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ON BİRİNCİ SAYIYI SUNARKEN 

İsmail ÖZMEL 

Bu sayıda da ilginç konular, güzel yazılar ve şiirlerle huzurunuzdayız. Prof. Dr. 

Nâzım Hikmet Polat iki yazısı ile dergimizi süslemiştir. Birinci yazı kısmen geçen 

sayıda yayınladığımız “Fuzuli Çevresinde…” başlıklı yazıdır. Neyin azizliği 
bilemiyorum, “Fuzuli Çevresinde…” başlıklı yazısının son kısmı dergimizde yer 

almamıştı. Dostların dikkatimizi çekmesi üzerine baktık, yazı eksik. Bunu nasıl 

telafi ederiz diye düşünürken tamamını yayınlayalım dedik ve bu sayımızda 
yazının tamamını yayınlıyor, Sayın Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat’tan ve 

okuyucularımızdan özür diliyoruz. İkincisi, “Bu Kapılar Da Ecdat Yadigârı”, Prof. 

Dr. Ali Berat Alptekin’in Nasrettin Hoca üzerine tespitlerini ve tahlillerini, Doç. 
Dr. Ali İhsan Kolcu’nun Cezmi Ersöz’ün “Sakat Süvarinin Karısı” adlı şiirini 

yorumlayan yazısını, Yrd. Doç. Dr. Sadi H.Nakiboğlu’nun “Türk Lehçelerinde 

Ünlü Uyumu”, İsmail Özmel’in “Kelimeler ve Kavramlar”, Ali Kılınçsoy’un 

“Kemali Baba ve Nail Tan”, Adil İzci’nin “Yokluğa Karşı Varlıktan” başlıklı 
yazılarını, İsmail Sarıkaya ile Senem Gezeroğlu’nun kitap tanıtımlarını ve Ülkü 

Can’ın” Kaybolan Ayak İzleri” başlıklı hikâyesini zevkle okuyacağınıza 

inanıyorum. 

On birinci sayıyı süsleyen şiirler Ülkü Güven, Bekir Oğuzbaşaran,  Şahin Uçar, 

Sabri Nakiboğlu, İsmail Özmel, Abdülkadir Güler ve Vahap Akbaş imzalarını 
taşıyor.  

Ramazan Bayramını kutlamaya hazırlanırken, yurdumuzun dört bir tarafında al 

bayraklara sarılı olarak ebediyete uğurladığımız Şehitlerimizin yürekler yakan 
haberleri hepimizi acılara gark etmiştir. Mehmetçiklerimize yapılan alçakça 

saldırıyı şiddetle kınıyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve 

milletimize başsağlığı diliyoruz. 

Tarihi bir olayı anımsatmak gayesi ile son dönemlerde yayımlanan televizyon 

programlarında, ilginç bir üslup sergilenmektedir.  Yunanistan’la Türkiye arasında 
yapılan nüfus mübadelesinin sanki bizim tarafımızdan istenmiş ve yapılmış bir olay 

gibi takdim edildiğini görüyoruz. Yoksa ben mi yanlış anlıyorum. Nüfus 

mübadelesi olayı tarihi bir gerçektir ve müzakereler ve yazılı belgelerle sabit olan 

bir husustur. Ben Kültür ve Tarih Sohbetleri (Niğde 1999) adlı eserimde bu konuya 
temas ettim. Eserin 126. sayfasında da belirttiğim gibi  “Aslında azınlıkları 

mübadele etmek, Venizelos’un bir buluşudur 1913 yılından beri bu buluşunu 

birkaç defa ortaya koymuştur.”(Joesp Arnold Toynbee, Türkiye-Bir Devletin 
Yenirden Doğuşu, Milliyet Yayınları, İstanbul 1971, s. 173). Yunan heyetinden 

Venizelos’un getirdiği mübadele teklifini Türk heyeti kabul etmiş ve bu mübadele 

öylece gerçekleştirilmiştir. Bu olayda Türkiye’ye atfı kabil bir kusur söz konusu 
değildir. Bu bakımdan yapılan yayınlar; bu önemli nokta göz önünde tutularak; 

değerlendirilmelidir. 

Akpınar Dergisinin yayın hayatını sürdürebilmesi için ilginize ve sevginize 

ihtiyacı vardır. Daha zengin sayılarda buluşmak dileği ile hoşça kalın, sağlıcakla 

kalın. 
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FUZÛLÎ ÇEVRESİNDE… 

Prof. Dr. 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 erbâbı 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, birgün 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 

http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=R7GIDJLZV67Z8IQ3JSH1
http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=R7GIDJLZV67Z8IQ3JSH1
http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=WV0V7I74PT6T6MMVMS3X
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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 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 

fâciayı 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 
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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-çeşm dimekle ma’ruf ve bir birâderi dahi Ahmed-i Üştür-leb lakabıyla ma’lûm 
ve mevsûfdur. 

(...) 

“...ol diyârda a’yân-ı kibârdan biri fevt oldukta ahâveyn-i mezkûrdan birine 
didiler ki fülân kimesne ekâbirden hayli buzurkvâr u âlî mikdâr kimesne idi. Birkaç 

beyit mersiyye ne hoş dimedünüz. Gayette mahal ü münâsib  ve lâzım u lâbûd idi 

didükde şöyle cevap virdi ki ol didigünüz  kimesne bir haftadur fevt olalı biz bu 
mersiyyeyi kime diyelüm ve ol hayâtdan el yudı gitdi. Biz mersiye ile kimi ögelüm 

didi.” (Latîfî, Tezkiretü’ş- Şuarâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ, haz. Rıdvan Canım, 

AKM Yay., Ankara-2000, s.557-558). 

Vedat Ali Tok ise bu metni şöyle güncelleştiriyor: 

“Yeri gelmişken tezkireci Latifî’den işittiğim bir hadiseyi nakledeyim. 

Latifî’nin Öküz Gözlü diye bahsettiği Vâlihî, bir de bunun Deve Dudaklı lakaplı 

biraderi varmış. Bunlarda cehalet son noktaya varmış. Belgrat ayanlarından bir 
şahıs öldüğü vakit, bunlardan birine demişler ki ‘filân kişi ekâbirdendir. Birkaç 

beyit mersiye deseydiniz iyi olurdu. Niye söylemediniz?’ Şöyle cevap almışlar: O 

kimse hayattan el yudu. Mersiye ile biz kimi övelim!” (s.129) 

Bu güncelleştirme çabalarında ısrarcı olduğu takdirde Tok’un ilerde çok güzel 
tarihî romanlar yazabileceğini söyleyebiliriz. Ama yine de bir eleştirmen huyu ve 

gayretiyle, eserde tenkit edilecek taraflar aradığımda hemen karşıma çıkıveren bazı 

noktalara temas etmezsem, benden bekleneni yapmamış olurum.  

1. Muhtemelen eserin yazılışı uzun bir zamana yayıldığı için bazı tekrarlar fark 

edilememiş. Hatta aynı konuyu anlatan peşpeşe iki paragraf, aynı denebilecek 

cümle ile başlıyor: “Şehzade Mustafa’nın katli hepimizi çok üzdü.” (s.62, ilk 
paragraf). “Günümüz şuarası bu hadiseye çok üzüldü” (s.62, 2. paragraf). 

2. Bazen verilen örnek, duruma uygun düşmeyerek za’f-ı telif oluşturmuş. 

Kahraman-anlatıcının hocası Haydar Beg’den dinlediğini söyleyerek naklettiği 

arpa-tavuk meseli Vâlihî kardeşlerin durumuna uygun düşmemiştir (s.128-129). 

3. Dil, çoğu yerde özensizdir. Meselâ “Deve Dudaklı lakaplı” ifadesi yerine 

“Deve-dudak lakaplı” denmesi daha güzel bir Türkçe söyleyiştir. 
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4. Tahkiyenin yani hikâyeleştirmenin en önemli özelliği, zamanın daraltılacağı 

yerleri ve ölçüsünü iyi seçmektir. Meselâ kahraman-anlatıcının birdenbire Bağdat’a 

varması yerine, taşradaki kültür ve sanat ortamını verecek biçimde konaklayarak 

seyahat etmesi daha iyi olurdu. 

5. Roman veya anlatma esasına bağlı eserler, tasvire yeterince yer 

ayırmadıkları zaman, yavan ve renksiz kalıyorlar. Bu açıdan bakınca Pervanenin 

Rüyası’na renkli diyemeyiz. 

6. Bir romancıya “eserde şu niçin var, şu neden yok?” diye sorulamaz. Ama 

ben Fuzulî Romanı’nın yazıcısı olsam, Doğu Türklüğünün edebî manzarasını da 

kısmen aksettirip bir çeşni katmak için, Türkistan hacılarını  -gelirken veya 

dönerken-  İstanbul’da konuk ederdim. Onların getirdiği kitaplarla, onlara 
yaptırdığım sohbetlerle Doğu Türklüğüne bakan ufacık bir pencere daha açardım. 

Saydığım bu dikkatsizlikleri veya tercih noksanlarını hep aynı kısımlardan 

(yukarıdaki iktibastan) çıkarmaya çalıştım ki örneklendirmek için söz uzamasın. 
Okuyucuların, daha başka taraflarda bunlara ilâve edilecek noktalar bulmakta 

sıkıntı çekmeyeceğini sanıyorum. Fakat her şeye rağmen, Vedat Ali Tok’un 

gayreti, alkışlanmalıdır. Çünkü Pervanenin Rüyası, renkli bir rüya olmasa da, 
Fuzûlî Romanı, fuzulî bir meşgalenin sonucu değildir. Bir üniversite öğrencisi, bir 

aydın (hatta sözü edilen bakan), bu eseri okuduğunda, Divan Edebiyatı’mıza dair 

çok şey öğrenecek ve onu, sevilmesi gereken tarafıyla sevecektir. 

 

 

KAYBETTİĞİM AN 
Ülkü GÜVEN 

Bir benim sanırım bu illetin esiri, 
Kaybetmekten korktuklarımı kaybettiğim an. 

Bir gönül ki yalnızca fikrinin esiri, 

Ömründe saatlerin asırlaştığı an. 
 

Sen kıvrım kıvrım akan bir nehir, 

Beni bilmezsin denize vardığın an. 
Sen katran kokan gecede zehir, 

Dönüp de bakmazsın beni öldürdüğün an. 

 

Yazık, kimlere kalmış uhrevi maceram. 
Derd i nihanla kalayım uykuya daldığım an. 

Hezeyanlar bitsin, yıkılsın çelikten ehram. 

Şimdi ağlama, ağlarsın beni kaybettiğim an. 
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GEÇMİŞTEN GELECEĞE EBEDÎ YAŞAYANLAR: BÜYÜK TÜRK 

DÜŞÜNÜRÜ NASREDDİN HOCA 

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN 

Konu başlığımızı okuduğunuzda aklınıza ilk gelenin “ebedî yaşayanlar” da ne 

demek olacağını tahmin ediyorum. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki; ebedî 

yaşamak mümkün değildir. Halkımızın ifadesiyle; “Dünya dört gözlü Sultan 
Süleyman’a bile kalmamış ki bize kalsın.” Aslında ebedî yaşamak, ölüme çare 

bulmak veya bunun için gayret sarf etmek Hazreti Adem’den bu yana var olmuştur. 

Bu cümleden olmak üzere Hazreti Hızır ve Zülkarneyn ebedî yaşamak için ab-ı 
hayatı aramamışlar mı? İnsanoğlu ab-ı hayat diye bilinen suyun etrafında 

efsaneler, hikâyeler, atasözleri, deyimler oluşturmamış mı?  Ayrıca biz insanlar 

ölümsüzlüğe çare olarak sadece suyu aramamış, otlardan, bitkilerden ilaç yapmayı 
denememiş miyiz? Lokman Hekim için hikâyeler uydurulmamış mı? 

Folklorumuzda ebedî yaşayanlar vardır. Orhun Anıtları’yla başlayan bu uzun 

ince yolculukta pek çok yazar, şair, sanatçı, devlet adamı, vezir, padişah, başbakan, 

milletvekili, cumhurbaşkanı hep unutuldu gitti. Unutulmayanlar var mı? Elbette 

var... Bunlar Kaşgarlı Mahmut’tur, Yusuf Has Hacip’tir, Hoca Ahmet Yesevî’dir, 
Nasreddin Hoca’dır, Karaca Oğlan’dır, Âşık Veysel’dir ve daha niceleridir. Ancak 

bunlar içerisinde döneminde ün salanlar aradan geçen zaman diliminde unutulup 

gitmişlerdir. Ancak öyle insanlar vardır ki; tenleri toprak olsa da ruhları aramızda 

dolaşmaya devam edecektir. Ebedî yaşamak için her şeyden önce bazı kıstasların 
ortaya konulması gerekmektedir. Buna göre: 

1. Yazar, şair, sanatçı ve devlet adamının halk üzerinde etki bırakması 

gerekmektedir. Bir başka ifadeyle o bir kesimin değil her kesimin olmalıdır. 

2. Ünlü kişinin hatıralarının sözlü ve yazılı kaynaklar vasıtasıyla nesilden nesile 

aktarılması gerekmektedir. 

3. Aynı kişinin ününün önce kendi muhitinde, daha sonra mensubu olduğu 

millette, son olarak da bütün dünyada kabul görmesi gerekmektedir. 

İşte Nasreddin Hoca’yı Nasreddin Hoca yapan en önemli unsur yukarıdaki 

kıstasları şahsında toplamasıdır. O bu sebepten yüzyıllara meydan okuyarak 

günümüze kadar gelmiş olup, kıyamete kadar da gülmeye güldürmeye devam 
edecektir.  

Nasreddin Hoca’nın fıkralarındaki karışıklıklardan birisi de onun döneminde 

aynı adda yaşamış olan başka Nasreddin’lerdir. Şimdi de onlardan birkaç cümle ile 

söz etmek istiyorum: 

Nâsırüddin Mahmûd İbni Yavlak Arslan:  

Kayı boyundan olup Selçukluların uç beylerinden  Hüsameddin Çoban’ın 

torunudur.  

Ahi Evran Şeyh Nâsirüddin Mahmud: 

Bu zat, Ahilik  düzeninin kurucusu olup Prof. Dr. Mikail Bayram’a  göre 

Nasreddin Hoca ile aynı kişidir. 

Nâsirüddin  Tûsî 
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Bu zat 1201’de Tus’ta doğmuş, 1274’te Bağdat’ta vefat etmiştir. Astronomi, 

matematik, tıp gibi bilimlerle de uğraşan bir yazardır. Tusî’nin Nasreddin Hoca 

olabileceği konusunda Azerbaycanlı bilginler M. A. Sultanov, M. H. Tehmasib gibi 

bilginler çeşitli deliller ileri sürmüşlerdir.  

Bunlara, Müstevfi  (Maliye görevlisi) Nâsırüddin Mehmet ve Kastamonulu 

zengin Nusratüddin Çelebi’yi de eklememiz gerekmektedir. 

Nasreddin Hoca’nın yetişmesinde etkisi olan ünlü simalar da verdır. Bumlar 
Hoca Sarı Saltık ve Seyyid Mahmud Hayranî’dir. 

a. Hoca Sarı Saltık 

XII. yüzyılın son çeyreğinde Horasan’da doğmuştur. Asıl adı Şerif Hızır veya 

Muhammed Buharî’dir. Babası Seyyid Hasan, Battal Gazi soyundandır. Annesi 
Rabia Hatun’dur. Seyyid Hasan, Danişmend Ahmet Gazi’nin komutanlarından 

olup Amasya Kalesi’nin kuşatılması sırasında düşmanlar tarafından zehirlenerek 

şehit edilmiştir.  Öksüz kalan Şerif Hızır’a lalası Seravil ve Abdulaziz adında bir 
hayırsever tarafından bakılmıştır. On dört yaşında hilalin uğruna Hıristiyanlarla 

savaşmaya başlamıştır. Ardından da Sarı Saltık adıyla çevrede ün salmıştır. Hoca 

Ahmet Yesevî ve Hacı Bektaşî Veli tarafından Balkanların Müslümanlaştırılması 
ve Türkleştirilmesi görevini üstlenmiştir. Saltık lakabını alışının sebebi olarak da 

Hacı Bektaş Veli Hazretleri’nin; “Seni Rum ülkesine saldık.” sözünün zamanla 

bozularak Saltık şekline dönüştüğünde söz edilir. Anadolu, Balkanlar, Kafkasya ve 

daha pek çok ülkede savaşa katılmış olup pek çok Hıristiyan’ı kendi rızasıyla 
Müslümanlaştırmıştır. Sarı Saltık’ın Battal Gazi ve Hazreti Hamza’nın silahlarına 

ve Hazreti Ali’nin Ankabil adlı kanatlı atına sahip olduğuna inanan insanların 

sayısı çok fazladır. Tahta kılıcıyla yenmediği düşman yok denecek kadar azdır. 

