek gerekir. 

Sonuç olarak Behçet Necatigil’de çocuk temasını işlediğimiz bu yazıyı, yine 

onun umutlu mesajlar verdiği “ Dünya Çocuk Yılında I, II ” şiirleriyle 
sonlandıralım: 

 



“DÜNYA ÇOCUK YILINDA I 

Bütün çocuklar 

Yokluk bilmesinler 

Et, şeker, süt bulsunlar 

Giyimli, tok ve rahat 

Gitsinler okullarına 

Sınıflarını geçsinler. 

 

Büyükler biraz daha yorulsun 

Onlar da büyüsünler 

Onlar da mesut olsunlar 

Geçti, kaç savaş ezikliği 

Çocukları düşünsünler 

Çocuklar iyi gün görsünler 

 

DÜNYA ÇOCUK YILINDA II 

Her çocuk bir nur topudur, 

Paçavralar içine bile düşse 

Bir nur topudur. 

 

Dar çağlara gelmese 

Değmese hayrat ayaklar, 

Çamurlara beslenmese 

Her çocuk bir nur topudur. 

 

El üstü tutulunca, 

Çimli sahalarda 

 

 

Gezdirip koşturunca 

Güler nazlı, güler 

Göklerde bir uçurtma 

 

Örselenmiş doğmuşsa 

Onarılsın ister. 

Baksınlar, korusunlar 

Ana baba yanında olsun ister, 

Tanrısal dilekler: 

Her çocuk bir nur topudur.” (1972-

1979,s.241.242) 
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ŞEHİRE SİTEM 
İsmail SARIKAYA 

 
Penceremi açsam, 

Şehrin ilk ışıklarına... 

Koyulup baksam öylece, 
Yorgun insanlarına 

Efil efil esen rüzgârına dert yansam 

Öyle ya şehir bu; 

Hangi birinin derdine ortak olsam 
 

O eski dostluklara, 

Şahit olmuş kaldırımlar. 
Ve balkonlarından sızan 

Usul usul nihavend şarkılar. 

Arasan da bulamazsın, 
Adına mazi denmiş 

Sanki de hiç yaşanmamış anılar 

 

Yıllanmış her bir ömrün, 
Meçhul serencamı yatar. 

Şehir ki, geleni kaybolmuş 

Gideni hatırlanmaz. 
Sabahları kahır, akşamları efkâr 

Hani o şehir ki; şairin dediği gibi 

" Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar."  
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BİR EFSUNLU GECE!.. 
Bedrettin KELEŞTİMUR 

Bu şehri kendi şairinin güfteleriyle kanatlandıracak; ılık esintilerle gönül 

tellerini titretecek nadide bir eser; bütün Türkiye’ye örnek olabilecek zarif ve kendi 

içerisinde uyumlu bir çalışmayla okuyucusu ve dinleyicisi ile buluşuyor.  

Doğan Sever ismini Elazığ’ımızın musiki çevreleri gayet iyi bilirler! Şair ve 

sanat dostları gayet yakından tanırlar!  Bu narin ve zarif insan Harput Musikisi ile 

belki de bir ömür boyu haşır neşir olmuş bir sima!.. Elazığ Musiki Cemiyetinin 
Başkanlığını da yapmış bulunan Sn Sever’i yıllarını vererek meydana getirdiği bu 

güzide eserinden dolayı tebrik ediyoruz.  

Doğan Sever, bu şehirde çok önemli ve de tarihi diyebileceğimiz bir boşluğu 

sadece doldurmuyor, bir tarihe, bir döneme imzalarını atıyorlar.  

İçimdeki bir duygu bana ne diyor biliyor musunuz? Bu şehir, bir doğuşun 

müjdesini bizlere veriyor… Hacı Hayriler, Ömer Naimi Efendiler, Rahmi 

Harputiler, Kambalakzade Hazmiler, Dede Efendiler, Mehmet Faik Efendiler, vs 
ruhlarını şad edecek eserlerle sanki yeniden doğuyorlar!  

1960’larda yakalanan bir zengin iklim vardı; Fikret Memişoğlu, Niyazi 

Yıldırım Gençosmanoğlu, Ahmet Kabaklı gibi zirve isimlerin bu şehirde açtıkları 

bayrak; 2007’li yılların şu güzel ikliminde tekrar neşvü nema buluyor!   

Doğan Sever’in musiki ve sanat dünyasına kazandırdığı bu müstesna eseri ile 

birlikte,‘şiirimiz kanatlanacak’.  

Şuna yürekten inanıyorum ki, musiki dünyamızda da rağbet bulacak bu 

eserlerin sahipleri arasında; Murat Kuşçubaşı, Tuncer Sönmez, Dr. Ali Öztürk, 
Mahir Gürbüz, M. Şükrü Baş, Hüsamettin Septioğlu, Recep Bağcı, Çiğdem Işım, 

Nimri Dede, Yıldız Müget, Mağcan Cumabay, Hadi Önal, Ziya Çarsancaklı, 

Bedrettin Keleştimur ve Doğan Sever’e ait 77 eser…  

Bu eserler arasında, 2 Marş, 1 Çocuk Şarkısı, 40 Yöresel türkü kapsamında, 22 

TSM Şarkı türü, 12 Dini Eser’den oluşuyor; eziyetli, çileli ama tarihimize çok 
şeyler kazandıracak olan bu nezih çalışma!.. 

