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“TÜRKÇE, AĞZIMDA ANNEMİN SÜTÜDÜR.” 

Konuşan: Semih ÇELİK 

PROF. DR. KAZIM YETİŞ İLE YAHYA KEMAL’E DAİR 

BİLİNMEYENLERİ KONUŞTUK 

Öncelikle bize değerli vaktinizi ayırdığınız 

için teşekkür ederek mülakatıma başlamak 

istiyorum hocam.  

Estağfurullah. Ne iyi, böyle güzel şeylerle 

meşgul oluyorsunuz. Bu sevindirici bir durum. 

Biz Pertevniyal Lisesi’nden geliyoruz 

hocam. Yahya Kemal ile ilgili bir çalışma 

yapalım dedik. Bize, “Yahya Kemal’i en iyi 

Kazım Yetiş anlatır.” dediler. 

Yahya Kemal’i Türkiye’de anlatacak çok 

insan var ama şunu ben açıkça ifade edeyim; 

Yahya Kemal’in çok büyük şansı var bir bakıma. Onu çok yakından tanıyan Nihat Sami 

Banarlı, Ahmet Hamdi Tanpınar en iyi şekilde anlatmışlar. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya 

Kemal’in burada yani Edebiyat Fakültesi’nde öğrencisidir. Sonra Tanpınar’ın başka bir 

öğrencisi olan Ömer Faruk Akün hocamız sağdır. O da Yahya Kemal’i çok güzel anlatır. 

Biz Ömer Faruk Akün’ün öğrencisiyiz. Böyle devam ediyor... Ama benim Yahya Kemal ile 

ilgim, belki başka sorular arasında çıkacak, lise yıllarında başlar. Yani iyi anlatmak 
demeyelim istersen; ama anladığımız kadarıyla anlatmaya çalıştığımızı söyleyelim. 

Peki hocam, nasıl tarif edeceksiniz bize Yahya Kemal’i... 

Yahya Kemal’i tarif etmek çok zor. Yani şair olarak, fikir adamı olarak Yahya 

Kemal’in birkaç cephesi var. Bir defa Yahya Kemal bir şairdir. Üstelik Türk kültürünün ve 

medeniyetinin şairi. Yani sadece bir şair olmanın ötesinde Türk kültür ve medeniyetinin 

şairidir. Yahya Kemal, Osmanlı Devleti ve arkasından gelen Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin en muhataralı döneminde yaşamıştır ve fikirlerin gidip geldiği, aydınların 

değişik anlayışlara kapıldığı, değişik fikirleri savunduğu bir dönemde Yahya Kemal Türk 

milletine, Türk kültürüne, Türk milletinin tarihine en uygun fikirleri savunmuş bir 

şahsiyettir. Yani o bakımdan şunu isterseniz bir paradoks olarak da alabilirsiniz ama Yahya 

Kemal’in fikirleri değişen fikirler değil; kalıcı, millete en uygun fikirlerdir. Meselâ o 
devirde yaşamış birçok şahsiyetimizin, ister Mehmet Akif olsun, ister Tevfik Fikret olsun, 

ister başkaları olsun fikirleri zamanla değişmiştir veya fikirlerinin yanlış olduğu ortaya 

çıkmıştır. Şartları içerisinde değerlendirdiğimiz zaman doğrudur. Ama şartları içerisinde 

değerlendirirsek... Yahya Kemal öyle günlük fikir söylememiştir; kalıcı, ebedi, Türk 

milletine en uygun fikirleri söylemiştir. Bu bakımdan da iyi, kuvvetli bir fikir adamıdır ve 

üstelik şiir olarak da Türk şiiri Tanzimat’tan sonra bir bocalama devresi geçirir, bu 

bocalama Servet-i Fünun’da âdeta zirveye ulaşır, bir türlü rayına oturamaz. Türk şiir 

geleneği bir ırmakla karşılaştırılacak veya eğer bir ırmağa benzetilecek olursa o gürül gürül 

akıp gelen ırmak Tanzimat’tan sonra biraz dağılır. İçerisine çerçöp dolar, saflığını ve 

özlüğünü kaybeder... İşte Yahya Kemal o dağılmayı tekrar toplamış, Türk şiir nehrini 

yeniden akıtmaya başlamış bir şahsiyettir.   