On iki dil bildiği için papaz-haham kıyafetine bürünerek kolaylıkla onların 

meclislerine ulaştığından söz edilir, Balkanlar’da ve Kırım’da pek çok tekke 
kurmuş olan Sarı Saltık, 99 yaşında vefat etmiştir. Tabutunun yedi ülkeye 

dağıtıldığından söz edildiğine bakılırsa onun yedi yerde mezarı ve pek çok yerde de 

makamı vardır. Mezarının Romanya Babadağ’da olduğu görüşü yaygındır. (Çevik 
1976: 447-451; Danışman (3) 1970: 134-139; Alptekin 2005: 37-41; Tan 2006: 

108-109). 

b. Seyyid Mahmud Hayranî 

Hazreti Muhammed soyundan geldiğine inanılır. Aslen Horasanlıdır. Konya’ya 

geldikten sonra Konya ve Akşehir medreselerinde elli yıl kadar ders vermiştir. 

Yüzlerce müridi olup bunlardan birisi de Nasreddin Hoca’dır. Hazreti Mevlâna ve 

Hacı Bektaş Veli’nin yolunu takip etmiştir. Başlangıçta Mevlâna’dan dersler alan 
Hayranî, günün birinde aslana biner ve yılanı kamçı yaparak Sulucakarahöyük’te 

ikâmet etmekte olan Hünkâr’ı ziyarete gider. Ancak yolda gördüğü bir manzara 

onu şaşkına çevirmiştir. Çünkü Hacı Bektaş, kızıl bir kayaya binerek Seyid 
Mahmud Hayranî’yi karşılar. Hacı Bektaş Veli Hazretleri ona “Hayranım” diye 

hitap ettiği için adı Hayranî veya Hayran olarak kalmıştır. 1268 yılında vefat etmiş 

olup, türbesi adıyla anılan mahallededir. Türbesi Hazreti Mevlâna’nın türbesiyle 

aynı mimarî özeliklere sahiptir ( Kabaklı 1973: 171; Banarlı 1983: 304; Tan 2006: 
35-36). 
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Nasreddin Hoca’nın fıkralarını, Aisopos Masalları’nda, Marzubannâme’de, 

Cuha’da, Karakuşî’de ve Mesnevi’de de bulmaktayız. 

Aisopos: Hanım Sen Ağlayacaksın 

Ebun Navas: Uzaklardaki Işık 

Şeyhoğlu/Marzubannâme: Ağaç Diken Hoca 

Cuha: İnşaallah Benim, Dünyanın Dengesi, Ye Kürküm Ye 

Karakuş: Kulak Isırma 

Mevlana/Mesnevi: Et Burada İse Kedi Nerede, Kedi Burada İse Et Nerede, 

Sesi Yarın Çıkar  

Buraya kadar verdiğimiz genel bir değerlendirmeden sonra “Nasreddin Hoca 

Kimdir?” sorusuna cevap vermek istiyoruz. 

Nasreddin Hoca, 1208 yılında bugünkü coğrafî bölünme içerisinde Eskişehir 

ilinin Sivrihisar ilçesinin Hortu köyünde dünyaya gelmiştir. Bazı araştırıcılara göre 

ise ona Türkiye sınırları içerisinde Kayseri ve Kastamonu ilerimiz de sahip 
çıkmaktadırlar. Sadece Türkiye mi? Elbette hayır. Bugün Özbek Türkleri 

Nasreddin Hoca’nın Buharalı olduğunu ve kendi hemşehrileri olduğu iddia 

ediyorlar. Sadece Özbek Türkleri mi? Bu soruya da cevabımız hayır olacaktır. Ona 
Doğu Türkistan Türkleri, Kırgızistan Türkleri, Kazakistan Türkleri, Türkmenistan 

Türkleri, Başkurtistan Türkleri, Tataristan Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Kırım 

Türkleri ile Balkanlarda yaşayan Türkler de sahip çıkmaktadırlar. Bu sahiplenme o 

kadar ileri gitmiş ki; artık Nasreddin Hoca şöhretini Türk dünyasının dışına 
çıkarmış ve ünü bütün dünyaya yayılmıştır.  

Babası aynı köyün imamı Abdullah Efendi, annesi ise Sıdıka Hatun’dur. 

Çocukluğu Hortu’da geçen Nasreddin Hoca, ilk medrese bilgilerini Muhammed 

Nuri Efendi’den alır. Ondan aldığı dersler içerisinde cennet ve cehennem 

kavramlarıyla iyice tanışan genç Nasreddin, günün birinde medrese bulunan 
falakayı saklar. Bunun üzerine hoca ve öğrenci arasında bir konuşma geçer: 

Muhammed Nuri Efendi: 

“Falaka nerde?” 

Nasreddin Hoca: 

“Cehennemde” 

 Muhammed Nuri Efendi: 

“Ne demek cehennemde” 

Nasreddin Hoca: 

“Siz cennetten çıkanların yeri cehennemdir demediniz mi?” 

Muhammed Nuri Efendi: 

“Evet, eee...” 

Nasreddin Hoca: 

“Ben de, cennetten çıktığını söylediğiniz o falakayı layık olduğu yere, kızgın 
alevlerin yükseldiği cehenneme gönderiverdim” (Tan 20006: 18). 
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Nasreddin Hoca’dan bu sözleri duyan Muhammed Nuri Efendi’nin kızgınlığı 

bir süre sonra geçer ve ardından asık suratlı, şiddet uygulayan Hoca’nın yerini 

tebessüm eden, sevecen bir yüz alır. 

Medrese eğitiminde temel bilgileri alan Nasreddin Hoca, Seyyid Mahmut 

Hayranî ve Seyyid Hacı İbrahim’e intisap etmek maksadıyla, biraz da ailesinin 
etkisiyle 1237-38 tarihinde Akşehir’e göç eder. Artık Nasreddin Hoca gerek eğitim 

durumu, gerekse yaşının verdiği olgunlukla problem çözen, zorlaştırmayan 

kolaylaştıran, cami minberinde ders veren birisi olarak karşımıza çıkmaya başlar. 
Zaman zaman da onu Akşehir pazarında, Konya’da, İstanbul’da görürüz. Her ne 

kadar bir fıkrasında attan söz ediliyorsa da onun kadim dostu eşeğidir. Nasreddin 

Hoca’nın gerçek hayatında olup olmadığını bilmememize rağmen o günümüzün 

memur şartlarını yaşar gibidir. Nasıl günümüz memuru sekiz saatlik mesaisinden 
çıkınca pazara gidip, bir şeyler satıyorsa Hoca’mız da aynı işleri yapmaktadır. Bize 

kalırsa onun sirke ve eşeğini konu alan fıkralarının tamamında Akşehir pazarı ve 

çevresinin etkisi vardır. O sadece ders okutup cami imamlığı yapmamış, aynı 
zamanda kendisini yetiştirmiş ve kadılık görevine kadar yükselmiştir. Onun 

kadılığında işleri zorlaştırmadığını, aksine kolaylaştırdığını görüyoruz. Hatta bazı 

fıkralarından hareketle onun üstlerinin çözemediği mahkemelik olayları gayet 
kolay halledebildiğini söyleyebiliriz. 

Nasıl aslımız toprak ise ve yine günün birinde “sadık yârimiz kara toprağa 

döneceksek” Hoca’mızın fıkralarında da çiftçiliğin ayrı bir yeri vardır. Aslında 

Nasreddin Hoca’mızla birlikte atlı-göçebe kültürü dediğimiz destan kültürü, sona 

ermiş bunun yerine ekinci-hayvancı kültürü almıştır.  

Türk edebiyatında olduğu kadar Türk siyasî hayatında ve Türk kültür hayatında 
büyük izler bırakmış olan Fuad Köprülü’ye göre “Hoca’nın zevcesi Akşehir 

şehrinin Kozağaç karyesi mezarlığında medfun imiş.” (Köprülüzâde 1918:10). 

Birden fazla eşinin olduğundan söz ediliyorsa da bunlar birer tahminden öteye 

geçmemektedir. Burada şu hususu da belirtelim ki; Nasreddin Hoca birden fazla 
eşle evli olmanın sıkıntılarını bilen birisi gibi tarif edilmiştir. Döneminin şartlarına 

göre düşünecek olursak; Hoca da birden fazla evlilik yapmış olabilir. Bakınız bir 

fıkrasında birden fazla eşi olan kişilere sanki bir psikolog edasıyla seslenerek 
sorunu nasıl çözmektedir: 

Hoca iki evli olup her iki hanım da: 

“Hoca, hangimizi daha çok seviyorsun?” derler. 

Hoca da, birbirinde haberi olmayan hanımlara birer mavi boncuk vererek şu 

cevabı verir: 

“Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır.”  

Nasreddin Hoca’nın evliliğini konu alan pek çok fıkra vardır. Bunlar içerisinde 

en dikkat çekenleri ise “İçinde Ben De Vardım” ile “Yorgan Gitti Kavga Bitti” 

fıkralarıdır. Bugüne dönersek “Yorgan Gitti Kavga Bitti” fıkrası ne kadar 
canlılığını koruyor. Bugün büyük şehirlerimizde tıpkı Nasreddin Hoca’nın 

fıkrasında yaşanan olaylar yaşanmıyor mu? Yaşanıyor hem de aynı yöntem 

uygulanarak. 
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“Günün birinde Nasreddin Hoca ile hanımı yataklarında yatarken dışarıdan 

gelen gürültü patırtı sesleri ile uyanırlar. Mevsim kıştır, Hoca efendi 

“röptoşambır!”ın yerine yorganını sarınır ve dışarıya çıkarak gençlere: 

“Yapmayın, etmeyin” derken, olacak bu ya Hoca’nın üzerindeki yorgan bir 

taraflara düşer. Gürültü patırtı çıkaranların bir kısmı kavga eder gibi görünürken 
bir kısmı da yorganı kaptıkları gibi kaçarlar. Bir süre sonra kavgacılar kavgayı 

bıraktıklarında Hoca bir de ne görsün. Yorgan gitmiş. Üzgün, süzgün bir şekilde 

hanımının yanına gelen Hoca’ya eşi: 

“Ne oldu ?” dediğinde garip bir insan olmanın ötesinde, bir o kadar da saflığın 
verdiği bir ruh hâliyle: 

“Hatun, yorgan gitti kavga bitti” demesi oldukça anlamlıdır. 

Hoca’nın evliliklerinden iki kızı (Fatıma Hatun: Sivrihisar’da bir mezarlıkta 
bulunan mezar taşı bugün Akşehir’de koruma altındadır. Dürrü Melek Hatun: 

Mezar taşı Akşehir müzesindedir) ve bir oğlu (Abdullah, hakkında bir bilgimiz 

olmayıp, halk yakıştırmasından başka bir şey değildir) olduğundan söz edilir.  

Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi Nasreddin Hoca iyi bir öğrenim görmüştür. 
Fuad Köprülü ve Şinasi Altundağ’dan öğrendiğimize göre onun sınıf arkadaşları ve 

hocası bugün Konya ilimizde bazı mahallerde ad olarak yaşatılmaktadır: 

“Konya’da yaşayan pek meşhur bir ağız haberine göre Nasreddin Hoca, Pîr Ebi ve 

Hocai Cihan ile muasırdır. Onlarla beraber Hoca Fakih’ten dersler almıştır.” 
(Sakaoğlu 2005: 19 ). 

Nasreddin Hoca, 1284-85 tarihinde Akşehir’de vefat etmiştir. Mezarı da 

yaklaşık elli yıllık ömrünü geçirdiği Akşehir’dedir. Özbekistan Türklerine göre ise 

onun mezarı Özbekistan’ın Buhara şehrindedir.  

Nasreddin Hoca’nın çağdaşları arasında, Mevlâna, Sadreddin Konevî, Şeyh 
Edebalî, Ahi Evran Veli, Şemsî Tebrizî, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, 

Karamanoğlu Mehmet Bey, vb. sayılabilir.  

Nasreddin Hoca’yı anlayabilmek için dönemini çok iyi değerlendirmek 

gerekmektedir. Onun yaşadığı 1208-1285 yılları arasında Selçuklu saraylarında 

yazışma dili Farsça’dır. Dilimiz günümüzde nasıl İngilizce’nin büyük baskısı 
altındaysa, o zaman da Farsça’nın baskısı altındadır. Bu cümleden olmak üzere 

Anadolu beylikler dönemini yaşamaktadır. Herkes güç bende demekte ve bu 

sebepten beylikler arasında çatışmalar hiç eksik olmamaktadır. Böylece de asıl 
düşman daha rahat bir nefes almaktadır. Tıpkı günümüzde olduğu gibi o zaman da 

millî bir direniş baş gösterir ve Karamanoğlu Mehmet Bey bir yerden, Şeyh 

Edebalî bir yerden, Ahi Evran bir yerden halkı aydınlatırlar. Sonuç mu? Yedi yüz 

atlıdan tam 627 yıl dünyaya hükmeden büyük bir imparatorluk ortaya çıkar. 

Türk kamuoyunda Nasreddin Hoca Timur’la çağdaş gösterilir. Oysa Timur’un 
Ankara’ya gelişi Nasreddin Hoca’nın vefatından 117 yıl sonradır. “ölen adam 

dirilmeyeceğine” göre bir yerde bu işi bitirmemiz gerekmiyor mu?  Sadece 

Türkiye’de değil, Türkiye dışındaki Türklerin Nasreddin Hoca kitaplarında da 
otuzun üzerindeki fıkra, Nasreddin Hoca ve Timur’la ilgilidir. Uzun yıllar 

Nasreddin Hoca Timur’la çağdaş gösterilmiş, hatta onun fil ve peştamal fıkraları 

hep öne çıkarılarak Nasreddin Hoca ile özdeşleştirilmiştir. 
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“Günün birinde Nasreddin Hoca ile Timur hamama gitmişler. Biraz duş alma 

ve yıkanmadan sonra göbek taşına doğru giderlerken Timur Nasreddin Hoca’ya 

sorar? 

“Hocam ben kaç akçe ederim?” 

Nasreddin Hoca, şöyle bir Timur’u süzdükten sonra, “Kırk akçe edersin” der. 

Bunun üzerine hiddetlenen Timur: 

“Bre Hoca efendi, Hoca efendi, sen ne diyorsun, ben dünya çapında bir 

cihangirim, sadece benim üzerimdeki peştamal kırk akçe eder” der.  

Bunun üzerine Nasredin Hoca: 

“Bre Moğol bozuntusu ben zaten sana değil üzerindeki peştamale kırk akçe 

değer biçmiştim.” der. 

Nasredin Hoca’nın fıkralarını yazılı kaynaklarda 15. yüzyıldan itibaren görmeye 
başlarız. Bugüne kadar onunla ilgili olarak değişik kütüphanelerde onlarca yazma 

tespit edilmiş olup, bunların büyük bir çoğunluğu günümüz harflerine aktarılmıştır. 

Nasreddin Hoca ile ilgili matbu metinleri de yine değişik kütüphanelerde 
bulmaktayız. Galiba Nasreddin Hoca fıkraları ile ilgili en büyük problemimiz sözlü 

kaynaklardaki fıkralardır. Çünkü Bektaşî, Temel, Tayyip Ağa, Çivit Emmi, Hacı 

Kiya, Osman Ağa, İbrahim (İbik) Dayı, vb. adlarının yerine Nasreddin Hoca’nın 
adını koyarsak fıkra Hoca’mızın olmaktadır. Aynı fıkraya Nasreddin Hoca’nın 

yerine başka adları korsak, bu defa fıkra başka bir tipe bağlanıvermektedir. Başta 

gazeteci Samim Kocagöz (Kocagöz 1970:288; 1971:10-11; Sakaoğlu 2005:25) ve 

öğretim görevlisi Şükrü Kurgan (Kurgan 1986:82-83; Sakaoğlu 2005: 25-26) 
olmak üzere bazı araştırıcılar konuyla ilgili ölçütler ortaya koymuşlardır. Bunların 

değerlendirmelerinden bazılarına katılmamıza rağmen, bazılarına da 

katılmadığımızı belirtmek isteriz. Bir de şu hususu hatırlatmakta yarar vardır: 
Nasreddin Hoca bir fıkra anlatıcı değildir, o olaylara tebessüm ve güzellikle 

yaklaşan bir gönül adamıdır. O bir din adamı olduğuna göre; onun fıkralarında 

Allah’ın yasakladığı hiçbir şey hayatıyla bağdaşamaz.  

Nasreddin Hoca fıkralarında hayatın çeşitli kademeleriyle karşılaşmaktayız. 

Kominizm rejimi Kırgızistan’da onun fıkralarından yararlanarak kendi 
propogandasını yapmıştır.  Yine bütün dünyadaki eğitimciler onun fıkralarından 

yararlanmayı, resimlemeyi, daha sonra da bazı mesajlar vererek hayatın her 

safhasında ondan yararlanmayı önermektedir. Nedendir bilinmez, biz hâlâ 
Nasreddin Hoca’mıza dönemine uygun bir kıyafeti biçemedik. 

Bakınız bir diksiyon hocası onun bir fıkrasından ne güzel yararlanıyor:  

“Halkımız arasında sabrın sembolü olan Eyüp peygamberin adını doğru dürüst 

söyleyemeyiz. Bir kısmımız, Eyip, bir kısmımız Eyyüp, vb. şekilde söyleriz. İşte 

Nasreddin Hoca bundan 700 yıl önce bu tespitini yapmış ve çocuklarınıza “Eyüp” 

adını koymayınız, bir süre sonra çeker büker ve “İp” yaparsınız.” deyivermiş. 