08 Mayıs 2007 tarihinde, saat 20.00’de yapılacak tarihi organizasyonun birkaç 

önemli yönünü de burada sizlerle paylaşmak istiyorum.  

Böyle bir çabaya, ‘çevreden merkeze doğru’ sivil toplum örgülerinin dirençli 

bakışının vurgusunu yapılacak! Nasıl mı?  Notalarla kanatlanan Elazığ Şiirleri” 

organizasyonu, Palu, Karakoçan, Ağın ve Baskil Derneklerimizin katılımı ile bir 

hoş seda kazandıracak! Ve bu organizasyon; EMK ile Manas ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ile tarihi iz bırakacak!  İşte, ‘birlik 

meşalesinin yakılması’ budur diyebiliriz!  Ve Elâzığ Belediyesi bu sivil örgüye 

unutulmaz desteklerini veriyor!  

Rast Makamını dinlerken bu şehrin gönül ikliminde; neşe ve huzur içerisinde 

gezindiğimi söyleyebilirim. Neva Makamının bu coğrafyanın insanına lezzet ve 
ferahlık verdiğini söyleyebilirim. Hele Uşak Makamı ile yüzlerdeki tebessümü 

okurum. Saba Makamı bizlere cesaret ve kuvvet veriyor. Hüseyni Makamında bir 
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Harput Velisinin haleti ruh iyesi içerisinde sükûnet ve rahatlık buluyorum.  Hicaz 

Makamında şehrin tevazu kanatlarıyla yücelikleri seçtiğini bir daha yaşarım.  

Şairlerimiz sözlerinde, nutku ilahi vardır. Aynı kaynaktan beslenen cihanşümul 

bir idealin şuurunu yaşarım. Onlar için ‘Bayrak’ şairi dedik, ‘Destan’ şairi dedik, 

‘vatan’ şairi dedik, ‘Divan’ şairi dedik! İlahi aşkımızı onlarla terennüm ettik! 

Ağıtlarımızı asırlar boyu onlar unutulmaz yaptılar! Onlar, taşıdı bu milleti milli 
tefekkür iklimine! Türkülerimizle asırlar boyu hatıralarımızı bir daha bir daha yaşar 

olduk! Dağ, nehir, vadi bütün coğrafya şarkılarımızla dillenir oldu! 

Bugün, bir büyük tarih yazılıyor burada! Bu tarihi gönüllerde kendi 

fermanlarını kazıyarak yazanlar şüphesiz ki, Elâzığ ikliminin çıkardığı nadide 

şairlerdir. Bu şairlerimiz, son 15 yıldır, Türk Dünyasının en seçkin şairleriyle 
birlikte aynı sofrayı paylaştılar, aynı pınardan birlikte yudumladılar!  

“Beyaz gül, kırmızı gül; güller arasından gelir” Ey sevgili şehir, senin her 

mısraın, senin her satırın bir gönül diyarından süzülerek gelir! Türkçem benim, 

zarif ve kibar dilim benim; ‘sözün kaynar kaynar ruhunun derinliklerinden’ bir 

deruni sese bürünür! İnan, o sesle dillenir bir koca âlem! O sesle yankılanır sevda 
şelaleleri!    

Şiiri, sanatı, edebiyatı ve de ‘musikiyi’ bir milli tefekkür olarak görürüm. 

Harput denince ilk aklımıza gelen nedir; ‘Üç kıtayı birbirine yaklaştıran 

musikisidir’. Yüzlerce eserin, ‘bestelendiği’ nesiller boyu dilden dile söylendiği bir 

hoş seda!  

Bizim musikimiz; Türkçemiz kadar zarif, ince ruhlu insanımızın duyguları 
kadar narin, doğunun tefekkür ikliminin ritmine has bir duyarlılığa sahip!  

Harput, ‘tarihi buluşturan bir şehirdir’ O buluşmada neler yok ki?. Hasreti 

terennüm edersiniz! Hatıraları bir ince sedayla yaşamaya çalışırsınız!.. Gurbet 

yüklü bir tema ile bazen ağıtlar yakarsınız!.. Bazen de, sıla özlemi sizleri içten içe 

coşturur!..  

Harput musikisinde, çok geniş bir coğrafyanın izlerini görürsünüz. Nedim 

vardır, Fuzuli vardır, Şeyh Galip vardır, Şehriyar vardır!... 

1970’li yıllarda, Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği faaliyete geçiyor. 36 

yıllık temiz ve soylu mazisinde, on binlerle ifade edebileceğimiz genç yetenekler, 
‘bir okul terbiyesinde’ yetişmiştir. Su kabından nasıl taşarsa, ‘musiki cemiyeti de 

öyle’ gün gelmiş, kendi kabından taşmaya başlamıştır. Bugün Türkiye’nin birçok 

illerinde, bu ocakta ilk terbiyesini almış, ‘devlet sanatçılarımız’ görev yapmaktadır. 