Hocam meselâ Beşir Ayvazoğlu Yahya Kemal’i tek kelime ile “imtidad” olarak 

anlatıyor. “Tek kelime ile Yahya Kemal bana göre ‘imtidad’dır” diyor. Sizce? 

Şahsiyetleri tek kelime ile açıklamak pek doğru olmaz; ama Beşir Bey’in söylediği 

şeyin doğru tarafı şudur; süreklilik, devamlılık... Bir milletin, bir toplumun sürekliliğini, 

devamlılığını müdafaa etmiş, şiirlerinde, fikirlerinde bunu ortaya koymuş; bir milletin 
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mutlak surette bir geçmişinin olması gerektiği, bugünü yaşayacağı ve gelecekte de var 

olacağı anlayışını sağlamış bir insandır. O bakımdan belki kabul edilebilir, doğrudur; ama 

tek kelimeye sığdırmak zor.  

Peki hocam, Üsküp... Yani Yahya Kemal’in doğduğu ve unutamadığı şehir... 

Üsküp’ün Yahya Kemal’in yaşamındaki yeri nedir? 

Üsküp’ün Yahya Kemal’in hayatındaki yeri çok önemli. Çünkü Yahya Kemal’in 

şahsiyetinin oluşmasında ikinci derecede önemli etken Üsküp’tür. Şu bakımdan Üsküp’tür: 

Üsküp hem Yahya Kemal’in kendisinin ifade ettiği gibi “Şardağı’nda Bursa’nın 

devamıdır.”. Tam manasıyla bir Türk şehridir. İnsanlarıyla, sokaklarıyla, tarihi eserleriyle, 

okullarıyla, medreseleriyle, sebilleriyle, yaşayışıyla Türk ruhunun en iyi şekilde hissedildiği 

bir şehir... Oradan çıkıp Avrupa’ya gitmiş; ama hiçbir zaman Üsküp’ü unutamamış, 

Üsküp’ün o kültürel varlığı, onun hayatını etkilemiştir. Meselâ Yahya Kemal, bir ara 

Fransa’da sol fikirlere kapılmıştır, sosyalist fikirlere temayül etmiştir. O sıralarda söylediği 

bir söz çok önemli: “Üsküp’te İsa Bey Camii’nde okunan ezan sesleri beynimde 
uğulduyordu.” diyor. Onu bırakamıyor. Bu onun Üsküp’ü şehir olarak, yaşayış olarak, bize 

ait bir şehir olarak, Üsküp’ün onun üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösterir. Ezan sesleri, 

türbeleri, mahalleleri, her şeyi ile Üsküp çok etkili olmuştur. Türk kültürü bu şehirde âdeta 

tecessüm etmiş bir şekilde ortaya çıkıyor, resimleşmiş bir şekilde ortaya çıkıyor, Yahya 

Kemal’in zaten söylediği de o. Yani onun Üsküp dediği herhangi bir coğrafya ya da coğrafi 

güzellik değil. Esas güzellik Türk kültürünün orada yoğun bir şekilde hissedilmesidir. 

Yahya Kemal öğrenim hayatında fazlaca bocalamış. Yeni Mektep’ten Mekteb-i 

Edeb’e geçişi ve öğrenim hayatında yaşadığı bazı sarsıntılar... 

Yahya Kemal’in hayatında bazı sarsıntılar var, öğrenim hayatında bazı sarsıntılar var. 