Nasreddin Hoca’nın yukarıda bir psikiyatri uzmanı olduğunu söylemiştik. 
Acaba psikiyatri doktorları, onun fıkralarından tespit ettiklerini hastalarına 

anlatarak onları rahatlatamaz mı? Sadece anlatma mı? Elbette hayır... Onun 

fıkraları cd, kasetçalar, vb.’ne okunarak yine hastalara verilmesi yoluna gidilemez 
mi? 
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Bana göre insanların doktora gitmeden önce kendilerinin tedbirini almaları 

gerekmektedir. Yaz aylarında cereyanda kalan bir kişi elbette hastalanır. Kışın 

ortasında da ince bir elbise ile sokağa çıkarsanız yine hastalanırsınız. Günümüz 

dünyasında “stres” denilen bazı “takıntı”larımız da insanları hasta etmemekte 
midir? İşte o zaman Nasreddin Hoca’mıza müracaat edeceğiz ve: 

“Nasreddin Hoca’ya sormuşlar: 

“Hekimlik nedir?” 

Hoca: 

“Ayağını sıcak tut, başını serin gönlünü ferah tut düşünme derin derin.” 

Nasreddin Hoca’nın fıkralarında “tuz” ve buna bağlı olarak ekmekten de söz 

edilir. Türklerdeki “tuz-ekmek hakkı” deyimini hepimiz biliyoruz, bilmesine de 

günümüz gençliğine tuz ne işe yarar derseniz, evirirler çevirirler; fakat onun 

kokuşmayı önlediğini Nasreddin Hoca çevikliğiyle cevaplandıramazlar: 

“Nasreddin Hoca’ya sormuşlar: 

“Hocam, denizin suyu niçin tuzludur?” 

“Aaa bunu bilmeyecek ne var, balıklar kokmasın diye.” cevaplandırıvermiş. 

Nasreddin Hoca deniz görmüş müdür? Bana göre o deniz görmemiştir. Onun 
gözündeki deniz Akşehir gölüdür. Fakat Özbek Nasreddin Hoca fıkrasında: 

“Hoca çok susamış ve köpüklü dalgalardan bir avuç su aldıktan sonra 

boğazının yandığını görünce geriye tükürmüş ve tatlı bir bulaktan aldığı bir kova 

suyu, denizin üzerine dökerek: 

“Kendi kendine kabarıp durma su dediğin böyle olur.” demiş.  

Günümüzde bir kişi konuşurken bazı insanlar ya dinler gibi görünürler, ya da 

sağıyla soluyla konuşur, karşısındaki insanı halkımızın ifadesiyle “Adam hesabına 
almaz.” Bakınız bundan yedi yüz sene önce bu konu Nasreddin Hoca’da nasıl 

şekillenmiş: 

“Bir gün Nasreddin Hoca’ya sorarlar: 

“Hocam, adam olmanın yolu nedir?” 

Hoca Efendi hiç düşünmeden cevap verir: 

“Kulaktır!..” 

Cevabı anlayamayanlar birbirlerine bakışırlarken Hoca meseleye açıklık 

getirir: 

“Birisi konuşurken onu can kulağıyla dinlemeli;  bu arada kendisi de ağzından 

çıkanı işitebilmelidir.” der. 

Türk halkı her olayı çok yönlü olarak değerlendirir. Bakınız “Ya ağaçtan öteye 
yol giderse” deyimi, Nasreddin Hoca’nın dilinde zenginleşerek ne güzel 

hikâyeleşmiş. Atalarımız boşuna mı; “Tedarikli başa kar yağmaz.”, “Eşeğini 

sağlam kazığa bağla ondan sonra Allah’a güven.” demişler. 

“Günün birinde muzip çocuklar hocanın ayakkabısını çalmak için düz bir 

ağacın yanında durarak: 

“Hocam, bu ağaca çıkabilir misin?” demişler. 

Hoca da: 
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“Tamam, çıkarım” demiş demesine de beline de papuçlarını sokmasın mı? 

Bunu üzerine çocuklar bağırışmaya başlamışlar: 

“Hocam niçin papuçlarınızı belinize soktunuz?”  

Bu defa Hoca: 

“Ya ağaçtan öteye yol giderse.” demiş.  

Ağaç deyince Hoca’mızın “Bindiği Dalı Kesmek” fıkrasını hatırlatmak isteriz. 

Günümüz Türkiye’sinde, bilhassa güney komşularımız, hâlâ bindiği dalı kesmeye 

devam etmektedirler. Bilhassa Talabanî ve Barzanî’ye de “Bindiğiniz dalı 
kesmeyin.” demekte yarar olduğu kanaatindeyim.  

Şimdi annesiyle ilk defa sokağa çıkan ve anadilini öğrenmek için de hiç 

durmaksızın sorular soran bir çocuk düşünelim. İster meraklı Melahat, isterseniz 

meraklı Ali deyin... Onlar annesine soruyorlar: 

“Anne bu insanlar niçin değişik yönlere gidiyor?” Anne Nasreddin Hoca’nın 

fıkrasını bilmezse “İşte evleri şurada olduğu için, işte otobüs durağı orada olduğu 
için gibi” cevaplar verecektir. Nasreddin Hoca fıkrasını bilmesi durumunda ise 

cevabı çok hoş olacaktır: 

“Oğlum eğer insanlar tek yöne gitseydi dünyanın dengesi bozulurdu, ardından 

felaketler oluşurdu”. 

Günlük hayatımızda yağan, gürleyen insanları çok görürüz. İşte “Biz şöyle 

yapacağız, böyle yapacağız, asarız, keseriz, yakarız, yıkarız...” İçinizden “Atma 
Recep din kardeşiyiz.” cümlesini söylediğinizi işitir gibiyim. Ben o tür insanlara 

bir Nasreddin Hoca fıkrasıyla cevap vermek istiyorum: 

“Nasreddin Hoca günün birinde mezarlıkta dolaşırken, köpeğin birisinin mezar 

taşını kirlettiğini görmüş ve: 

“Hoşt, hoşt...” demiş. Bunun üzerine köpek hırlamaya başlamış. Ardından 
Hoca köpeği daha fazla rahatsız etmeden hazır ola geçmiş ve esas duruşunu 

göstererek: 

“Geç yiğidim geç.” demiş. 

Zaman zaman da yaşlı kesimden “Ah gençliğim ah!” sözlerini işitiriz. Aslında 

bu tür insanların gençliği de yaşlılığı gibidir. Tıpkı Hoca’mızın fıkrasında olduğu 

gibi: 

“Nasreddin Hoca günün birinde eşeğine binmek isterken eşekten düşer ve tozun 
toprağın içerisinde debelenmeye başlar. Bunun üzerine Nasreddin Hoca: 

“Ah gençliğim ah!..” der. 

Fakat kendisine gelip etrafına şöyle bir göz attıktan sonra: 

“Ben senin gençliğini de bilirdim.” diyerek son noktayı koyar. 

Nasreddin Hoca’nın zamanında bugünkü ölçüde hastane hizmetleri veriliyor 

muydu, bilmiyoruz. Bu konuda bildiğimiz tek şey, Nasreddin Hoca’nın zamanında 

da Türk insanının saatlerce hastanın yanında kaldığıdır.  Bakınız Nasreddin Hoca 

hastalanıp evinde istirahate çekilince ne olmuş: 

“Konu komşu topluca Hoca’nın yanına gelerek: 

Hocam, geçmiş olsun, İnşaallah kısa zamanda atlatır yine bizlere katılırsın 
demişler. Geçmiş olsun demesine demişler de sohbeti de uzattıkça uzatmışlar. Bu 
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duruma canı sıkılan Hoca, Türk misafirperverliğini göz önüne aldığı için kalkın 

gidin de diyememiş. Tam o sırada ezan okunmaya başlanınca konuklar da 

yerlerinden kalkmışlar. İşte o zaman Hoca taşı gediğine koymuş: 

Komşular, size vasiyetimdir, siz siz olun sakın hastanın yanında onu sıkacak 

kadar oturmayın.” 

Galiba 13. yüzyıldan günümüze pek de değişen bir şey olmamış. Oysa her yerde 
“Ziyaretin makbulü kısa olanıdır.” diye yazar, doktorlar hastanın yanında daha 

fazla kalmayın der. Hasta sahipleri ise daha daha nasılsınız demeye devam ederler.  

Galiba günümüzün bir başka sorunu da hırsız ev sahibi arasındaki ilişkidir. İşte 

bu ilişkiyi konu alan fıkralardan birisinde Hoca’nın evine hırsız girer ve Hoca 

Efendi’nin neyi var neyi yok ise hepsini alıp götürür. Haberi alan komşular 
Hoca’ya geçmiş olsuna gelirlerken: 

“Hocam, uykun da pek ağırmış galiba” 

“Ah Hocam ah, şu pencerelere bir demir bile taktırmadın!..” 

“Sana kapı kilidinin eskidiğinin değiştirilmesi gerektiğini kaç defa söyledik!..” 

Bütün bu konuşmaları dinleyen hoca: 

“Bre ağalar, beyler, dediklerinizin hepsi doğru; ya hırsızın hiç mi suçu yok?” 

Günümüzde evi soyulan, kayıplara uğrayan insanımıza aynı aklı vermiyor 

muyuz? Hatta adamı suçlu bile ilan etmiyor muyuz? 

Şimdi sizlere “İpe un serilir mi?” diye sorsam, hepinizin cevabı “Hayır.” 

olacaktır. Hoca da bu işin farkındadır. Ancak sürekli bir şey istemeyi alışkanlık 

hâline getiren bir komşuyu nasıl bertaraf edeceğiz? İşte o zaman ipe un sermek 
fıkrası işimize yarayacaktır: 

“Komşu kapıyı çalar, 

Rahmetliyi yakalar: 
İp lazım çamaşırı asmak için balkona. 

İstemekte aşırı 

Gidince merhum ona 

Der ki: Takdim ederdim 
Lâkin ipe un serdim. 

Kendini bulup haklı 

Adam der: Kimin aklı, 
Yatar böyle sermeye 

Her gün istenen ipi 

Gönlüm yoksa vermeye, 
Sallamaz bora, tipi 

Onun her an gererim 

Üstüne un sererim” (Sakaoğlu 2005: 93). 

Günümüzün ekonomik şartlarında ne kadar sıkıntı içerisinde olduğumuzu 

herkesin malumudur. Kapanan dükkânlar, sönen ocaklar, vb. Nasreddin Hoca’nın 
yaşadığı yüzyılda banka kartı yoktu, kredi de çekilemiyordu.  İnsanlar birbirlerini 

yakından tanıdıkları için de kime borç verileceğini, kime verilemeyeceğini çok iyi 

biliyorlardı. İşte böyle bir ortamda; 

“Alış-verişi kötü olan komşusu Hoca’nın kapısını çalar ve: 
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‘Hocam mümkünse bana üç günlüğüne vadeli para versen’ der. 

Olanları dinleyen Hoca hemen taşı gediğine kor: 

‘Komşu benden borç isteme sana istediğin kadar vade vereyim.’ ” 

Hoca’nın şairliğini konu alan fıkralar da vardır.  Bu fıkralardan birisinde Hoca, 
yatmadan önce canı yemek isteyen komşusuna: 

“Bizim eller bizim eller 

Yatarken üzüm yerler 

Sözün sonunun nereye varacağını anlayan Hoca komşusuna: 

Sizin eller sizin eller 

Yatarlarken üzüm yerler 

Bizde öyle âdet yoktur 

Saklarlar da güzün yerler” der. 

Görüldüğü gibi yedi yüz yıl önce aramızdan ayrılan Nasreddin Hoca, ününü 
sadece Türkiye’de değil, Türkiye’nin dışındaki Türk devlet ve topluluklarında ve 

bütün dünyada duyurarak ebedî yaşayanların arasına girmiştir.  

Modern dünya, çocuk ve yetişkin eğitiminde Nasreddin Hoca ve benzeri 

tiplerden her zaman yararlanmıştır. Ancak Türkiye’de yaşayan insanlar bu konuda 
epeyce geri kalmışlardır. En büyük arzumuz, zaman geçirmeden psikologların, 

psikiyatri uzmanlarının ve eğitimcilerin Nasreddin Hoca fıkralarından 

yararlanmalarıdır. 

 

KAYNAKLAR 

Ali Berat Alptekin, Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler, Ankara 2005. 

Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (4), İstanbul 1983. 

Mümin Çevik, Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1-2,  İstanbul 1976. 

Zuhuri Danışman, Evliya Çelebi Seyahatnamesi III, İstanbul 1970. 

Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı (I), İstanbul 1973. 

Köprülüzâde Mehmed Fuad, Nasreddin Hoca, İstanbul 1334/1918. 

Şükrü Kurgan, Nasrettin Hoca, Ankara 1986. 

Saim Sakaoğlu, Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler, Ankara 2005. 

Ebru Şenocak, İronik Yaşamda Sonsuza Yürüyen Kahraman: Nasreddin 

Hoca, Konya 2007. 

Nail Tan, Nasreddin Hoca Senfonisi (Roman), Ankara 2006.  

 

 

SENİN GİBİ 
   Bekir OĞUZBAŞARAN 

Küfül küfül esen, yel senin gibi 

Burcu burcu kokan, el senin gibi 
Âşığın kalbini kor gibi yakan 

Katmer katmer açan, gül senin gibi... 
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MİSAFİR 

Şahin UÇAR 

I 
Bakar bu dağlara bir çocuk şâir 
Erir bu dağların karları erir 

Akar boz-bulanık sel olur gider 

Gelir çayır biçme zamanı gelir 

Çayırda bin çiçek boy atar, büyür 
Ey misâfir gör ki boy atan çayır 

Zaman geçer, büyür, biçilir, kurur 

İnsan bir misâfir-yolcudur, gider 
Bakar gökyüzüne bir çocuk şâir 

Bir gök kuşağıdır, belirir, yiter... 

 
Şimşek çakar ve söner: sonra gök gürlemesi 

Parçalar bir tarraka karanlığın kalbini 

Göklere bakan şâir, gür olsa da nefesi 

Korkar ki karanlıkta kaybolur gider sesi 

 

 

 

NİĞDE’Yİ SEVMEK 
Sabri NAKİBOĞLU 

Ben bir Anadolu çocuğuyum 

Çalışır, çabalar terlerim. 

Bağ, bahçe, bostan derken 
Güneşe doğru ilerlerim. 

Kara bulutlar döner başımda. 

Bazen yağmur yağar, sel olur… 

Nane, kekik kokar aşımda: 
Güneş yeniden doğar, seller durulur… 

Demirkazık haşmetle seyre dalar… 

Gök kubbe gümbür gümbür gümbürder 
Yer, yerinden oynar adeta; 

Durur kabaran sular, dalgalar… 

Niğde’nin üstüne bir karanlık çöker 
Kâbus gibi oturur göbekli dağa. 

Suskunlaşır eyyam-ı beşer… 

Bulutlar Çamardı’ndan başlar dağılmaya… 

Kışına, yazına hayran kalırsın. 
Topraktan, yapraktan bir haz alırsın 

Nasıl sevmezsin ki NİĞDE’yi söyle? 

O, senin aşkındır, hep kıskanırsın… 
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BU KAPILAR DA ECDAT YADİGÂRI! 

Prof. Dr. Nâzım H. POLAT 

30 Eylül 2007’de Niğde TV’deki “Hafta Sonu Bülteni” adlı programda 

sevindirici bir haber sunuldu. Bedesten’e sahip çıkılması için ilimizde faaliyet 
gösteren bir büyük iş merkezinin ortaklarından biri harekete geçmiş. Bu iş 

adamının ilgi ve şefkati sayesinde ecdat yâdigârı Bedesten işyeri olarak girecekmiş. 

Bir gazeteci arkadaş da bu gayreti olabildiğince alkışlayıcı cümleler söylüyor, 
vaktiyle bir yapının “ecdat yâdigârı”nın işyeri olarak değerlendirilip kurtarılması 

yolunda çok şey yazdığını belirtiyor. 

Bir alkış da bizden... Bir alkış da bizden... Doğrudur! Bir binanın içinde insan 

nefesi olmazsa o taş duvarlar üşür, ağlar. O gözyaşları, dert sahibi bir insan gibi 

binayı içten çürütürken, dışarısı ise otla, çiçekle renkleri yeşeriyor. Ama bu 

yeşerme, aslında mezarın üstündeki yeşerme gibidir. Doğrudur! Bedestenler zaten 
eski iş merkezleridir. Aslî fonksiyonuna uygun biçimde değerlendirilmesi pek 

güzel olur. Bu güzelliğin devamı için dikkat edilmesi gereken bir hususu da dile 

getirelim. Tarihî yapıların titreşimli ortamdan uzak olması lâzımdır. Vakıflar 
Müdürlüğü, kiralama işlemleri sırasında yüksek titreşimli makine gerektiren 

atölyelerin oraya girmemesine muhakkak dikkat ediyordur. Fakat Niğde 

Belediyesi’ne de bir iş düşüyor: Bedesten’in etrafından ağır tonajlı taşıtların, geçişi 

önlenmelidir.  

Ancak! 

Ancak, Bedesten yine de mahzun kalacaktır. Bedesten gibi iktisadî hayat içinde 

kolayca, dolaysız olarak değerlendirilebilen bu gibi yapılar, ucuz işyeri arayan iş 

adamlarımız için kurtarılması gereken “ecdat yâdigârı”dır. Ya Bedesten’in tam 
güney cephesindeki Sungurbey Camii’nin hergün yokluğa sürüklenen o güzelim 

kapıları ecdat yâdigârı değil mi? Onların iktisadî hayata doğrudan katkısı yok. Ama 

onların da kurtarılması, yarınki nesiller için müzeye kaldırılması lâzımdır.  