Bu yürek, ‘devlet korosunun’ şehrimizde açılmasına vesile olmuştur!  Bu 

ufkun giderek nasıl büyüdüğünü, F.Ü. bünyesinde, ‘akademik hizmeti’ ile cazibesi 
topluma sevdirerek artıran bir konservatuara kavuşuyordu!... 

Harput musikisi denince, elbet bütün Fırat Havzasını kuşatan ve onunda 

ötesine taşan bir zengin musiki, hoş seda aklımıza gelir. TRT repertuarlarımızda 

bunlar mevcut! Sadece Elazığ insanının değil, bu coğrafya insanının kulakları bu 

musikiye aşinadır.  
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Evet! Elâzığlı şairlerin meydana getirdikleri onlarca eserin/veya şiirin 

‘notalarla kanatlandığını’ göreceğiz! Şüphesiz ki, bu eseri yenileri takip edecek!  

‘şiir ve sanatın başkenti’ Elâzığ yeni ufuklara doğru yelken açacak… 

 

 

ŞEHİTLER ÖLMEZ 

Ülkü GÜVEN 

    Kıbrıs Şehitlerine 
Sen giderken bir bir söndü umudumun nuru. 

İlk gidişin değildi ama bu kez sondu. 

Yarı uyanık geçen buhranlı bir gecenin ardından, 
Şafağın acı çığlıklarıyla uyandı sokaklar 

Ve sen gidiyordun… 

Yani bir ömür gidiyordu, bir gönül… 

“Gitme” diyemiyordum bu kez. 
Vuslatı düşleyip gülümsüyordum acı acı. 

Bir ateş çemberinin tam ortasında, hiç düşünmediğim şeyleri düşündüm birden. 

Evlad-ı Fatihan’dan miras bir neslin katlini, hangi sebep haklı çıkarabilirdi 
Ve hangi gerekçe bu sebebe kalkan olabilirdi. 

Adı konmamış sinsi planların masum kurbanlarına, 

Kimler pusu kurmuştu, bu sevdanın asil çocuklarına. 
Düşündükçe karabasan gibi çöktü üstüme bu gidişin 

Seni bende bin kere diriltti bu gidişin. 

Sen giderken hiç ağlamadım, 

Sımsıkı sarıldım kucağımdaki öksüz umuda. 
Hiç olmadığım kadar güçlüydüm aslında, 

Bir yanımda anam, bir yanım yalan dolan. 

Ne nefret dolu sloganlara karıştı nefretim 
Ne de uğultular eşliğinde yürüyen yığınlara. 

Oysa omuzlar üstünde yürüyen biri vardı ki 

“Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek  
İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek” 

Mısralarında, gözlerini arıyordu gözlerim usulca. 

İsyandan imanımı korumak için biraz, 

Biraz da saklamak için acımı acı gerçekten. 
Sen giderken bir yemin ettim ekmek ve Kur’an üstüne 

Her gece yüreğimi koyunca ortaya, 

Her hücresi seninle dolsun. 
Şahadet parmağım çizsin resmini duvara. 

Adını alnıma işlerken, yemin olsun… 

“Yaşadığımı hissettiğim sürece seni seveceğim.” 

Seni sevdikçe yıldızlar dökülecek koynuma, hilaller için 
Ve artık biliyorum ki yaşamak nefes almak değilmiş. 

Sen giderken söyledi erenler: 

“Şehitler ölmez vatan bölünmezmiş.” 
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KÜLTÜR VE TARİH SOHBETLERİ 
Eryılmaz BÜYÜKAKKAŞ 

 

Niğde’mizin yetiştirdiği seçkin insan, şair ve yazar İsmail Özmel’in son eseri 

“Kültür ve Tarih Sohbetleri” adlı kitabını (Birinci baskı 1999) maalesef şimdi 

okuma imkanı bulabildim. 

Eser Niğde Hamle matbaasında birinci hamur kâğıda güzel bir baskı ile 257 

sayfa + indeks olarak titiz bir şekilde hazırlanmış ve okuyucularının istifadesine 

sunulmuş. 

Yazar bu eserini üç bölümde ele almış, birinci bölümde eserin ağırlığını teşkil 

eden sohbet yazılarına,ikinci bölümde kendisiyle yapılan ve kültür,edebiyat,sanat 

gibi konuları içine alan söyleşilere,üçüncü bölümde ise “Doğduğum Şehir Niğde “ 
büyük başlığıyla sunduğu, eski ve yeni Niğde’yi imarı, sanatı ve manevi 

değerleriyle tanıtan yazılarına ayırmıştır. 

Kitabın sonunda, bu tür yazılmış eserlerin çoğunda göremediğimiz, şahıs, yer, 

eser adlarını ihtiva eden ve okuyucuya kolaylık sağlayan indeks kısmı yer 

almaktadır. 