Daha önce, kalemimizi kalbimize batırarak, bu konuyu yazmıştık. Akpınar’ın 

5. sayısında “Sungurbey’in Feryadı”nı dile getirmiştik. Kültür meselelerine son 

derece duyarlı bir insan olan eski Valimiz Sayın Refik Aslan Öztürk, aynı konuyla 
vaktiyle nasıl ilgilendiklerini yazdılar (“Dergimize Mektup var”, Akpınar, 8. sayı, 

Mt.-Ns. 2007, s.43). Sayın valimizin tayini çıktığı için sonuca varılamamış olması 

büyük bir talihsizlik, Niğde adına büyük bir kayıptır. 

Feryadın devam ettiğini bir kere de eski Belediye Başkanımız şimdiki 

Milletvekillerimizden Sayın Mümin İnan’ın bulunduğu bir toplantıda dile 
getirmiştik. Sayın İnan’ın ilgisi, birkaç gün içinde sonuç alınacağına dair güven 

vermişti. Fakat olmadı... olamadı!.. 

Zor bir durumdan kurtuluş için mutlaka bir yol bulunacağına dair ümidi “Allah 

bir kapı açar” diyerek ifade ederiz.  

Ey!.. güzelliği kadar talihsiz kündekârî kapılar!... 

Allah size de bir kapı açsın! 

İlgilenen bir vali vardı… Gitti! 
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İlgilenen bir Belediye Başkanı vardı… Gitti! 

Bizim gibi etkisiz-yetkisiz birinin ilgisinden ne olur! 

Ama yine de dayanamayıp yazıyoruz. Sayın İnan’ın konuya ilgisi devam 

etmelidir. Bu kündekârî kapılar yok olmak üzeredir. Bir an önce ecdat yâdigârı 

oldukları fark edilmeli, müzeye kaldırılmalıdır. Bedesten’in kurtulması için orayı 
ticarî hayata açmaya çalışan işadamlarımız, birkaç metre ötedeki bu kapıların da 

ecdat yâdigârı olduğunu unutmamalıdır. Onların yardımıyla bu kapıların yerine, 

tarihî yapıya uygun yeni kapı yapılabilir. Eşi benzeri az bulunur bu kündekârî 
kapılar da onların himmetiyle müzeye kaldırılıp gelecek nesillere emanet edilebilir. 

 

 

MEVLÂNA’YA SESLENİŞ 

    İsmail ÖZMEL 

Mevlâna, Mevlâna anlat Mevlâna, 

Seven gönüllere kanat Mevlâna. 

 
Bir dost selamıdır nolur kabul et, 

Ya feyzin ver ya sohbete dâhil et. 

Seven gönüllere bir derman lütfet. 
 

Mevlâna, Mevlâna anlat Mevlâna 

Seven gönüllere kanat Mevlâna. 

 
Gönül sarhoşları geldi Konya’ya 

Himmet et, nasip ver, tutsun bu maya. 

Semazenler çıksın dostu bulmaya. 
 

Mevlâna, Mevlâna anlat Mevlâna  

Seven gönüllere kanat Mevlâna. 

 
Dereler coşunca sığmaz kabına 

Bir su gibi aktık geldik kapına, 

Kalpleri şevkinle sardı bu mana. 
 

Mevlâna, Mevlâna yol aç Mevlâna 

Mahzun gönüllere ilaç Mevlâna. 
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CEZMİ ERSÖZ: BİR SOSYAL TRAVMANIN ŞİİRE AKSİ- 

SAKAT SÜVARİNİN KARISI 
Doç. Dr. Ali İhsan KOLCU 

 

SAKAT SÜVARİNİN KARISI 
 

Meğer çoktan dökülmüş 

Aynalardan sırlar, 
Çoktan yayılmış kanser kokusu  

Apartman 

Boşluklarına 

Ve karanlık pencerelerde 
Eski bir çığlık gibi yaşıyormuş 

Kadınlar... 

Yoksa der miydim anneme  
Küstah bir 

Şaşkınlıkla, 

Bırak artık bu beklemeleri, diye 
Çünkü güzel günler geride kaldı, 

Beklenen o güzel günler 

 

O da biliyordu oysa 
Bahtsız kadınlar kabilesinde  

Ölümün 

Sıradan günlere paylaştırıldığını, 
Felaketlerin basit sezgilerle fark edilip 

Yürek ağrılarını dindirdiğini. 

 
Nitekim vazgeçmişti artık 

İpekli kumaşlar dikip 

Sakat süvariyi beklemekten... 

Konuştuk uzun uzun 
-Balolar, danslar, şenlikler ve 

Cumhuriyet...   

Sonra başını açmasını   

Söyledim ona 

Durdu... Düşündü... 
Ve karanlık anlamları  

Bırakarak ardından 

İncecik bir yalnızlık gibi  

Sokaklara çıktı, 
Hatırladı kendini... Ürperdi... 

Akşamdı... Bizim gibi adamlar  

Haber verdi 
Ölüsünün Mercan Karakolu'nda 

Bekletildiğini. 

Başörtüsünü 
Ve amelelere Harb-ı Umumiyi  

Anlatan 

Sakat süvariyi kahveden aldım. 

Ne babamın polislere anlattığı 
Dokunaklı anılar, 

Ne de kirli deniz kokan 

Saçları tanık 
Oldu ölümüne... 

Onun ölümü ne kanser,  

Ne kocası, 
Ne komşular... 

Ölümü, elimde buruşturduğum 

Bu başörtü 

Bu baş... Bu örtü... 
Bu baş... Bu örtü... 

Bu baş... Bu örtü...  

 

Çözümleme 

Sakat Süvarinin Karısı adlı manzume ülkemizin seksenli yılların ortalarından 

itibaren gündemine oturan başörtüsü meselesine farklı bir noktadan bakan ve 

slogana, ideolojiye bulaşmadan daha çok estetik kalıplar içinde kalmayı amaçlayan 

bir metin görünümündedir. 

Şiirde anlatıcı / şairden başka bir anne ve onun kocası sakat süvari kocası 

vardır. Kadın kişiliği ile tarihe bağlıdır ve taktığı başörtüsü uğrunda nice savaşların 
yapıldığı bir ‘namus’u, ‘özgürlük’ü simgeler.  
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Şair ülkedeki sosyal ve siyasal değişimi kanser metaforu ile açıklamaya çalışır. 

Artık bu ülkede insanlar savaşlardan değil kanserden ölmektedir. Kadınlar eski bir 

çığlık gibi yaşamaktadır. Şairin annesinin beklediği o güzel günler geride kalmıştır. 

Beklenen günlerin geride kalması muhtemel bir geleceğin olmadığını işaret eder. 
Kurtuluş için verilen savaş anlamını yitirmiştir. Bu ülke bir bahtsız kadınlar 

kabilesidir. Ölümler sıradan günlere paylaştırılan bir ortak acı gibidir. Anne artık 

güzel günlerin saklı olduğu bir geleceğe inanmaz. İpekli kumaşlar giyip sakat 
süvariyi beklemekten vazgeçer. Güzel günler geride kalmıştır. Cumhuriyet, onun 

getirdikleri, kadına ve onuruna duyulan saygı kaybolmuştur;  balolar, şenlikler, 

yeni sosyal hayat savaşılan değerleri unutturmuştur. Şimdi ülke büyük bir 

dönüşümün eşiğindedir. Oğlu annesine artık başını açması gerektiğini söyler. Artık 
ülkeyi kurtaran iradenin paradigması gitmiş yeni bir paradigma gelmiştir. Anne 

birdenbire bu dünyaya yabancılaşır. Uğrunda bir milli mücadele verilen ve namusla 

özgürlüğün simgesi olan başörtüsü şimdi ülkeye egemen bir paradigmanın emriyle 
çıkartılacaktı. Kendisini birdernbire anlamsız ve gereksiz bulan kadın sokaklara 

çıkar. Kendini hatırlar. Başörtüsüne uzanan ecnebi el şimdi ta yanı başındadır. Bu 

sosyal ve psikolojik bir travmadır. Kadın gençliğinde gerektiğinde yapmayı 
düşündüğü şeyi yapar. Namusunun timsali saydığı başörtüsünü çıkarmaktansa 

ölmeyi tercih eder. 

Oğul, kahvede amelelere Harb-i Umumi’yi anlatan babası sakat süvariyi alır ve 

durumdan haberdar eder. Kadını öldüren ne babanın anlattığı dokunaklı anılar ne 

kanser, ne komşular neden olmuştur. Kadın salt başörtüsünü çıkarmamak için 

intihar etmiştir. 

Sakat Süvarinin Karısı şiiri Türkiye’nin son yirmi beş yılana damgasını vuran 

yapay bir problemi dramatik biçimde dikkatlere sunar. Bir yanda başörtüsünü 
siyasal bir simge, rejime meydan okuyan bir bayrak gibi kullanmak isteyen siyasi 

gruplar, diğer yanda bu hareketi rejime bir kafa tutma ve tehdit hareketi olarak 

gören devlet güçleri vardır. Başörtüsünü bir ziynet gibi kendisine yakıştıran samimi 

Müslümanların duyguları bu kavga arasında rencide olmaktadır.  Halbuki siyasal 
bir simgeye dönüşmeden önce başörtüsü milletin kültürüne, folkloruna, şiirine, 

şarkı ve türküsüne nüfuz etmiş adeta onun onurunun bir parçası haline gelmişti. 

Şiirde intihar eden kadın böyle bir incinmenin sonucunda bu ölümcül kararı verir. 
Şair meselenin siyasal ve dinsel boyutuna temas etmeden daha çok tarihsel ve 

psikolojik boyutuyla ilgilenerek manzumesini kurgulamıştır. Dışarıdan ithal 

edilmiş ya da siyasal söyleme göre icad edilmiş bir örtünme biçimini bin yıldır 
İslâmla müşerref olan milletimiz beklendiği kadar benimsemedi. Ne türban ne de 

sıkma baş örtünme biçimi belli bir kesimin tercihi olarak sınırlandı. Anadolu’da 

halk hala çember, başörtüsü, yazma gibi geleneksel örtünme nesnelerini 

kullanmaya devam ederek başörtüsünü siyasal bir üniforma gibi kullanmak 
isteyenlere en doğru cevabı vermektedir.  

Fakat ortada çözülmesi gereken bir travma vardır. Kimi siyasal kesimlerin 

varlık sebebi olan bu mesele bir türlü halledilememektedir.  
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TÜRK LEHÇELERİNDE ÜNLÜ UYUMLARI 
Yrd. Doç. Dr. Sadi H. NAKİBOĞLU* 

 

Ünlü uyumları Türk dilinin en ilgi çekici özellikleri arasındadır. Temel dilbilim 

kitaplarında Türk dili çoğu zaman bu özelliğiyle yer almaktadır. 

Bu durum yakından bilinmesine rağmen konu bu güne kadar bir bütün halinde ele 

alınmamıştır.  

Burada sırasıyla, “Uyum, Ünlü Uyumu, Büyük Ünlü Uyumu, Küçük Ünlü Uyumu, 

Türkiye Türkçesinde Ünlü Uyumları, Türk Lehçelerinde Ünlü Uyumları” başlıkları 

üzerinde durulacaktır. 

Uyum (Osm. âhenk; Fr. harmonie). Türkçe kelimelerdeki sesler arasında görülen 

benzeşme. Ünlü ve Ünsüz Uyumu olmak üzere iki çeşidi vardır (Topaloğlu 1989: 147). 

Ünlü Uyumu (Osm. âheng-i asvât; Fr. harmonie vocalique). Bazı dillerde, 

özellikle Türkçede ünlülerin bir kelimede kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık 

bakımlarından benzeşmesi. Ör. aşağıda, kılıbık, bilgiçlik, yetersiz, üzümcü, görücü, 

çocukluk, kusursuz, gönderilmiş. Ünlü uyumu, Büyük ve Küçük Ünlü Uyumu olmak 

üzere ikiye ayrılır. Krş. Uyum. 

Büyük Ünlü Uyumu (Osm. umumî âhenk kaidesi; Fr. harmonie palatale). 

Türkçede kalın ünlü içeren hece ile başlayan bir kelimenin sona gelen bütün 

hecelerinin kalın ünlülerle, ince ünlü içeren hece ile başlayan bir kelimenin sonraki 

hecelerinin de ince ünlülerle devam etmesi kuralı. Ör. kaç-mak-sı-zın, ko-şuş-tur-mak, 

ev-ler-den, gi-de-rek, bö-ğürt-len. Krş. Ünlü Uyumu (Topaloğlu 1989: 46). 

Küçük Ünlü Uyumu (Fr. assimilation labiale, harmonie labiale). Türkçe 

kelimelerde düz ünlüden sonra düz ünlünün, yuvarlak ünlüden sonra dar-yuvarlak veya 

düz-geniş ünlünün gelmesi kuralı. Ör. kapıdan, incecik, gündelik, kavuşmak, korucu, 

köpükler. Krş. Ünlü Uyumu (Topaloğlu 1989: 105) 

Türkiye Türkçesinde Ünlü Uyumları 

Türkçenin ses açısından çok önemli bir özelliği, onu pek çok dilden ayıran ve 

Altay dilleri gibi pek az dilde bulunan «ünlü uyumları»dır. «Büyük ünlü uyumu kuralı» 

dediğimiz kural, Türkçede sözcüklerin ilk hecelerinde art (kalın) ünlü varsa sonraki 

hecelerde de yine art ünlünün; ön (ince) ünlü bulunuyorsa, sonrakilerde de yine ön ün-

lünün yer alması, sözcüğe eklenen birimlerin de —pek az istisnası dışında— bu 

eğilime uymasıdır (Aksan 1997: 20-22). 

Kalınlık-incelik uyumu başlangıçtan bugüne kadar Türkçenin her devrinde çok 

kuvvetli olarak hâkim bulunmuş olan ve olmakta devam eden bir kaidedir. Türkçenin 

en büyük fonetik hususiyetini bu kaide teşkil eder. Türkçeye giren ve böyle bir uyum 

taşımayan yabancı kelimeler bile ağızlarda geniş ölçüde kalınlık-incelik uyumuna tabi 

tutulurlar. Türkçenin bu uyum dışında kalan istisnaları çok azdır ve başka sebeplerle 

sonradan ortaya çıkmışlardır. 

Düzlük-yuvarlaklık uyumu bir kelimedeki vokallerin düzlük-yuvarlaklık 

bakımından birbirine uymasıdır. Türkçede köklerde olsun, köklerle ekler arasında 

olsun, bir kelimede vokaller arasında umumiyetle düzlük yuvarlaklık bakımından bir 

uygunluk olduğu göze çarpar. Umumiyetle diyoruz, çünkü bu uyum Türkçenin her 

                                                
* Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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devrinde her sahada kelime bünyesine kuvvetle hâkim olan bir uyum değildir. Bu 

uyum ancak bugünkü Türkiye Türkçesinde kuvvetli bir şekilde kendini 

hissettirmektedir. Eski Anadolu Türkçesinde böyle bir uyum mevcut değildir. Batı 

Türkçesi ancak Osmanlıcanın sonundan sonra bu uyuma bağlı bulunan bir nizama 

sahip olmuştur. Eski Türkçede de bugünkü şekilde bir düzlük-yuvarlaklık uyumu 

yoktu. Hülasa, düzlük-yuvarlaklık uyumu ancak Batı Türkçesinin son devirlerinde 

sağlam olarak karşımıza çıkar. Bugün artık Türkiye Türkçesinde böyle bir uyum belirli 

bir şekilde hüküm sürmektedir. Bu hususta ağızlar yazı dilinden çok ileri gitmiş ve 

hemen hemen hiç istisna bırakmamıştır. 

Düzlük-yuvarlaklık uyumunun eski devirlerde görülmediğini söylemek şüphesiz 

eskiden bütün kelimelerin bu uyum dışında kaldığını ileri sürmek demek değildir. 

Türkçenin her devrinde büyük bir kısım kelimelerin bünyesinde böyle bir vokal 

uygunluğu olduğu muhakkaktır. Fakat böyle bir vokal uyumu bulunmadığını 

söylediğimiz devirlerde kelimelerin diğer büyük bir kısmında da düzlük-yuvarlaklık 

uygunluğu dışında kalan bir durum görülür. Bu aykırılık kelime köklerinde olduğu gibi 

köklerle ekler arasında da daima karşımıza çıkar (Ergin 2005: 71-72). 

Türk Lehçelerinde Ünlü Uyumları 

Azerbaycan Türkçesi 

Azerbaycan Türkçesinde büyük ünlü uymu oldukça sağlamdır. 

oxuram (okurum),  cızıx (çizgi),   çönderip (çevirmiş) 

Yabancı kelimelerin bir çoğu ünlü uyumuna uydurulmuştur: 

bağca (bahçe),  gayda (kaide),  esker (asker) 

Azerbaycan Türkçesinde kelime başında bulunan ı’lar i’ye dönüştüğü için bazı 

kelimelerde uyum bozulur. 

ilan (yılan),   sicax (sıcak),  işıg (ışık) 

Türkiye Türkçesinde olduğu gibi bazı yabancı kelimelerde uyum yoktur. 