İsmail Özmel bu son eserinden önce kitap halinde sunduğu birbirinden  güzel 

fikir, düşünce, araştırma, sanat, şiir konularını işlediği uzun senelerin birikimiyle 

meydana getirilmiş; “Bir Daha Yaşamak(şiir), “Özdeyişler”, “Zaman Kuşun 
Kanadında” (şiir), “Çağır da Geleyim Güzel İstanbul”(şiir), “Türk Musikisi ve 

Kültürümüz”(denemeler); senelerin birikimi ve uzun bir çalışmanın mahsulü, 

büyük hacimli “Dünden Bugüne Niğdeli Şair ve Yazarlar”; “Her Mevsim 
Bahar”(şiir), “Adanalı Halk Şairi Sadık Çavuş, Hayatı ve Eserleri”, “Dil ve 

Edebiyat Yazıları” adlı eserleriyle de tanıyoruz. 

Bunların dışında sayısız gazete ve dergi yazıları ve makalelerini de ilave 

ettiğimizde Niğde’mizin ve ülkemizin kültür hayatına yapmış olduğu hizmetleri 

görebiliyoruz. 

Kitaptaki söyleşilerden anladığımıza göre elinde hazır olan dokümanları da 

zamanla yayınlayacağı müjdesini vermektedir. 

Yazar bu defa karşımıza “Kültür ve Tarih Sohbetleri” adlı eserinde fikir 

yazıları ile çıkmaktadır. 

Her birisi fikir yüklü, okuyucunun ufkunu açabilecek, sanat ve estetik değere 

haiz görüşlerini anlattığı makalelerini zevkle kısa bir sürede okudum. Vatan 

sevgisini “Bizim Vatan” adlı yazısında daha bir güzel anlıyor ve hissediyorsunuz. 

Halen iyice anlayamadığımız demokrasilerde hürriyet konusunu “Hürriyet ve 
Demokrasi” yazısıyla çözüme kavuşturmuş; laiklik konusunu “Meseleleri 

Azaltmak İstiyor muyuz?” da daha iyi anlıyoruz. Toplumumuzda maalesef ticari 

istismar konusu da yapılan “Günler’i”, “Sevgililer Günü” ile ne kadar güzel bir 
senteze kavuşturduğunu görüyoruz. 

Osmanlı Devleti ve Osmanlı’ya bakışımız, daha doğrusu yanlış bakışımız ve 

Osmanlılardaki kardeş katli meseleleri “Osmanlı Görmezlikten Gelinebilir mi?” 
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yazısıyla kısa ve öz olarak ele alınmış olmasına rağmen görüş açımızı değiştirecek 

niteliktedir. 

Batılı olmak veya Batı Düşmanı olmak konularında bir orta yolu senelerdir 

bulamayışımızı çözmek istiyorsak “Batı Hayranlığı-Batı Düşmanlığı”  makalesi 

konuya değişik bir açıdan çözüm getirmektedir. 

“Toynbe’nin Gözü ile Türkiye veya Yakın Tarihimizde Bir Gezinti” makalesi 

30 sahifede işlenmiş, araştırmaya dayanan mükemmel nitelikte bir yazıdır. Yazar, 

İngiliz tarihçinin 1926’da yazdığı “Türkiye- Bir Devletin Yeniden Doğuşu” adlı 
eserinin dilimize 45 yıl sonra kazandırılmasının ne kadar acı olduğunu dile 

getirdikten sonra  “... Demek ki tarihimizle ilgili ciddi bir eser bir ülkede 

yayınlanıyor, ona ancak 45 yıl sonra ulaşabiliyorsak, bu ülkede ilim yapmamızı 

istemeyen bir anlayışın olduğunu kabul etmek gerekir diye düşünüyorum.” 
cümleleri bizi uzun uzun düşünmeye sevk edecek niteliktedir. 

Yazar bu makalesinde bir ilim adamı ve tarihçi titizliğiyle incelediği eser 

hakkında okuyucuyu aydınlatmaktadır. 

Atatürk’ün tarih ve kültür anlayışı “Cumhuriyetimizin 75. Yıldönümü”, “M. 

Kemal Atatürk’ün Tarih ve Kültür Anlayışı” yazısında, Özmel’in Atatürk’ün 

fikirlerini samimi olarak özümsemiş ve bilen bir ayrı özelliğini görüyoruz. 

Bu bölümdeki tamamı 25’e varan yazılarının ayrı ayrı bir emek mahsulü 

olduğu görülmektedir. 

Eğitim ve öğretimde gaye kişinin maddi ve manevi dünyasına bir bakış, bir 

suret kazandırmak, ona hayat, geçmiş ve gelecek hakkında bazı bilgileri vermek, 

yaşadığı çağa göre olmazsa olmazlardan bir dünya hazırlamaktır. Yine olmazsa 

olmazlardan birisi de bu bakışın, başka bakışlara da hayat hakkı tanıyacak bir  
esnekliğe sahip olmasıdır. 

Bir kalıp olarak değil de gelişen bedenî ve fikrî dünyasını, kendi kendine 

tanzim edecek, geliştirecek temel ölçü ve bilgileri vermektir. Aile, okul ve yakın 

çevrenin vermeyi gerekli bulduğu vasıflar ve ilk malzemeler, mevcudun iyileri 

olmalıdır. Ona, bilgi ve tefekkür malzemeleri,  temel değerleri verirken, yeni 

yorum ve değerlendirmelere gidebilmesine imkân veren, hareket sahasının önünü 
açık tutan, bir hürriyet ortamını da sağlamak gerekmektedir. 

Eğitmek, toplumun uzun yıllar içinde geliştirdiği kültürü, bir takım hareket ve 

davranışları, becerileri, bilgileri, kuralları; çağın ilim ve teknolojisi ile birlikte; yeni 

nesillere aktarmak olarak algılayabiliriz. Bunlardan bir kısmı bilgi, görgü, inanç, 

bir kısmı da fikir, hareket ve davranış olarak kendini gösterir. 

Eğitimde gaye iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmektir. İçinde bulunduğu toplum 

ve üzerinde yaşadığı vatan coğrafyası ile barışık, aralarında sevgi ve ilgi bağları 

kurulmuş, aynı dili konuşan, aynı kaderi paylaşan, bir milletin ferdi olduğunun 
bilincinde, tarihin ta eski dönemlerinden beri beraber oldukları ve beraber yaratıp 

yaşattıkları birikim ve değerlerin sahibi olan insanlar yetiştirmek. 

Çağın bilgi ve teknolojisinden habersiz bir eğitim, dikkatli bir bakışa 

dayanamaz, eksiklerini hemen gözler önüne serer. Bu sebeple eğitim, daha geniş 

manaları kapsamaktadır. Diyebiliriz ki eğitim, öğretim için iyi ve sağlam bir alt 



 

 39 

yapıyı kurar. İnsanın yurduna ve milletine nisbeti ve çağa hazırlanması, onun 

maddi ve manevi yapısını güçlendirecek gayretlerin ve çalışmaların zamanında ve 

sistemli olarak yapılması, eğitim ve öğretimin çağdaş, eşit, dengeli, bir arada ve 

zamana uygun yapılması arzu edilen hususlardır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, bu görevleri; yasalar dâhilinde; devlet imkânları ile 

devlet eliyle yapan, yapması gereken bir kurumun adıdır. Millilik vasfı ise her şeye 
ağır basması gereken bir emirdir. Bu emir gücünü tarihten ve yasalardan 

almaktadır. Çağ ne kadar globalleşmeden, bu duyguların eskilerde kaldığından 

bahsetse de, gidişat ve uygulama, o sözlerin sadece sözde yani havada kaldığını, 
gelişmiş ülkelerin menfaatleri öyle gerektirdiği için o sloganların her gün basın ve 

yayın organlarında yer aldığını, geç de olsa anlamışlardır veya anlayacaklardır. 

Kültür ve eğitim meselelerini yoluna koymuş toplumlar, millet yapılarını 

geliştirmek ve güçlendirmek için ne kadar değişik imkânları ve fırsatları 

değerlendirdiklerini, millet yapılarını güçlendirmeye çalıştıklarını görüyoruz.  

Gelişmiş ülkelerin eğitimdeki ve iç basındaki titizlikleri ve prensipleri ile, ülke 

dışındaki propagandaları arasındaki farkları göremedikten sonra bizim bir yere 

varmamız mümkün değildir. 

Bu büyük hesapların anlaşılabilmesi için, titiz aktarmalara, kaynakları devamlı 

izlememiz, araştırma ve geliştirme gayretlerimize hız vermemiz gerektiğine 

inanıyoruz. 

 

KIBRIS DESTANI 

Âşık Halil KARABULUT 
 

Biz Kıbrıs’ı bırakırsak Yunan’a 

Dostumuz ne söyler ya düşman ne der? 
Sızlamaz mı ecdatların kemiği 

Gaziler ne söyler, şehidan ne der? 

Makariyos geme almış azıyı, 

Hatırlatmak gerek ona maziyi, 
Anasından ayırırsak kuzuyu 

O vatan ne söyler, bu vatan ne der? 

Böyle uyuşukluk, tereddüt neden? 
Kıbrıs bize emanettir dededen 

Eğer kaptırırsak biz onu elden, 

Sokullu ne söyler, Selim Han ne der? 

Yunan ile papaz gelmezse dize, 
Atatürk’ün ruhu gücenir bize, 

Haklı davamızda bu aczimize 

Fatihler ne söyler, Süleyman ne der? 
Kıbrıs kopmaz, biz Kıbrıs’tan kopmazsak, 

Gaflet ile yavrumuzu tepmezsek, 

Halil der ki bu cihadı yapmazsak, 
Peygamber ne söyler, Hak Kur’an ne der? 
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Hikâye: 

KADİR'İN ÖLÜMÜ 

Seyhan ECER 

Mutlu çocukluk anılarımın arasında kapkara bir gölge gibidir Kadir'in ölümü. 