Azerbaycan, edebiyat,  kefalet 

Azerbaycan Türkçesinde küçük ünlü uyumu sağlamdır. 

Bizim,  neğme (nağme) yazılır,   gözel,  tebiet 

Türkiye Türkçesinde uyuma girmeyen bazı Türkçe ve yabancı asıllı kelimeler 

Azerbaycan Türkçesinde uyuma girerler: 

xorus (horoz), xemir (hamur), çamır (çamur), gavurma (kavurma), gavun 
(kavun) vs. 

Yabancı kelimelerde bu uyum aranmaz. 

Telefon,  termos pedegog (Buran- Alkaya 2001: 47-48). 

Türkmen Türkçesi 

Türk dilinde genel bir kural olan bu uyum, Türkmen Türkçesi yazı dilinde oldukça 

sağlamdır. 

Adamların, atasının (dedesinin), alma (elma), gardaş (kardeş), baryakâ 
(gidiyorken), arkadakı (arkadaki), şununkı (şununki), alamat (alamet), cahan (cihan), 

gapıl (gafil), aşına (aşina), kerven (kervan), palav (pilav,) vb. 
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Küçük ünlü uyumu Türkiye Türkçesine göre, Türkmen Türkçesinde daha zayıftır. 

Yazı dilinin genel eğilimi, yuvarlak ünlüleri ilk hece dışında kabul etmemek yönünde 

olup kelimelerin ikinci heceden sonraki hecelerinde yer alan ünlüleri düzleştirmektedir. 

Türkmen Türkçesinde bu uyum daha çok 1. ve 2. hece arasında görülürken 3. 

hecede bozulur. Çünkü 3. hecede genellikle düz ünlülü şekiller kullanılır. 

bölünici (bölünen),   dovulçı (korkak), 

hovplulık (korkma durumu),   söygüli (sevgili),  güni (günü), 

düşündir- (düşündür-) vb. (Buran-Alkaya 2001: 77-79). 

Özbek Türkçesi 

Büyük ünlü uyumunda kalın ünlü kalın ünlüyü, ince ünlü ince ünlüyü takip eder. 

Ancak; Özbek Türkçesinde kalınlık-incelik uyumunun olmadığı görülmektedir. Türkçe 

kökenli ve alıntı kelime tabanlarında kalınlık-incelik uyumu mevcut değildir: çözıq, 
ündåş, tilmåç, birån, übirår, şirintåy; tänqıd, ma’lüm, hålat, xuddi, ba’zi, håsil. 

Uyumsuzluk, genellikle ekler ve kökler arasında daha da çok görülmektedir. Özbek 

Türkçesinde eklerde sadece işlek olarak "ince i ve ä ünlüleri"nin kullanılması, kalınlık-

incelik uyumunu olumsuz yönde etkilemektedir. 

Özbek Türkçesi kelimelerde düzlük-yuvarlaklık uyumunun olmadığı 

görülmektedir. Türkçe kökenli ve alıntı kelime tabanlarının çoğunluğunda düzlük-

yuvarlaklık uyumu yoktur: öpiç, ölik, hökiz, qoşin, qorqınç, oyin, ögit, ünli, uzunlik, 
üzüksiz, buzuqlik, uçiş; xuddi, håsil, isbåt, mildir, müfti, nåzik. 

Özbek Türkçesinde, düz ünlülerden sonra yuvarlak ünlüler de gelmektedir. Meselå, 

Türkiye Türkçesinde bazı kelimelerde (avuç, çamur, savur-, yağmur, yavuz) kural dışı 

olarak düz ünlüleri yuvarlak ünlüler takip eder. Ancak, Türkiye Türkçesinde bulunan 

bu kelimelerdeki geniş ve düz ünlüler, Özbek Türkçesinde geniş ve yuvarlak bir hâl 

almıştır, håvuç, såvur-, yåvuz. Bu sebeple, bu kelimelerde düzlük-yuvarlaklık uyumu 

mevcuttur. Türkiye Türkçesindeki yåğmur kelimesi Özbek Türkçesinde yåmğır 

şeklindedir, yåmğır kelimesinin ilk hecesindeki å yuvarlak olduğu için, bu kelimede 

düzlük-yuvarlaklık uyumu mevcut değildir. 

Özbek Türkçesinde kelime tabanları ve çekim ekleri arasında da düzlük-

yuvarlaklık uyumu yoktur. Bunda etkili olan unsurların başında, çekim eklerinde ünlü 

olarak çoğunlukla "düz i ünlüsü"nün bulunması gelmektedir: üzük+ning, oq+ni, köz+i, 

pul+ing, yåmån+mi, toq+mi, buzuq+miş, tur-di, könsin, bolib  (Coşkun 2000: 22-24). 

Uygur Türkçesi 

Bir kelimede kalın ünlüleri kalın ünlülerin, ince ünlüleri ince ünlülerin takip etmesi 

olayı, yani büyük ünlü uyumu, Uygur Türkçesi’nde aksaklıklarına rağmen büyük 

ölçüde kendini muhafaza etmektedir.  

Düz ünlüleri düz ünlülerin, yuvarlak ünlüleri ise dar-yuvarlak veya düz-geniş 

ünlülerin takip etmesi olayı olan küçük ünlü uyumu, Uygur Türkçesi’nde tam değildir 

(Öztürk, 1994: 7-9). 

Kazak Türkçesi 

Kazak Türkçesinde büyük ünlü uyumu Türkçe kelimelerde oldukça sağlamdır: 

baylanıstı (bağlantılı),  bülikşilik (kavgacılık, karışıklık) 

keyingi (sonraki)   avızdıq (gem, ağızlık) 

oqıttıruv (okutturmak)  uyımşıl (cemiyetçi) 
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Yabancı kökenli kelimeler büyük ünlü uyumuna aykırı düşebilmektedir: 

Evropalıq (Avrupalı)  poliytsıya (polis) 

dizanteriye (dizanteri)  uvazir (vezir) 

dinamit     tuvriyst (turist) 

Kazak Türkçesinde küçük ünlü uyumu, sadece düz ünlü bulunduran sözcüklerde 

görülür: 

Alıp    barıp (varıp) 

jetip (yetip)    jaratılış (yaratılış) 

bilgir (bilgiç)   keyin (sonra) 

Yuvarlak ünlüyle başlayan sözcüklerde bu uyum görülmez: 

öltir- (öldür-)    orıs- (vuruş-) 

özine (kendine)   jüzim (üzüm) 

joldıq (yolluk),  buldır (sisli, bulanık) (Buran-Alkaya 2001: 198-199). 

Kırgız Türkçesi 

Büyük ünlü uyumu Kırgızcada egemendir. Ünlülerde ilerleyici yuvarlaklaşma 

olayı   Kırgızca’nın   özgün ses olaylarından biridir. Sözgelimi:  

orto ‘orta’     közgö ‘göze’ 

özünçö ‘kendince’    köçmön ‘göçmen’ 

bolgon ‘olan’   bolso ‘olsa’ (Bozkurt 1992: 326). 

KT’ndeki ünlü uyumu çok belirgin olarak görülür. KT’ndeki yapım ve çekim 

ekleri de kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık bakımından uyuma uyarlar (Gülensoy, 

2004: 30). 

Kazan Tatar Türkçesi 

Büyük ünlü uyumu kuralı egemendir. Dudak benzeşmesi gelişmemiştir, u ve ü 

ünlüsü bulunduran sözcüklerde dudak benzeşmesi tümden bozulmuştur: 

utır ‘otur’    qulı ‘kolu’ 

qultıq ‘koltuk’   quwış ‘izleme’ 

künilsizlen- ‘gönülsüzlenmek’ (Bozkurt 1992: 336). 

Kırım Türkçesi 

Büyük ünlü uyumu kurallı olarak Kırım Türkçesinde de egemendir. Küçük ünlü 

uyumu tam oluşmamıştır. Aykırı örnekler vardır (Bozkurt 1992: 343). 

Nogay Türkçesi 

Nogayca’da sekiz ünlü vardır. Ünlüler bakımından Oğuz dillerinden büyük ayrım 

göstermez. Büyük ünlü Uyumu kurallı olarak dile egemendir. Dudak benzeşmesi 

oluşmamıştır. 

tuyo ‘deve’ 

üyinizge ketken’evinize gitmiş’ 

qozlorımızgo ‘gözlerimize’ (Bozkurt 1992: 365). 
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Tarançi Türkçesi  

Tarançi ağzında ı sesi bulunmaz. Onun yerine i ünlüsü kullanılır. Bu nedenle ünlü 

uyumu da bozulmuştur. 

bardim ‘vardım’    aldi ‘aldı’ 

keliptu ‘gelmişti’    aytmaymen ‘söylemem’ 

Dudak benzeşmesi tam değildir. Aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi kimi 

sözcüklerde ikinci seslemde u ünlüsü bulunursa da dudak benzeşmesi daha 

oluşmamıştır: 

olturup ‘oturup’   urup ‘vurup’ 

özüm ‘kendim’   özeñ ‘kendin’ (Bozkurt 1992: 282). 

Gagavuz Türkçesi 

Gagavuz Türkçesi’nde Türkçe kelimelerin büyük ve küçük ünlü uyumuna büyük 

ölçüde uydukları görülür. Türkiye Türkçesi yazı dilinde ses değişikliğine uğrayarak 

ünlü uyumu dışında kalan alma (K.16), kardaş (M.68) gibi kelimeler, Gagavuz 

Türkçesi’nde aslî ses özelliklerini korurlar. 

Gagavuz Türkçesi’nde; bir kısmı belli bir kurala bağlı olmayan ses olayları 

sebebiyle, ünlü uyumları zaman zaman ihlal edilse de, genellikle kalınlık-incelik ve 

yuvarlaklık-düzlük uyumlarının devam ettiği görülmektedir (Özkan 1994: 57-58). 

Sarı Uygur Türkçesi 

Sarı Uygurca yeterince bilinmez. Elde var olan bilgilere göre Sarı Uygurca, Eski 

Uygurcanın birçok özgün özelliğini yapısında korur. Bu bakımdan çok önemlidir, öte 

yandan Güney Sibirya Türkçesine geçiş durumundadır. Bu dili, Malov ve Tenişev gibi 

bilim adamlarının sınırlı çalışmaları ile tanırız. 

Sarı Uygurcada a, e, ı, i, o, ö, u, ü olmak üzere sekiz ünlü vardır. Ünlü uyumu 

bozulmuştur. Birçok sözcük kökü kalın ve ince ünlü ile iki biçimde söylenir. 

Sözgelimi: 

pil- /pıl- ‘bilmek’   kün / kun ‘güneş’ 

ün-/un- ‘çıkmak’    irk/ırk ‘mutlu’ 

tagey/tagay ‘dayı’    ser-/sar-’sarmak’ 

selgin/salkın ‘serin’   ündün/undun ‘doğu’ 

mızge ‘bize’    uzınge ‘kendine’ 

seninga ‘sana’   pugınqo’bugünkü’ 

Büyük ünlü uyumu bozulmuştur. Ünlü uyumunun bozulduğunu gösteren pek çok 

örnek vardır. 

Dudak benzeşmesi ya da küçük ünlü uyumu da bulunmaz. Yuvarlak ünlülerden 

sonra düz; düz ünlülerden sonra seyrek de olsa yuvarlak ünlüler gelebilir: 

qoñıl ‘gönül’   qumıs ‘gümüş’ 

yogın ‘kalın’   uygırnı ‘Uygur’u’ 

yolnı ‘yolu’    agur- ‘hastalanmak’ 

ogılıñga ‘oğluna’    azuq ‘azık’ 

ketür-’götür’   tagınqo ‘dünkü’ 
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pırıngo ‘daha önce’ (Bozkurt 1992: 286). 

Karakalpak Türkçesi 

Karakalpakça’da ünlü uyumu tamdır. Dudak benzeşmesi bulunmaz. Kırgızcada 

olduğu gibi ilerleyici yuvarlaklaşmalar bulunur. 

sözgö “söze”   körgönün ‘gördüğün’ (Bozkurt 1992: 314). 

Başkurt Türkçesi 

Başkurtça dil bakımından Kazan Tatarcasının bir ağzını andırır. Ünlü düzeni 

Kazan Tatarcasında olduğu gibidir. Büyük ve küçük ünlü uyumları egemendir. 

tötön ‘tütün’   bögön ‘bugün’ (Bozkurt 1992: 349). 

Karay Türkçesi 

Belli bir yazı dili bulunmadığı için Karaycanın dil özelliklerini anlatırken değişik 

ağızların özelliklerinden söz etmek olasıdır. Troki ağzında 8 ünlü (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) 

vardır. Halicz ağzında altı ünlü bulunur, (ö, ü) ünlüleri bulunmaz, o Ünlüsü yalnız ilk 

seslemde kullanılır. Karaycada ikili ünlü kullanımları vardır, /ai/, /ia/, /ui/, /iı/ 

ünlülerinin yan yana kullanıldığına tanık olunur. 

Ünlü uyumu bozulmuştur. Türkçenin kimi ünlülerinde aşağıdaki yönde değişmeler 

olmuştur: 

e ünlüsü  a,  ö ünlüsü    o sesine dönüşür: 

aliy ‘öyle’     biyanç ‘sevinç’ 

caxle-’çabalamak’    çebar’güzel’ 

erklan- ‘sahip olmak’   iştırıl- ‘toplanmak’ 

kipla- ‘güçlendirmek’  yerga ‘sıra, tabaka’ 

Kimi sözlürde ü ünlüsü u ünlüsüne dönüşmüştür: 

körum ‘görgü, gelenek’ Büyük ünlü uyumunun yanı sıra küçük ünlü uyumu da 

bozulmuştur. Dudak benzeşmesi tam değildir. 

uvlum ‘oğlum’   abravçu ‘koruyucu’ 

aruv ‘arı, temiz’    tavus- ‘bitmek’ (Bozkurt 1992: 358-359). 

Karaçay-Balkar Türkçesi 

Karaçay, Balkar yazı dilinde sekiz ünlü vardır. Bunlar Türkiye Türkçesinde de 

bulunan ünlülerdir: a e  ı  i  o ö u ü Büyük ünlü uyumu kurallı biçimde bu dillerde de 

egemendir, elléribéz ,ellerimiz, orakçılarıbız ‘ekincilerimiz’ Dudak benzeşmesi tam 

oluşmamıştır. Sözcüğün birinci ve ikinci seslemlerinde çok az olarak da daha sonraki 

seslemlerde izlenir. Eklerde dudak uyumu bulunmaz (Bozkurt 1992: 371). 

Kumuk Türkçesi 

Kumukçada sekiz ünlü vardır. Yazı dilinde açık ve kapalı e ünlüleri aynı yazaçla 

gösterilir. Büyük ünlü uyumu kalın ünlülü sözcüklerde daha güçlü biçimde egemendir. 

Dudak benzeşmesi tam oluşmamıştır. Kimi sözcüklere gelen eklerde dudak uyumuna 

doğru bir eğilim görülür (Bozkurt 1992: 378). 

Tuvin Türkçesi 

Tuvincede de büyük ünlü uyumu egemendir. Küçük ünlü uyumu tam değildir. 

Kırgızca ve Güney Altaycada olduğu gibi ünlü yuvarlaklaşması vardır. 
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Tuvincede 8 ünlü vardır. Bu dil Türkmen ve Yakutça dışında Eski Türkçenin uzun 

ünlülerini düzenli koruyan, sayılı Türk dillerinden biridir. Böylece 8 ünlünün uzun ve 

normal kullanımları vardır. Ayrıca ünsüz düşmesi sonucu da uzun ünlüler oluşur. Uzun 

ünlüler iki ünlü ile yazılır (Bozkurt 1992: 386). 

Hakas Türkçesi 

Hakas Türkçesinde büyük ünlü uyumu vardır. 

pugday ‘buğday’   çürek’yürek’ 

agaştar ‘ağaçlar’   çarımdıx ‘yarım’ 

Dudak benzeşmesi tam değildir. Kurallı olarak bulunmaz. Sık sık bozulduğu olur. 

Daha çok eklerin dudak uyumu kuralına girdikleri görülür. 

köölen- ‘gönüllenmek’   körindes ‘ayna’ 

noonime ‘herhangi bir nesne’  

pazox (baba ok’tan) ‘yeniden, bir kez daha’ (Bozkurt 1992: 395). 

Altay Türkçesi 

Altaycada sekiz ünlü bulunur. Ancak bu ünlülerin normal ve uzun söylenişleri 

vardır. 

Altaycada büyük ünlü uyumu egemendir. 

qara-’bakmak’   quduk ‘kuyu’ 

boyı ‘boyu’     colı ‘yolu’  ogı  ‘oku’  

İkinci ve kimileyin sonraki seslemlerde dudak ünsüzlerinin uyumu güçlü biçimde 

görülür: 

boluş ‘yardım’   cudruk ‘yumruk’ çümdü ‘kalın’  

Öte yandan, son seslemde yuvarlaklaşmaya örneklerde vardır: 

bolzo ‘olsa’    körön ‘gören’ 

bojot- ‘kurtarmak, boşaltmak’ boloton < bola+turgan ‘olan’ 

ölbögöndör ‘ölmeyenler’ (Bozkurt 1992: 403). 