Kadir, büyükbabamın çobanı, benim de arkadaşımdı. Gündüzleri hiç görmezdim 

onu. Sabah erkenden ineklerini önüne katar, otlağın yolunu tutardı. Akşamları 

görürdüm onu ben; sürünün en arkasında, elinde koca sopası, boynunda çapraz asılı 
erzak torbası, başında rengi solmuş kasketi, ayaklarında bol gelen kunduralarıyla, 

kara kuru, küçücük bir oğlandı Kadir. Yemeğe kadar hayvanlarla uğraşır, sonra 

kendisi için hazırlanan tepsiyi alır dama çıkardı. Arkasından ben de. İnek çobanı, 

benim de arkadaşımdı. Çevresinde büyükbabam, annem, babam, teyzelerim, dayım 
toplandığımız masadan sıyrılır onun sofrasına konuk olurdum. Kadir, bir yandan 

iştahla koca koca lokmaları yutarken bir yandan da beni güldürürdü: Kasketini ters 

giyer, Karabaş'a giydirir, havaya ekmekler atar, koca köpeğe türlü numaralar 
yaptırırdı. Derken, teyzelerden biri gelir beni alır, Kadir'e de "Sen de yat artık, 

yarın erken kalkacaksın." derdi. 

Sürünün dönmesine yakın, güneşin son ışıkları yaşlı cevizlerin, dutların, 

kavakların arasından süzülüp giderken, gün boyu kapalı duran kocaman tahta 

kapılar açılır; sulanmış avluların ıslak toprak kokusu kadifelerin, reyhanların, 

fesleğenlerin kokusuna karı şıp sokağa yayılırdı.  

Bir akşam sürü dönmedi. Hayvanlardan bir ikisi geldi, gerisi görünmedi. Önce 

güneş çekildi, sonra eflatun bulutlar kayboldu yüksek kayaların ardında. Sonra 
kapkara bir gece indi yavaş yavaş; ama ne sürü göründü, ne Karabaş, ne de Kadir. 

O akşam özenle hazırlanan sofraya kimse oturmadı. Herkes inekler için endişeliydi. 

Kadir'i düşünen yoktu. Anneannem, "Babası gelip köye götürmüştür, yarın öbür 
gün kaçar gelir yine" diyordu. Dayım atını hazırladı, otlağa gitmek üzere 

karanlıklarda kayboldu. Ben onun dönmesini beklemeden uyuyakalmışım. O gece 

birkaç kez Kadir'in pencerelerine baktığı mı anımsıyorum, hayır ışık yoktu 

pencerelerde... 

Ertesi akşam ya da iki gün sonraydı belki, oturmuş sessizce yiyorduk 

yemeğimizi. Anneannem, ineklerin odakta sağılacak olmasına üzülüyor, bu işin 
evde kendi denetiminde yapılmasını istiyordu. "Dur bakalım", diyordu 

büyükbabam, "bir şey yapacağız." Birden avlu kapısının koca demir tokmağının 

küt küt vurulduğunu duyduk. Dayım hemen fırladı kapıya koştu. Sonra avludan 
alçak sesle konuşmalar gelmeye başladı. Ne dediklerini duyamıyordum. Arada bir 

"tren", "tanınmıyor", "sürüklenmiş", "karakol", "savcı" gibi anlamını pek de 

bilemediğim kelimeler kulağıma çalınıyordu. Sonra, dayım dışardan seslendi:  

-Baba biraz gelsene, jandarmalar seninle konuşmak istiyor.  

Jandarmalar bir süre de büyükbabamla konuşup gittiler. İçeri girdiklerinde 

dayım, elindeki buruşuk gazetelere sarılmış koca paketi iskemlenin üzerine 

bırakırken: 

-Yarın sabah karakola ben de seninle geleyim baba, dedi. 
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Sabah uyandığımda herkes işine başlamıştı bile. Benim için bekletilen kahvaltı 

masasına oturmadan önce gözüm, akşam dayımın getirdiği pakete ilişti, belki de 

aradım onu kim bilir? Korkuyla gazeteleri açtım. Neden korkuyla? Kadir'in erzak 

torbasıydı bu! Torbanın iple büzülmüş ağzını gevşettim, içindekileri boşalttım. Hiç 
dokunulmamış yemek çıkını, sayfalarının köşeleri kıvrılmış eski okuma kitabı, sarı 

hesap defteri, küt uçlu bir kurşun kalem... Ben bunlarla oyalanırken teyzem, 

Kadir'in odasını bir başkası için hazırlıyordu bile.  

Çok sonraları, yıllar sonra, annemin hastaneden verilen çantasında gözlüğünü, 

tarağını, mendilini gördüğümde, babamın başucundan daha okunmamış günlük 
gazeteleri topladığımda, hep o sıcak yaz sabahını anımsadım. Kısaca işte buydu 

ölüm: Bırakılıp gidilen birkaç kişisel eşya, aydınlanmayan pencereler, boşalan 

yataklar ve başkaları için yeniden hazırlanan odalar... 