Karagas Türkçesi 

Karagascanın ünlü düzeni kendine özgüdür. Kökende dokuz ünlü bulunur. Ne ki, 

bu dokuz ünlüde nitelik ayrımı vardır. Dokuz ünlünün uzun ve kısa söylenişleri 

bulunur. 

Büyük ünlü uyumu egemendir. Dudak benzeşmesi kurallı değildir. Kimi 

durumlarda dudak uyumu gözlenir: 

bütün ‘bütün’   küş ‘güç’ 

balıg ‘yara’    baarsıg ‘bağırsak’    

oruq’yol’     sarıg ‘sarı’ (Bozkurt 1992: 407). 

Şor Türkçesi 

Şorcada sekiz ünlü vardır. Sekiz ünlünün uzun ve normal kullanımları bulunur. 

Büyük ünlü uyumu egemendir. 

nanmur “yağmur   moyun “boyun” 

pala “çocuk”    pugday “buğday” 
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agaştar “ağaçlar”   çürek “yürek” 

Küçük ünlü uyumu kurallı olarak bulunmaz. Sık sık bozulduğu olur. Daha çok 

eklerin dudak uyumu kuralına girdikleri görülür (Bozkurt 1992: 409-410). 

Baraba Türkçesi 

Barabacada sekiz ünlü vardır. Büyük ünlü uyumu kurallı olarak egemendir. Dudak 

uyumu yerleşmemiştir (Bozkurt 1992: 412). 

Yakut Türkçesi 

Yakutçada 8 ünlü vardır. Bu sekiz ünlünün normal ve uzun biçimleri kullanılır. 

Yakutça Eski Türkçenin uzun ünlülerini koruyan sayılı Türk dillerinden biridir. Ünlü 

uyumu öbür Türk dillerine göre daha güçlüdür. Özellikle dudak benzeşmesi etkindir. 

ohoh ‘soba’    ohohtor ‘sobalar’ 

ohohçut ‘sobacı’   ohohçuttar ‘sobacılar’ 

olurbotohtoro ‘oturmamışlardı’ tölüöh ‘dönek’ (Bozkurt 1992: 428). 

Çuvaş Türkçesi 

Çuvaşçanın ses düzeni Genel ve Eski Türkçeye göre bir bulmacayı andırır. 

Türkçenin ana kurallarından olan ünlü uyumu bu dilde de var dır. Sön dönemlerde 

bu kuralın da tavsadığı olur. Tavsama, iki nedenden kaynaklanır: 

1. Bileşik sözcük yapma çabasından; şerşıv ‘ülke, doğa’ Bu sözcük ‘yer’ 

anlamındaki «ser » ve ‘su’ anlamında kullanılan « şıv» sözlerin bileşiminden 

oluşmuştur.   ser+ şıv köküne dayanır. 

2. Kimi eklerin yalnız ince ünlülü kullanımları vardır. Bu ekler kalın ünlü ile olan 

sözcüklere geldiklerinde de ince ünlü ile kullanılırlar. Ayrıca yabancı sözcüklerde ünlü 

uyumu bulunmaz. 

Çuvaşçada dudak uyumu kurallı değildir. Dudak benzeşmesi birazcık eklerde 

görülür. Yutulan a ve e ünlüleri dudak benzeşmesine bir geçişi andırır. Kuzey 

ağızlarında dudak benzeşmesinin geliştiği izlenir (Bozkurt, 1992: 435). 

Sonuç 

Yukarıda verilen bilgilere dikkatli bakıldığında Türk lehçelerinin bir çoğunda ünlü 

uyumlarının olmadığı ve hayli karışık bir tablonun ortaya çıktığı görülmektedir. Bu 

tablo aşağıda görüldüğü şekildedir: 

1. Kalınlık-incelik ve düzlük yuvarlaklık uyumuna uyanlar. 

2. Kalınlık-incelik ve düzlük yuvarlaklık uyumuna uymayanlar. 

3. Kalınlık-incelik uyumuna uyup, düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymayanlar. 

4. Düzlük-yuvarlaklık uyumunun kurallı veya tam olmadığı ya da henüz tam 

oluşmadığı şekilde bulunanlar. 

Bu duruma açıklık getirmek için, Altay dillerinde ünlü uyumlarının önemi ve 

uyum dışı kalan Türk lehçelerinin kalış sebeplerini ortaya koyan Poppe’nin ve 

Avcı’nın konuyla ilgili görüşlerini de burada vermek yerinde olacaktır. 

Bütün Altay dillerinde ünlü uyumu orijinaldir ve önemli bir karakteristiği temsil 

eder. Altay dillerinin diğer bütün özelliklerinden ayrı olması, ünlü uyumu bulunmayan 

diğer Altay dillerinin karşılıklı akrabalıklarında tek başına delil olarak hizmet 

edememesinden değerinin az olması sebebiyle haddizatında ünlü uyumunun önemi tam 
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olarak değerlendirilememiştir. Hal böyle iken bir yerde ünlü uyumunun nasıl ve niçin 

kaybolduğunun veya diğer dillerde ortaya çıktığının gösterilmesi gereken bir durumda 

Altay dillerinin bir kolunda asli ünlü uyumunun bulunmaması Altay dillerinin genetik 

akrabalığının tanınması için önemli bir engel olmalıdır. 

Bütün Altay dillerinde ünlü uyumu aslidir: Mongolcada, Mançu-Tunguzcada ve 

Türk dillerinde, Korecede de ünlü uyumunun bir kalıntısı bulunmaktadır (Poppe 1994: 

225-226). 

Bazı lehçelerde dudak benzeşmesi Türkiye Türkçesinden daha ileri noktalara 

varmışken Özbek Türkçesinin günümüzde ünlü uyumlarının dışında kalması doğal 

değildir. Bu konudaki en belirgin etkenin dil kuralları yerine, siyasi iradenin kararı ve 

yönlendirmeleri olduğu söylenebilir. 

Genellikle geçiş dönemlerinde görülen bu türden tereddütlü yaklaşımlar, yeni 

kurulmakta olan yazı dili için doğal karşılanmalıdır. Yine bu çelişkili tutumlarda öne 

çıkan esas sebeplerin bilimden ziyade, politik sebepler, alfabe yetersizliği gibi başka 

etkenlere dayanması bir yazı dili için pek doğru olmasa gerek. Çağatayca döneminde 

varlığı bilinen ve en azından 1920’li, 1930’lu yıllarda bozulmadığı kabul edilerek 

yazıda gösterilmiş olan ses uyumlarının tekrar uygulanması sağlanmalıdır. Günümüzde 

yine bir çeşit geçiş dönemi yaşayan Özbek Türkçesinde de Türk dilinin genel bir kuralı 

olan ses uyumlarına uyulacak şekilde imlâsının yeniden gözden geçirilmesi gerekir 

(Avcı 1997: 166-171-172). 

Sonuç olarak, tarihî süreç, geniş bir coğrafyaya yayılma, savaşlar, göçler, 

bağımsızlıklarını kaybetme, ilişkilerin zayıflaması, alfabe değişiklikleri, alfabe 

yetersizlikleri, siyasî tercihler ve yönlendirmeler bu uyum dışılığın sebepleri olarak 

gösterilebilir. 
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KELİMELER VE KAVRAMLAR 

İsmail ÖZMEL 

1. YIL AŞIRI (Bienal): 

Bir haftadır bienal aşağı, bienal yukarı yazılıyor, konuşuluyor. TDK’nın 
“Yabancı Kelimelere Karşılıklar” adlı kitabını açtım, baktım Türkçe karşılığı var. 

YIL AŞIRI. Açıklamayı beraber okuyalım: “ bienal: Fransızca bienal (iki yılda bir 

olan). “İki yılda bir tekrarlanan yarışma, şölen, sergi vb. olaylar” için kullanılan 

bienal sözüne karşılık olarak teklif ettiğimiz kelime: Yıl aşırı.”(1) 

Zaten bu ilacı gün aşırı alacaksınız, derse doktor ne anlarız? Bir gün içilecek 
ertesi gün içilmeyecek. Yani iki günde bir içilecek. Bu dergi ay aşırı çıkar dersek, 

bir ay çıkar öbür ay çıkmaz anlamı verdiğine göre, güzel bir karşılık. Bienal için 

yılaşırı güzel bir karşılık, anlamla kelime örtüşüyor.  

Sözlüğü açıp bakmak o kadar zor mu? Ne dersiniz?  

(1) Yabancı Kelimelere Karşılıklar, TDK Yayınları, Ankara 1995, s.19) 

2. ANLAMSIZ, SAÇMA.(Absürd) 

Bir büyük gazetenin köşe yazarı makale başlığında absürd kelimesini 

kullanmış. (Partilerüstü Absürdlük)(19.09.2007-Akşam) Yazarın Absürd 
kelimesinin Türkçede karşılığının olduğunu bilmemesi mümkün mü? Aynı kitabı 

açtım: 

“absürd: Fransızca absurde (saçma, zırva, anlamsız). Kelimelerin karşılıkları 

dilimizde zaten vardır: saçma, anlamsız.” Biraz ilgi… 

3. AKREP VE YELKOVAN 

Cumhuriyet Kitap ekinde (28 Haziran 2007, Sayı: 906) Enis Batur, 
“sözlüklerde, etimolojik kaynaklarda, ansiklopedilerde” yaptığı araştırmalarda, 

akrep ve yelkovan kelimelerinin kökeni üzerinde durduğunu, “saatin ibrelerine 

neden akrep ve yelkovan denmiş olduğunu” öğrenemediğini belirtiyor. Biz Divanü 

Lugati’t-Türk’e baktık. (Kabalcı Yay. Mayıs 2005-İstanbul). 

1074 Yılında Kaşgarlı Mahmud tarafından kaleme alınan bu büyük sözlükte 
önce yelkovan kelimesini aramaya başladım. Bu kelime sözlüğümüze ne zaman 

girmiş, sonra da hangi anlamda kullanılmış?  

Önce yel kelimesini aradım. Yel: Esinti ve cin anlamına geliyor. Sonra 

Yelkögen diye bir kelime var. Söylenişi yelkovan’a benziyor. Karşısında kögen’e 
bakınız diyor. Oraya geçmeden, yeldi: Atlı yeldi: Atlı acele etti. Kaydı var.(s. 681) 

Atlı acele etti, yelkovanın hızlı gidişini hatırlattı. 

“Kögen. Küçük sığırların ya da süt verdiği sırada ineklerin bağlanmasında 

kullanılan kement.” 

“Yel kögen : Gökkuşağı” (s. 318). 

Gökkuşağı kelimesi ilginç. Ufkumuzu bir uçtan bir uca kat eden yedi renkli 

kuşak, yelkovanın saat üzerindeki hareketini hatırlatıyor. Akrep bir saat aralığını 
yürürken, yelkovan da on iki saatlik bir devir yapıyor, gökkuşağının dünyamızın 

bize görünen yarısını kuşatması gibi. 

Akrep’e daha ulaşamadım. 
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KEMALİ BABA VE NAİL TAN 

Ali KILINÇSOY 

Kemalî Baba’nın şiirlerini 64 sayfalık bir kitap halinde 1975 yılında Borlu 

Kemalî Baba adıyla yayınlayan Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel 

Müdürlüğünden emekli Nail Tan; bu kez Kemalî Babanın 80. ölüm yıldönümünde 
yeniden ve daha da geliştirerek (168 sayfa)  Altunhisarlı Âşık Kemali Baba adıyla 

yeniden yayınlamış. (BRC basım ve Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara – 2006) İsteme 

adresi: Uçarlı sok. No:57/5 Yukarı Ayrancı - Ankara 

1975 yılında yayınlanan kitapta 31 şiir vardı. Yeni kitapta şiirlerin sayısı 

Muhtacî’nin 3 şiiriyle birlikte 89 olmuş. Raşit Arıkan’ın defterinde olup da benzeri 

şiirlerin çokluğu nedeniyle kitaba almadığı şiirlerin de bir listesini eklemiş. ( 10 şiir 
) Benim kitapta olup da Raşit Arıkan’ın defterinde olmayan şiirlerin sayısını da 14 

olarak belirtmiş. 

Kitaba kapak resmi olarak Hasan Dağı’nın görkemli bir bahar resmi konulmuş. 

Baktıkça insanın içi açılıyor ve doruklardaki karın serinliğini duyar gibi 

oluyorsunuz. 

Kemalî Baba’yı ölümünün 80. yılında yeniden hatırlayan, ya da hiç unutmayıp 

uygun bir fırsat kollayan – 80. ölüm yıldönümü gibi – Nail Tan’a bu emeğinden 
dolayı tüm kasabalılarım adına saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Nail Tan Kemalî Baba’nın edebî kişiliğinin oluşmasında 

“Karacaoğlan’ın etkisi sezilmektedir. Bir Türkmen şairi olarak o da Karacaoğlan 
gibi gelinlere, güzellere, çevresinin dağlarına koşmalar yazmış…” demektedir.  

Ben buraya şunu eklemek istiyorum: Dinî şiirlerinde ise Yunus Emre (1240?–

1320)’nin etkisi görülür. Örneğin Yunus Emre’nin: 

Hem bâtınem, hem zahirem 

Hem evvelem, hem âhirem       

sözleri, Kemalî Babada: 

Hemin evvel, hemin âhir 

Hemin bâtın, hemin zahir 

Yunus: 

Bile rızkını, nahnü kasemna pinhan 

Kemalî: 

Nahnü kasemnada nasibim dardır 

Yunus: 

Ölmezden öndün öleyim, dünya baki kalmaz bana 

Kemali: 

Ölmeden ön ölelim  

Gelin ihvanlar gelin 
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Yunus: 

Hak yarattı âlemi, aşkına Muhammed’in 

Kemalî: 

İlkin halk eyledi Allah, canını Muhammed’in  

şeklinde ifade edilmiştir. Böylesi benzerlikler olsa da Kemalî Babanın şiirleri 

kendine has özellikleri olan şiirlerdir. 

Kemalî Baba’yla İlgili Rivayetler bölümünde “Borlu bir imam…” olarak 

anlatılan kişi, Veteriner Yücel Atlı’nın babası Yahya Atlı’dır. Köyde imamlık 
değil, öğretmenlik yapmaktadır ve Eczacı Emin Atlı, Yahya Atlı’dan naklen şöyle 

anlatmıştır: 

“Yahya Atlı, rüyasında büyük bir köşkün önünde durmakta, içeriye girmeye 

çalışmaktadır. Ancak, bir türlü muvaffak olamamaktadır. Birden, köşkün içindeki 

Kemalî Baba’yla göz göze gelirler. Kemalî Baba’nın: « Bırakın, o da gelsin.» 

demesi üzerine Yahya Atlı’yı da köşke alırlar. Ertesi gün Yahya Atlı gördüğü düşün 
etkisiyle kafası karışmış olarak köy meydanında gezinirken, Kemalî Baba 

gülümseyerek yanına yaklaşır ve «Gördün mü Hoca, ben olmasaydım sen dışarıda 

kalacaktın.» ” der.   

Şunu da belirtmeliyim ki, Yahya Atlı namaz kıldıracak kadar dinî bilgiye de 

sahiptir. 

Kitabın 28. sayfasındaki koşmada geçen “kadın kız yürü” sözü kendi başına 

anlamsız gibi durmaktadır. Bu söz “güzel kız yürü anlamındadır. Bazen anneler 

oğluna bile yöresel ağızla “gadın oğlum diye seslenirler. Bir dip not olarak 
açıklansaydı daha anlamlı olurdu diye düşünüyorum. 

33. sayfadaki Hasan Dağı’na yazılan koşma bir dörtlük eksik yazılmıştır. 6. 

dörtlükten sonra  

Guguklar ötüşür her bir kayanda 

Halin nice olur en nihayende 

Bilmez miyim, pek serindir sayende  

Dem sürüyor mur ü mar Hasan Dağı  (mur, karınca; mar, yılan anlamındadır) 

dörtlüğü eklenmeliydi. 

Yine bu koşmanın son dörtlüğündeki “Dile düştün kaldırırlar oradan” dizesi 

“Dile düştün kaldırırlar aradan” olmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü bir şeyi  

“oradan kaldırmak” başka bir yere koymaktır. Oysa “aradan kaldırmak” yok etmek 

anlamındadır. Örneğin “düşmanlığı aradan kaldıralım” demek, “düşmanlığı yok 
edelim”  demektir. 

37. sayfada turnalar için yazılmış koşmanın 3. dörtlüğünün son satırı “Gelin 

gidelimin yürün turnalar” olarak yazılmıştır. “Gelin gidelimin yunun (yıkanın) 
turnalar” şeklindeki bir söyleyiş bir üstteki satırla birlikte daha anlamlı olurdu 

gibime geliyor. 
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39. sayfadaki bölge köylerinin güzellerine yazılmış olan koşma Ayvaz’ın oğlu 

Mehmet Şimşek tarafından türkü haline getirilmiş olup Halil Atılgan (Geçmişten 

Günümüze Niğde Halk Müziği, TC Kültür Bakanlığı, Ankara 2002) tarafından 

derlenip notaya alınmıştır. Dip notta belirtilmesi uygun olurdu.  

42. sayfada bulunan koşmada adı geçen vadisiyle ünlü Ihlara’ya köyümüzde 

“Ihrala” denirdi. Bu koşmada adı geçen Çardak, Duvara, Zıvara, Yenipınar, Gine, 
Yuva köy adlarıdır. Baş harflerinin büyük yazılması gerekirdi. 

44. sayfadaki koşmanın 3. dörtlüğünün ilk satırı “yeter felek bana ettiğin yeter” 

olmalıydı. Sanırım bir hata sonucu “attığın yeter” olarak yazılmış. 

47. sayfadaki koşmanın 2. dörtlüğündeki ilk satır “Kırgın hey ağalar kollarım 

kırgın” olacaktı.  

54. sayfadaki koşmanın 3. dörtlüğünde geçen “ Vasiyette hacı ile hocanın” 

dizesi “Vasiyet de hacı ile hocanın” şeklinde olmalıydı. Çünkü Kemalî Baba 
burada vasiyetin de fakir fukaraya değil hacı ile hocaya verildiğinden 

yakınmaktadır. 

56. sayfadaki son dörtlükte geçen “Elâ kirpiğine, hilâl kaşına” dizesi, “Ela 

gözlerine hilal kaşına” olmalıydı. Kemalî Baba’nın  “ela kirpik” diye bir sıfat 

tamlaması yapacağını sanmıyorum. 

57. sayfada “geynaz” olarak yazılan sözcük köyümüzde “genaz” olarak ve “n” 

sesi de genizden “ng” gibi söylenir.  Son dörtlükteki uyaklar da esmesin, küsmesin, 

yosmasın şeklinde olacaktır. Çünkü “yosmak” sözcüğü “benzetmek, eş tutmak” 
anlamında kullanılır. Yani Kemalî Baba diyor ki, “Beni Mısırlı sülalesi gibi 

sanmasın, onlara benzetmesin, zaten seni benden başka kimse almaz, her tarafını is 

tutmuş kelerde ( mağara ) ömrünü tüketmek zorunda kalırsın.” Burada maksadının 
bir gözdağı vermek olduğu görülüyor. 

58. sayfadaki “El verir yağlı döş alır” dizesi, “El varır yağlı döş alır” şeklinde 

olmalıydı. Burada “varmak” sözcüğü “gitmek” anlamındadır. 4. dörtlükte de “Tek 

yudum süt getirin” dizesi öteki dörtlüklerin son satırlarına uymamaktadır. “ Sen bir 

yudum süt getirin” olmalıydı. Son kıtadaki uyaklar da aşırır, şaşırır, deşirir 

(devşirir, toplar) gibi geniş zaman çekimli olmalıydı.  Burada yazılı olduğu şekliyle 
çekimi yapılamaz. “aşırı” sözcüğü “çok fazla olmak” anlamı veriyor. Oysa 

“aşırmak “ anlamı vermeliydi. 

59. sayfada “Alcakent” köyü deniyor. “Akçakent” olmalıydı. Bu taşlamada 

geçen “yarım tarak” tamlaması, “yarım orak” şeklinde olacaktı. Ekin biçmek için 

kendisine verilen yarısı kırılmış orağın işine yaramayacağını anlatmak istiyor. 

60. sayfanın 2. dörtlüğü şöyle olmalıydı: 

Her nereye varsam aşık-ı yarim 

Bunu senden ummaz idim, aferim 

Bana verdiğiniz bir yavan dürüm 

Ben yemeyim sen ye doy Hacı Mahmut 
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4. dörtlükteki “Sapanın taşına değecek başın”  dizesi “ Sapmanın taşına 

değecek başın” olacaktı. Çünkü mezarlarda bir “sapma taşı” olduğundan söz edilir. 

Yine bu taşlamada adı geçen Atanaşın Yuhan’ı  Altunhisarda yaşayan 

Atanasyas soyadlı bir ermenidir. Onun da Johan adında aksi mi aksi bir oğlu vardır. 

Kasabamızda bugün bile kadınlar arasında “Atanaşın dölü!” şeklinde küfür olarak 

kullanılır. 

80. sayfadaki ağıt destanda geçen “Derin, dolu dert kazandın dışada” dizesini 

ben “Derin dolu dert kazandın dışada” diye yazmıştım. Köyümüzde “derisi dolu 
dert olmak” diye bir deyim vardır. Maddi, manevi büyük kayıplara uğramış 

insanlar için “Adamcağız derisi dolu dert olmuş.” derler. 

Sayfa 86. Bu sayfada geçen “Koruk bağları batırdı” dizesi, “Coruk bağları 

batırdı” olmalıydı. Köyümüzde serçenin erkeğine “coruk” denir. Koruk bağları 

niye batırsın ki? 

Kemali baba’nın en güzel destanlarından olan “Deprem” destanının tarihi 

yanlış hesaplanmış. 

Hicri yılların miladiye çevrilmesinde şu formül uygulanır. 

1323 – (1323 x 3: 100 ) + 622 = 1905   

Sondan 2. dörtlükteki “Yiğirmi beş kıta hareke-i arz” dizesi, “Yirmi dokuz kıta 

hareke-i arz” şeklinde olmalıydı. Dörtlükleri sayınca zaten bu görülür. 

Sayfa 105’te başlayıp 106’da devam eden ilahinin “Hemin kurup hemin düzer“ 

dizesiyle başlayan dörtlükteki uyaklar “düzen, bozan, mizan” şeklinde olursa göze 

de, kulağa da hoş gelir diye düşünüyorum. 

132. sayfadaki musammat semai “ Çekmeli çeğmelini…” diye başlamış. Bu 

tamlama ya Arapça olarak “çengel-i çeğmelini… “olacak, ya da Türkçe “çeğmelin 
çengelini…” olacaktır. Çeğmel, bir tarafı hilal şekline getirilmiş uzun sopadır. 

Kemalî Baba’dan bu şiiri alıntılayan herkes “çekmeli çengelini” diye yazıyor. 

Nedenini bir türlü anlayamıyorum. Bu haliyle de benim bilmediğim bir anlamı mı 

var acaba? 

Sayın Nail Tan benim gibi teksirle çoğaltılmış bir kitap değil, gerçek bir kitap 

yapmak suretiyle Kemalî Baba’nın ilelebet unutulmamasını sağlamıştır. Elinize, 
yüreğinize sağlık Sayın Nail Tan. Zaten böyledir: Kemalî Baba’yı tanıyıp da 

sevmemek, unutmak olası değildir.  

 

BEYLER BEYİ 
Sayın Şükrü KACAR’a saygılarımla. 

Adam gibi adamdır, gönüllerde gül açar 

Aydınca öğretmendir her yana ışık saçar 

Harput’ta Çaydaçıra, Ocakta Beyler Beyi 
Gerçek dost, gönül eri, öğretmen Şükrü KACAR… 

     Abdulkadir GÜLER 
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Niğde Notları: 

 

YOKLUĞA KARŞI VARLIKTAN 
Adil İZCİ 

27 Ağustos 2007 

Bu sabah Maraş’tan yola çıktım. Darmadağınık bir hâlde.  

Toroslardaki Şekerpınarı’nda güzelim su sesiyle biraz açılır gibi oldumsa da 

Niğde’ye girerken geri dağıldım. Anımsamaya başlayınca içim ne çok acıdı... 

Şehre gelir gelmez Yenice Mahallesindeki son sokağımıza gittim. Birkaç saat 

önce iyi bir yağmur yağdığı için her yer yıkanmış gibiydi.  

Sokağımız ve ben, tanış çıktık mı birbirimize? Konuşacak bir şeyler bulabildik 

mi? Gözlerim eskiyi yerli yerine koymaya çalışırken bir çocuk; “Neye baktın 
amca?” dedi. Neye baktığımı nasıl anlatacaktım? Biraz yukarıya doğru çıktım. 

Çok şükür eski iki yapı duruyordu: Şahenklerin evi ile eski bir ilkokul. Öbür evler? 

Ya yıkılmış ya terk edilmiş. Şöyle de diyebilirim: Gözden ve gönülden çoktaaan 
çıkarılmış. Öyle olunca da... Tayançların bahçe duvarı, üzerinden hâlâ sokağa 

bakınan kayısı ağacıyla o da yerindeydi. 

“Kadarak” denilen suyun aktığı arklar... yok. Karaağaçlar, koyu gölgeli yerler 
yok. Eski komşulardan bir ikisi hâlâ evindeymiş. Penceresine kollarımı dayayıp o 

yaşlılardan birisiyle bir şeyler konuştum. Bölük pörçük. Kör bir kuyudan serin 

sular çekmeye çalıştık işin açığı... 

Bir zamanlar oturup sırtımı yasladığım ve üzerime sarkan dallarda kuşlar 
aradığım başka bir bahçe duvarı... Taşlarındaki rengarenk likenlere bakmaya 

doyamazdım. İçerideki pek çok meyve ağacı... Onlar da yoktu artık. Koca bir 

apartmanın altında ezilmiş.  

Bizim apartman da yıkılıp yerine çok daha iri ve yüksek bir şey yapılmış. 

Öbürleri öbürleri de... İkinci kuşak apartmanlar bunlar. Ne var ki belleğim onlardan 

çok daha güçlü çıktı. Neredeyse hemen her şeyi geri yerine koyabildim. Buraları 
ilk kez 1963 baharında görmüş ve çok sevmiştim ya ben... 

Yeşilburç yoluna saptım. Mescit baştan sona onarılmıştı. Dörtayak da 

yerindeydi çok şükür.   

Oradan okuluma gittim. Şimdi Niğde Anadolu Lisesi. Bütün katlarını dolaştım. 
Eski halinden konuştuk biraz.  

Sonra Ferhat, Fırat ve ben Tepe Bağlarına doğru yola çıktık. Ta gençlik 

yıllarımdan beri görmek istiyordum ya; ara tara ona sor buna sor; sonunda Bahattin 
Kınacı Amcanın bağını bulduk. O da hoyrat bir ele düşeli epey zaman olmuştu. O 

ağaçlardan göz gözü görmez derinlik yoktu artık. Bütün ağaçlar kesilmiş; yeni 

sahibi -bir köylü- tarla yapacakmış ortaya çıkan boşluğu. Evse iyi kötü duruyor. 

Yalnız belleğim tam da aslı gibi saptayamamış kimi şeyleri.  
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Örneğin bağın iki kanatlı giriş kapısı sol yandaymış. Ben şimdiye kadar hep 

evin alt katının ortasında diye hayal ederdim. “Evler Sokaklar Kitabı”mda da öyle 

anlatmıştım. Arksa o darca sokağın öbür yanından geçermiş. Oysa ben o suyu 

Bahattin Amcanın evine hep dokuna dokuna akardı diye anımsardım. İçinde ne çok 
yeşerti pırıldardı... (Oraların en eskilerinden biri Niğde’de arka “honnuk” dendiğini 

söyledi. Annemin pek sevdiği sözle “bir yaşıma daha bastım.”)   

Öğleden sonraları uykuya yollandığım -ama uyumadan önce mutlaka bağı 
seyrettiğim- üst kattaki odayı ancak dışarıdan görebildim. Uyuduğum sedirin 

karşısındaki kapısız yüklükte toprak kovanlar dururdu.  

Nedense yine aynı duygu: Kuşlar da olmasaydı ne çok yabancılık çekerdim... 

Başka neler geçti belleğime: Tepe Bağlarına giderken gördüğümüz bir bağda 
taşlardan yapılmış ark... Henüz çiğ yeşil çiğ sarı arası iğdeler... Tam da o sırada 

yine bir ikindi yağmuru inmez mi? (Ona da öyle hasrettim ki!) Sonra bir 

gökkuşağı... 

Yol üzerinde tanıştığımız Ünal Bozkurt ve kardeşinin koruduğu ufak tefek 

tarihi kalıntılar ve sade doğa... Tadına doyum olmaz üzüm ve erikler... Eskilerden 

konuşurken Ünal Bozkurt Eskigümüş’teki “Gülen Meryem Ana”yı mutlaka 
görmemi söyledi. 

Eve dönmeden Ferhat’ların bağına uğradık. Daha kapısından girerken gözüm 

gönlüm açılıverdi. Ah o pembe, eflatun, mor sarmaşıklar... (Ege’de 

“gündüzsefası”dır sarmaşığın adı.) Sarı, mor erikler... Bir kucak domates, biber, 
salatalık topladık akşam yemeğinin yanına salata yapmak üzere. 

Niğde’de kış hazırlıklarına “kayıt” denirmiş. Bunu sanırım o akşam Tülin 

Yengeden öğrendim. “Dürüsüz gelin olmaz.” Kim neden söyledi; şimdi tam 
anımsayamıyorum. Çok büyük olasılıkla bu deyimi de Tülin Yengeden duydum. 

28 Ağustos 2007 

Sabahleyin kırk küsur yıllık arkadaşım Ferhat’la ilkokuluma gittim. Birinci 

sınıfı okuduğum dershaneye girdik. Belgelikten ilk öğretmenim Cevdet Beyi 
bulduk. Soyadı “Özdoğan”mış; 1318 (1902) doğumluymuş; 1337 (1921)’de göreve 

başlamış. Solukça bir fotoğrafı da vardı.  

Okulumun tarihçesini bile edindim. Oralardaki Şerif Ali Türbesini inceledik 
birazcık. Sonra ben bir başıma ikinci öğretmenim Ulviye Hanım ve eşi Ali Beye 

uğradım. Biraz daha yaşlanmışlar ama bellekleri sapasağlam.  

Her zamanki coşkun sevgileri içinde sohbet ettik bir süre. Ardından yine o 
dönemin öğretmenleri Perihan - Orhan Akın’ların kapısını çaldım. Ne ilginç şeyler 

konuştuk. Birkaç fotoğraf aldım kitap hazırlığım için. En güzeli de Cevdet Beyin 

çok daha belirgin bir gençlik fotoğrafını bulmam oldu.  

Eski komşularımız Fethiye Abla... Nezihe ve Bahattin Çeper... Derken 
akşamüstü İsmail Özmel ile eski Niğde sokaklarını dolaşmaya çıktım. Ne çok eski 

ev gördük. Hemen hepsi kırık dökük. Yalnızlığıyla baş başa. İki kilise kalıntısı. 
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Bütün kuntluğuna karşın onlar da çok fazla direnememiş. Sungurbey Camisi, 

Dumlupınar İlkokulu onca yeni yapı arasında eskisi gibi görkemli. Çocukluğumun 

her şeyden önce adıyla unutulmazlarından Cullaz Çeşmesi duruyor... Cullaz Sokağı 

duruyor... Ağa Çeşmesi çoktan kaldırılmış. İsmail Özmel Ağabey demese yerini 
nasıl kestirebilirdim ki? (Niğde’nin tarihî değerlerine sahip çıkanların biri de o.) 

Kığılı Camisini de şöyle bir gezdik; bir ucundaki kuş evi... şükür duruyor. Zaman 

içinde dağılabilirdi. Üsküdar’daki Yeni Valide Camisindeki kuş evlerinin başına 
geldiği gibi. Bir dut ağacı vardı çocukuluğumda; o ortada yok...   

Adil Dedemlerim oturduğu ev, annemin gelin geldiği ev... onlar da duruyor. 

İçlerini -acıyı göze alarak- görmeyi ne çok isterdim... 

Akşam çökerken çocukluk arkadaşım Gürbüz Turgay’ın bağına geldi sıra. Bağ 
dediğin biraz tarumar olur. Oysa o kadar bakımlıydı ki her yeri. Bakımlı ve özenli. 

Eski bir bulgur değirmeni, demir çubukları henüz üzerinde eski bir pencere, eski 

bir düven daha epeyce bir şeyler birer andaç olarak yerlerini bulmuş. Bir çift beyaz 
güvercin de ev halkından. Sıla ve Yağmur. Gürbüz’ün iki kızı. İlk kez gördüm her 

ikisini de ama en başta adlarıyla ne kadar çok sevdim.  

Gece şehre dönüş yaklaşırken bağın üst başındaki ağaçlardan bir telaş bir 
heyecan içinde yolluk meyve toplayışları öyle güzel geçti ki belleğime; sanırım 

ömrümce unutamam. Alacakaranlıkta başlayan ince yağmuru, su gibi akıp giden 

sohbetimizi... Yeniden yeniden çocukluğumuza, sokağımıza dönüşümüzü... Onları 

da elbette unutamam.  

Gürbüz bir portresinin basıldığı posta pullarından armağan etti. Çok mutlu 

oldum. 

30 Ağustos 2007 

Dün sabah Ferhat’ların bağındaki kahvaltıdan sonra Ulviye Öğretmenime 

uğrayıp vedalaştım. Oradan da Tepe Bağlarına gittik. Bahattin Kınacı Amcanın 

artık başkasının olan evinin fotoğraflarını çektim. Başka bir gelişimde ola ki onu da 

yerinde bulamam. Öğleyin Ankara’ya doğru yola çıktım. 18.00 sularında Özün’ün 
evine geldim. Özün’le birlikte Cihan’a da kavuştum. 

“Sevgi ne kadar büyükse kederi de o kadar büyük olacaktır.” demiş Spinoza. 

Dün öğle saatlerinden beri öyle bir keder içindeyim. O saatlerde Niğde’den 
ayrıldım ya... 

“Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük; 

Budur âlemde hudutsuz ve hazîn öksüzlük. 
Sızlatır bâzı saatler dayanılmaz bir acı, 

Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı.” 