 

 

 

İTİRAF 
Suat KARAMAN 

 

Merhaba hüzün hoş geldin 

Aç kapılarını görünsün yüzün 
Korkma kirlenen sakallarımdan 

Aşinası ben kaldım yeryüzünün 

 

Merhaba gece, hoş geldin 
Dök içini bölünsün hece hece 

Dokunsun diye mutluluk ellerime 

Bedduasındayım elem vaktinin 
 

Merhaba zemheri, hoş geldin 

Vur ayazınla kes suretimi 
Akıl lal olmuş bilmez ezeli 

Sahibi yok nefisten bunca cürmün 

 

Merhaba hasret, hoş geldin 
Ölüm sessiz beyhude gurbet 

Uzansam yakalarım saçlarından 

Kirli öfkesinde musalla olunmaz fecrin 
 

Merhaba usta, ben geldim 

Gözlerim sessiz ayaklarım yasta 

 

Cemreler düşerken saçlarıma 

Çöllerde kesilmiş baharı ömrümün 
 

Merhaba üstad, ben geldim 

Anladım mühürlü dünya boş imiş 

Gördüm sandığım bir rüya 
Dergâh taşınmış ukbalar hazin 

 

Merhaba sahip, ben geldim 
Hep senden eksik hep bana kayıp 

Viranemde yetişmiş bağ-ı bostan 

Gül ziyan bülbül perişan 
Yağmalanmış hane kokum yetmez İrem’e 

Hani nerde? İçimde senden üflediğin 

 

Merhaba Ben, ben geldin 
Hüznünü alıp geceden dök zemheriye 

Usta hasretlere bilenip yan üstad ateşine 

Ab-ı rahmet sahibinden paklanıp 
Secdeye var yıkılsın bütün binalar 

EY BEN! Kalkma ben gelene kadar. 
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Hikâye: 

SON GÖZYAŞI* 

H. Kübra ŞAHİNER** 

Gök, yıldızların arasında maviliğini kaybetmiş, ay tüm güzelliklerini 

uğurlarmış gibi donuk, sönük bakıyordu. Nefes alabildiğine uzuyordu gece. Her 
şey susuyordu. Bu suskunluk en koyu karanlıkların habercisi miydi? Yoksa en 

derin yalnızlıkların mı işaretçisiydi? Loşlukların arasından rüzgârların okşadığı çalı 

demeti çıkardığı sesle gözlerini açtırtmıştı ona. Her nedense korkarak uyandı ve 

gözleri ilk annesine ilişti. O, hala uyuyordu. Saat altıydı ve sabah olmasına 
yaklaşık bir saat kala yollarda hala mahzun gibi karanlık ve boğucu bir ıssızlık 

vardı. Günlerin sakladığı bir kuru ekmeği kalmıştı dünden kalan. Yine soğuk 

yatağına aç yatmıştı. Günler geceleri kucağında avuturken, ne zaman sona erecek 
diye düşünürdü. Düşünürdü ama daha sekiz yaşındaydı. Ne yapabilirdi ki? 

Bir bahçeleri vardı ve besledikleri küçük kuşları, inekleri, köpekleri... "Köy 

yeri hepsi de olmalı." dedi içinden. Kedilerinin de olmasını istiyordu. Annesi 

uyandığında bunu da söyleyecekti. Ama bugün yemek yiyebilecekler miydi? 

Bilemiyordu. 

Birden bahçeye kocaman bir kamyon girdi. Değişik bir kamyondu asker 

kamyonlarına benziyordu. İçinden askerler çıktı. Ama Filistin askerleri böyle 

değildi ki ? Onun hayalindeki askerlerin üniformaları daha açık renkli olmalıydı. 
Gözlerini tek odalı evlerinin, tek penceresine iliştirdi ve etrafını incelemeye 

başladı: 

Karların üşüttüğü ağaçların üzerinde gecenin gözyaşları vardı. Hafif bir 

çisentiyle ağaçların tepesinden düşen kar taneleri caddelere sere serpe uzanıyordu. 

Gece yarısından kalma rüzgâr da dağıtmıştı bu kar tanelerini; umudun rengini 

soldurana dek. Ötelerden gördüğü bir köpek de tasmasını çıkarıp saldırmak için 
fırsat kolluyordu sanki. Şaşkın bir eda ile uzaklardan çekti gözlerini, önündeki 

iriyarı simsiyah adamların yüzlerinde farkına varamadığı bir gerçek duruyordu. 

Sanki başka hiç kimse yoktu. Bembeyazlıkların kapladığı caddelerde garip adamlar 
ve bir tek o vardı. Adamlardan biri tabancasını belindeki kılıfına sokmuş, bir 

meydan savaşı kazanmış gibi gururlu ve kibirli ilerliyordu. Öyle ki âdeta yolları 

kırmızıya boyayarak ve gözyaşı taşımayarak. O, tüm bunları düşünürken annesine 
sımsıkı sarıldı. Bütün çamurdan yaptığı kuleleri, çöp adamları, tanımadığı 

arkadaşlarıyla taş oyunu oynamak uğruna biriktirdiği taşları, yolda bulduğu tek 

kolu kopmuş bebeği ve yolları eritir gibi geçen, fark edilmez sisle altından gelen 

tankları bütün mahalleli çocuklarla birlikte korkusuzca taşlayarak göndermek 
isteyişleri gözlerinin önünden geçiyordu. Ensesinden sarkan parlak ve sarı saçları 

bu defa vaktinden önce ortaya çıkan korkuyla birlikte öne eğiliyordu. 

Genişleyememiş kemikleri teninin bembeyaz rengiyle daha da bir küçük 

                                                
* Bu hikâye, Akpınar Dergisinin 2 Haziran 2007 tarihinde sonuçlandırdığı, hikâye 
yarışmasında birinci olmuştur. 
** Niğde Fen Lisesi öğrencisi. 
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gösteriyordu onu. Her tarafı parçalanmış gömleğiyle, en büyük ağabeyinden kalan 

yırtık-sökük pantolonunun içinde ince bir değnek gibi duruşuyla ve kalın kaşlarının 

altındaki gözlerinin uyanık bir zekâ gücünü barındırması, ona sevimli bir görüntü 

katardı. En uzak arkadaşlarına kadar gider ve hayatta en çok zevk aldığı bahçe 
operasyonu için hedef komşuyu seçerlerdi. Olgunlaşamayan ağaçların bir iki tane 

meyvesi olurdu. En son kiraz koparmıştı dalından. Vücudunun büyük bir kısmını 

kaybetmemek için telaşlı telaşlı bakınırken etrafa, paylaştığı bir kiraz bile olsa 
arkadaşlarıyla, onu mutlu etmeye yeterdi. Bahara küsmeden önce, uyur gibi sessiz 

duran çiçekler ve bahar kelebekleri parlak bir suluboya fırçası gibi görünürdü. Ama 

yanında iyi ki annesi vardı. Yalnız olmadığını bir el hamlesiyle teyit etti. Annesi 

yanındaydı ve yalnızlığı köşelere, en karanlıklara atmak istiyordu. El hamlesinin 
annesinde keyifsiz kımıldanışlar oluşturduğunu sezmişti. Sanki garip bir veda 

havasıydı bu. Annesi de kocasının ona bıraktığı emanetlerin en sonuncusuna 

sarılıyordu şimdi. Onu da kaybetmemek için, katı bir yalnızlığa mahkûm olmamak 
için. Yüreğinde yeşertmeye çalıştığı tohumları, her an kuruyacakmış gibi çekingen 

duruyorlardı. En derin karanlıkları kaç defa bir sopa alıp eline kovalamaya 

çalışmıştı. Fakat yüreğini kaybetmişti o yıllar önce. Serpilmeye başlayan 
yağmurların ardından yine ıssızlık... Sağ kolunu koparttılar bu kez. Onu, hayalleri 

bitmeyen düzlükler gibi semaya bağlardı. Alaca karanlıklar hiç bitmez ve gün 

ışıldamaz gecenin ardından. Sol kolunu da koparttılar ve o düzlüklere yalnız iki 

solukla bir şeyler anlatmaya başladılar. Yaşadıkları hayat hangi yolun sonunda 
olduklarını anlatıyordu onlara. Hayatsa bu; en kırmızı ve en koyu rengiyle 

karşılamıştı. 

Onları nihayetsiz bir beklentiyle annesi uyandı ve kalkar kalkmaz seslerin 

çoğaldığı sokağa bakmak için pencereye koştu. Aradan saniye geçmeden çocuğunu 

kaptığı gibi evin en kuytu yerine saklandı. Daha doğrusu çocuğunu sakladı, adeta 
siper oldu ona. Çocuk şaşkın ve korku dolu gözlerle "Anne ne yapacağız şimdi?" 

diye soruyordu. Annesinin yüzü karışık, bulanık ve üzgün bir ifadeyle donup 

kalmıştı. Çocuk annesinin biraz sakinleştiğini görünce "Anne biz ölecek miyiz?" 

dedi. Annesinin yıllardan beri düşündüğü düşüncelerin en dokunaklı yanlarını 
diriltmişti. Görülmeyen, aslında görülmediği zannedilen gerçekliklerin döktürdüğü 

gözyaşları ne zaman dinecekti? İsrail'in düşüncelerinde dolanan zihniyetin dönüm 

noktası yok muydu? Ya da dönüm noktası olan düşünceler zulüm gören halkın 
inleyen çığlıklarının bittiği yerde mi son bulacaktı? 

Akıp giden kanlar zamanın ruhunu acıtıyor ve her akan damlada alınan 

solukların verilenlerinin olmama ihtimali onları korkutuyordu. Annesi hüzünlü 

gözyaşlarını akıtırken yüreğine, çocuğunun gözünden bir damla yaş düştüğünü fark 

etti. Onu can havliyle göğsüne bastırdı. Nitekim bu sarılış onun son sarılışı olmuştu 

ve ikisi de son gözyaşlarını dökmüşlerdi toprağa. Üstelik arkalarında döktükleri o 
son gözyaşlarının ıslattığı boynu bükük çiçeği bırakarak... 
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