Yahya Kemal’in “Koca Mustapaşa” şiirinden. Niğde’den ayrılmanın kederi, bu 

dizeleri de anımsattı. 
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KİTAPLAR ARASINDA: BÜTÜN ŞİİRLERİM 

İsmail SARIKAYA 

 

Son zamanlarda edebiyat eleştirmenleri, “Şiir çok, şair yok“ diyorlar. İlk 

bakışta bu fikre katılmamak mümkün değil. Ucuz bir kalem, ucuz bir kâğıdı eline 

geçiren, kendini manav bağırtısı gibi dokunuyor mısralara, haliyle de şiir çok şair 

yok oluveriyor. 

Edebiyatımızın yıkılmaz kalesi olan “şiir” in meşakkatlerle dolu yolculuğunu 

göze almak nedir bilmeyen gafillerdir bunlar. 

Üstad Necip Fazıl’ın ifadesi ile şiir, “Fikirle hissin ana çizgisi üzerinde, 

duygulaşmış düşüncelerdir.” idealinden, şair geçinen birçok kişinin haberi bile 

yoktur. Şiirin bu yorumundan yola çıkarak, her şiir yazana şair mi demek lazım 
bilemiyorum. Şunu kabul etmek gerekir ki; şiir tecrübelerle geçen bir ömrün, 

huzurunu en veciz şekilde mısralara dökmektir. 

Böyle zor ama muhteşem bir sanatın üstesinden gelen şair kimliği ile İsmail 

Özmel’i enine boyuna iyice değerlendirmek gerekmektedir. İstanbul başta olmak 

üzere bütün Anadolu’yu kucaklayan sevgi ve hoşgörüsü ilmek ilmek onun 
şiirlerine dökülmüştür. 

Dostlar meclisidir her köşe burada 

Kimi Fatih’le konuşur, kimi Eyüp Sultan’la 

Meğer asırların gördüğü rüya 
Gerçek olmuş İstanbul’da 

derken, tarihin derinliklerinden gelen “dostluk” kavramı İstanbul’un o efsunkâr 

güzelliği içerisinde şahikalara erişiyor. Değil bizim, dünyanın hayran olduğu Fatih 

Sultan Mehmed ve maneviyat dünyamızın erişilmez simgesi Eyüp Sultan, bu 

dostluğu dünya durdukça pekiştireceklerdir. İsmail Özmel’e göre, asırların görmek 
istediği o dostluk rüyası ne mutludur ki İstanbul’da gerçekleşmiştir. 

İstanbul’u iyi tanıyan şairimiz Anadolu’yu da ayni gergef hassasiyeti içerisinde 

işlemiştir. 

Hasandağı, sen dağların hasısın 

Kemali Baba’nın ilham kaynağı 

Çoban kavalında sevda türküsü 
Seven gönüllerin sığınağısın 

 

Ne çok sevenin var, ne çok hasretin 
Dört mevsim başında, tacolur karlar 

Yazılmış alnına karlı fırtına 

Her köşen hazine, bitmez anılar 

diye devam eden şiirinde İç Anadolu’nun mahzun dağı Hasandağı’nın folklorik 

zenginliğini “Karacaoğlan” edasıyla gözler önüne sermektedir. Çünkü Hasandağı 
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Niğde-Aksaray yöresinin yüzyıllardan beri sadık bekçiliğini yapan, sönmüş 

volkanik dağıdır. Tabiatıyla çevresinde nice gizemli olaylar cereyan etmiş ve diller 

nice yanık-yanık türküler tutturmuşlardır. 

Fazıl Hüsnü Dağlarca “ Türkçe benim ses bayrağımdır.” der. Şair İsmail 

Özmel’de Türkçe bayrağını en yücelere çıkartan şairlerimizdendir. “Bütün Şiirler“ 

adlı kitabında Türkçemizin güzelliğine dem vuran birçok şiirine rastlıyoruz. Belki 
de rastlamak istiyoruz. Çünkü kirletilmek istenen Türkçemiz bu şiirler sayesinde, 

bir nebze de olsa arınacak ve ferahlayacaktır. 

Türkçenin tadına vardığım zaman 
Derin bir uykudan uyandım meğer 

Müjde oldu kaleme, gönle doğdu aydınlık 

Uykusuz gecelerin hediyesi bu seher 

mısralarında, Türkçenin bir silkinişle kendine geldiğine şahit oluyoruz. 

Tahayyülümüzde canlandırdığımız “Kutadgu Bilig”, “Divan-i Lugâti-t Türk” gibi 

Türklüğün devasa eserlerinin kıymetini ve önemini “Uykusuz gecelerin hediyesi bu 
seher” mısrasıyla bir kez daha yad ediyoruz. 

Vatanı zinde tutan, her fikirde her şeyde 

Beraber uğuldamak, bir koro gibi neyde. 
Yaşamak mavi göğün altında, diri ve hür. 

Kalpler vatanda mutlu, Türkçe zengin ve özgür. 

mısraları da, Türkçemizin birleştirici ve bütünleştirici unsurunu, önemle 

belirtiyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki; dilini kaybeden ülkesini kaybeder. Bizlere 

bir kez daha vurgulanıyor ki, Türkçe ne kadar özgür ve zengin olursa, ülkemiz o 

kadar mutlu olur.   

Kültür dünyamıza derinden yerinde katkılarıyla önemli ufuklar açan şairimizi “ 

Bütün Şiirler” adlı kitabında döne döne okuyunuz. Çünkü çok geniş yelpazede bir 
Fuzuli, bir Yahya Kemal, bir Karacaoğlan rüzgârının tatlı esintisini içinize 

duyarsınız. Çünkü bu rüzgârlar artık öyle kolay kolay esmiyor. Şiirin ve şairin 

tadına varmadan, karamsarlıktan, çekimserlikten kurtulamazsınız. 

Burada son sözüm eleştirmenlere… Boğazın yakamozlu sularına bakıp, sırça 

köşklerde şiir ve şair değerlendirmeleri pek de sağlıklı olmuyor. İbreyi öyle veya 

böyle Anadolu’ya çevirmek gerekir.  

 

 

CANAN 
A. Vahap AKBAŞ 

Canan hele hanemizde mihman olsun 
Gül handesi canlar içre bir can olsun 

Canan ile can haşir neşir olsun da 

Varsın bu cihan yer ile yeksan olsun 
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“EDEBİYAT YAZILARI” ÜZERİNE 
Senem GEZEROĞLU* 

“Edebiyat Yazıları” adlı kitap Mayıs 2007 tarihinde, Akasya Kitap dizisinden 
çıkmış olup 248 sayfadır. Edebiyata gönül veren, bir kalemin mürekkebinden 

damlayan eser, emekle yoğrulmuş araştırma-inceleme ve makale  türündeki 

yazılardan oluşmaktadır. 

Araştırmacı-öğretmen Kibar Ayaydın’ın hocası olan ve kitabın sunuşunu 
hazırlayan Prof. Dr. Muhsin Macit, kitap hakkında şöyle düşünür: “Bu eser, 

Türkçe’nin birikimini geleceğe taşıyan şair ve yazarların eserleri üzerine yapılmış 

incelemelerden oluşuyor. Faruk Nafiz, Ahmet Hamdi, Necip Fazıl, Hilmi Yavuz, 
vs. şair ve yazarlar roman, şiir ve deneme türünde yazdıkları eserlerle Edebiyat 

Yazıları’nda bir kez daha okuyucularını selâmlıyorlar. Araştırmacı-öğretmen Kibar 

Ayaydın, eserlerini incelediği ustaları deneme üslûbunun sıcaklığıyla okurlara 
tanıtıyor. Bunu yaparken bilimsel yaklaşımı da ihmâl etmeden seçtiği mevzularla 

ilgili kaynaklardan gereğince yararlandığını görüyoruz.” 

Kibar Ayaydın ise “Edebiyat Yazıları”nın ön sözünde kitabı kaleme alış 

gayesini, noktadan başlayarak esere uzanan meşakkatli yolculuğunun 
mukaddimesini şu şekilde yapar: “Bu kitapla; insan düşüncesinin inşa ettiği mana 

sarayını resmetmeye çalıştım. Sözün esrarlı yollarında, cümle terkibine havale 

edilen milyonlarca mana, Edebiyat Yazıları’nda hayat buldu. Edebiyat Yazıları, 
edebiyatı seven bir kalemin, perspektifine giren konular üzerinde düşünce 

temrinleri yapmasıyla oluştu. Edebiyat Yazıları bu manada, düşüncenin çok zengin 

bakış açılarını yakalayabilmenin gayreti içinde olmuştur. …Bu kitap, uzun 
okumaların, gece yarılarına kadar süren etüdlerin sonucunda ortaya çıktı.” 

“Edebiyat Yazıları” adını alan kitap 12 bölümden oluşmakta olup “Tanpınar’ın 

Dünyasında Bursa/Taşlarda Gülen Rüya”, “Milli Romantizm ve Faruk Nafiz 

Çamlıbel”, “Faruk Nafiz’de Lirizm”, “ ‘Hamd ü Sena’ Şiirinde Tefekkürün 
Boyutları”, “ ‘Milletim’ Şiirinde ‘Muhasebe ve Tarihi Kimlik’ ”, “Şarktan 

Yükselen Bir Ses: ‘Muhammed İkbâl’ ”, “Mehmed Âkif ve Muhammed İkbâl’de 

Birlik Şuuru”, “Roman Sanatında Evrensel Temalar”, “Edebiyatımızda ‘Aşk’ 
Kavramı”, “Mevlânâ’da Aşk”, “Necip Fazıl’da Tasavvuf”, “Hilmi Yavuz’un 

Denemeciliği” isimlerini alan makale ve deneme yazılarından oluşur. Yazar 

bilhassa Faruk Nafiz, Ahmet Hamdi, Necip Fazıl, Hilmi Yavuz gibi yazar ve şairler 

üzerinde durmuş ve edebiyatımızda var olan bilgiler üzerine farklı bakış açıları 
sunarak yahut yeni incelemeler ve bilgilerle edebiyatımızı besleyerek karanlık 

dünyalara aydınlık bir kapı aralar. Araştırmalar, incelemeler, okumalar, tahliller ve 

tespitlerle ilme dayandırılan makaleler deneme üslubuyla birleşerek okuyanları 
sıkmadan bilgilendirme gayreti güder. Edebiyatımızın kuvvetli kalemlerinden 

alıntılar yapan dipnot-açıklamalar ve şiir örnekleriyle yazılarına hakiki ve renkli bir 

hava katan Kibar Ayaydın, umumiyetle geniş içerikli konularda kalem oynatır.  
Millî değerlerimizi evrensel yöntem ve tekniklerle inceleme alanına alan 

“Edebiyat Yazıları”, okuma ve yazmaya, velhasıl edebiyata aşina olan zevkiselim 

bir kitapseverin dostluğunu hemen kazanacağa benzer. Elhak, bir esere hem gönül 

hem akıl iştirak etsin… 

                                                
* Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi. 
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KAYBOLAN AYAK İZLERİ* 
Ülkü CAN** 

 

Dalgın bakışlarını tavanda bir süre daha gezdirdikten sonra hafifçe kımıldadı. 

Komodinin üzerindeki saate bakmaya korktu. Gözlerindeki nehrin kuruyup 

kurumadığından daha emin değildi. Ne zamandır yüreği hıçkırıklara 

boğulmuyordu. Çalan telefonları, kapı tıkırtılarını önemsemeyeli ne kadar zaman 
geçmişti? Beyninde hafızasını zorlayacak cesareti bulamadı. Tablolardan biri 

gözüne ilişti. İlk defa gözlerini kapatmadan var gücüyle tabloya baktı. Baktıkça 

yüreği daraldı. Bedenine sığmaz oldu. Gözüne o çok bilindik yaşlar hücum etmedi. 

Yavaşça yattığı yerden doğruldu. Tabloya doğru usulca yaklaştı. Geçen yıl 

yapmıştı bu resmi, ama tam tarihi hatırlamaya gücü yoktu. Elini kaldırmaya çalıştı. 
Şimdi tüm ruhu, aşkı ellerinin altındaydı. Parmaklarının ucundan akan aşkı 

tablodaki sevdiğinin kalbine bıraktı. Gözlerini kapattı. Unuttuğu zamanı artık 

hatırlamak istiyordu. 

Odanın içini turladı. Balkon kapısının açtı. Denizin tuzlu kokusu genzini 

doldurdu. Aynı o mayıs akşamı gibiydi. Deniz aynı hırçınlığını koruyordu. 

Dalgalar yine kıyıya değil gönlüne çarpıyordu. Nefesi kesildi. Ela nın gözleri artık 
o mayıs akşamında kalan sevdiğinin gözlerindeydi. Başını usulca omzuna 

yaslıyordu. Delice bir ağlamak vardı ama Ozan ı üzmekten korkuyordu.  Tüm 

aşkıyla sevdiğine sarıldı. Rüzgârın yönünü değiştiremeyeceğini artık ikisi de 
biliyordu. Kocası ocak ayında patlak veren savaşa gitmek zorundaydı. Bu gerçek 

uzun süredir aralarındaydı. İkisi de bugüne kadar akıllarından geçenleri dile 

getirmemişlerdi. Son zamana kadar birbirlerine sevgilerini vermekten 

usanmamışlardı. Şimdi ise sakladıkları, telaffuz etmedikleri bu gerçek zamanın tam 
içindeydi. Binlerce yıl uzaktan gelmiş gibi. Sonunda zamana yetişmiş. İkisini 

ayırmaya çalışıyordu. 

Ozan sevdiğinin kollarında ezilmiş ruhunun, buğulu sesiyle konuşmaya 

başlamıştı. Ne olursa olsun geleceğini. Aşkını onu yaşatacağını söylüyordu. Ela ise 

dilinin ucundaki gerçeği saklayarak. Sevdiği adamın sözlerini onaylıyor. Her geçen 
saniye bu ağırlaşmış gerçeğin altında eziliyordu. Sevdiğini üzmemek için hiçbir 

şey belli etmiyordu. Ama olmuyordu, yüreği iki taş arasında eziliyor, paramparça 

oluyordu. 

Güneşin can alıcı ışıklarını ruhlarında hissedene kadar beklemişlerdi. 

Kalplerinde beyinlerinde sadece birbirleri vardı. Zaman bütün anılarını yeniden 

hatırlatıp, aynı mutlulukları yeniden yaşamalarına yetmişti. Oysa birbirlerine 
doyamamış. Zamanın durmasını tüm benlikleriyle istemişlerdi. Artık saniyeleri 

tüketmemek için nefes bile almak istemiyorlardı. 

                                                
* Bu hikâye, Akpınar Dergisinin 2 Haziran 2007 tarihinde sonuçlandırdığı, hikâye 
yarışmasında ikinci olmuştur. 
** Niğde Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencisi. 
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Aralarında gizledikleri gerçek bir-iki saat uzaklarındaydı. Ozan yavaşça 

kollarını araladı. Güneşe dokunmak ister gibi ellerini göğe kaldırdı. Ellerinin 

ısındığına emin olduktan sonra Ela’nın yanaklarında ellerini gezdirdi. Ela için 

güneş anlamını yitirmişti. Sevdiğinin kollarının güneşten daha sıcak olduğunu 
düşündü. Elleri birbirine kenetlenmiş şekilde merdivenden indiler. Ozan’ın iki gün 

önceden hazırladığı kederli bavul kapının önünde onu bekliyordu. 

Elleri arasına aldığı bavul ile yola çıktılar. Kısa süre sonra Ozan ‘ı çok uzaklara 

götürecek otobüs geldi. Ozan sus pus olmuş bir nehir gibi otobüsle sonsuza aktı.  

Hatırlayamıyordu.  Gerisi acı veren bir bekleyişti. 

Çok uzun zaman geçmişti. Mesafeler,  zaman kavramı Ela’da tükenmişti. 

Çalan telefon sesiyle irkildiğini hatırlıyordu. Sonrası hiç olmamıştı. Ozan artık 

yoktu. 

Ele terler içinde, göğsü daralmış yatakta dönüyordu. Uyanması uzun süre aldı. 

Gözlerini açtı ve yanında yatan adama korkuyla baktı. Gözleri tanımayı bile 
unutmuştu. Bu tablodaki adamdı. Ozan’ dı.  Âşık olduğu kocasıydı. Gerçekliğine 

inanamıyordu. Göğsünü daraltan acı mı doğruydu, yoksa yatan Ozan mı? Aklından 

geçen ikinci fikrin doğru olmasını diledi. Radyoda çalan şarkı kulaklarında erimeye 
başlamıştı. Ela yeniden uykuya teslim oluyordu. Şarkı bütün benliğine işlemeye 

başladığında, o hala gerçeğin hangisi olduğunu bilmiyordu… 

Öyle masum, öyle güzel hali var. Uyuyor bebek. 

Aşkların, sevdaların saklı gizi mi yüzünde uyuyor?  

Yarın birgün bir seher vakti ayrılık sarsa gizli gizli, 

Söz ver bana, unutma sevgimi  

Sen ağlama 

Neredeyim nerede zamansız dilimler var  

Başlangıç mı son mu hep aynı yollar 

Kadere inanmadım inandığım o anlar 

Gün geldi birer birer beni yalnız koydular 

Şarkının sözleri dudaklarına dokunurken. Gözleri çoktan başka diyarlara 

gitmişti… 
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