Bunlar doğrudur. Öğrenim hayatında, mahalle mektebinde okumaya başlıyor, Yeni 

Mektep’e gidiyor ve yeni tarzda açılan mektepte birtakım şeyler öğrenmeye çalışıyor ama 

Yahya Kemal’in okula başlaması bir gelenek tahtında, bir gelenek çerçevesinde olmuştur. 
Eskiden okula başlama bir merasim ile yapılırdı. Çünkü çocuk ilk defa ailesinden kopuyor. 

Bugün bile belki siz hatırlayacaksınız, okula giderken ilk günlerde ne kadar sıkıntı 

çektiğinizi... Annenizden kopuyorsunuz, yeni bir muhite gidiyorsunuz, yeni hocalar... 

Eskiler bu işi yumuşatmak için bir merasim yapmışlar. Çocuğa yeni elbiseler, kullanacağı 

kalem gibi eşyalar alınıyor. Hoca geliyor, arkadaşları geliyor ve evde bir merasim yapılıyor 

dualarla, ilahilerle. Yani şen şakrak, eğlenceli bir şekilde okula gidiliyor. Yahya Kemal’in 

böyle bir başlangıcı olmuştur. Ama Yahya Kemal’in okul hayatındaki sıkıntıları biraz da 

aileden kaynaklanan sıkıntılardır. Yani okul sıralarında idadiye başlamış, Üsküp’te idadide 

okurken; yani liseye başlamış, lisede okurken babası tutturmuş “Selanik’e gideceğiz.” diye. 

Selanik’e gitmişler. Selanik’te liseye gitmiş. Selanik’teki lisede devam ederken, annesi 

dayanamamış Üsküp’e dönmüş ve Selanik’te okusun diye babası Yahya Kemal’i yanında 
alıkoymuş, hâlbuki annesini Yahya Kemal çok seviyor ve bir gün babası ile beraber 

dönüyorlar Üsküp’e ki annesinin cenazesi ile karşılaşıyorlar. Yani böyle aileden gelen 

birtakım kopukluk ve sıkıntılar var. Sonra babası yeni bir evlilik kurmuş ve üvey anne ile 

Yahya Kemal’in anlaştığını söyleyemiyoruz. Anlaşamıyorlar. Bu kolay bir hadise de değil. 

Belki annesinin yerini dolduramadı belki anlaşamadılar şu veya bu... Sonra anneannesinin 

yardımıyla ailenin verdiği bir karar gereği İstanbul’a okumaya gönderiliyor. Burada okul 

hayatında çok önemli bir nokta ile karşılaşıyoruz. Yahya Kemal, İstanbul’a aşağı yukarı 

nisan - mayıs aylarında falan geliyor. Hâlbuki okula kayıt sırası çoktan geçmiştir. Okul 

ekimde olur. Yani okula kaydın olmadığı, ikinci devrenin başladığı bir zamanda geliyor. 

Tabiî bunu tam gün olarak bile çıkarmak mümkün; çünkü kitaplarda var bu. Ama önemli 

olan okula kayıtların dolduğu, derslerin başladığı hatta ikinci devrenin olduğu bir zamanda 

gelmesi... Dolayısıyla okumak istediği ne Galatasaray’a ne de Robert Koleji’ne 
girebilmiştir.  
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Yani öyle hayalleri var. 

Yani aile öyle düşünüyor. Kendisi illa Galatasaray ya da Robert Koleji demiyor. Ama 

oralara girememiştir. Giremeyince İstanbul’da bir seneye yakın boş zamanı olmuştur. Bu 
boş zamanında İstanbul’u tanımış, İstanbul’da klasik musiki konserlerine katılmış veya o 

özel icra edilen klasik musikiyi tanımış ve Serezli Şekip isimli bir zatın etkisiyle Avrupa’ya 

kaçmaya temayül etmiş ve kaçmıştır. Şimdi burada şu önemli, eğer Yahya Kemal 

Galatasaray’a veya Robert Koleji’ne gitmiş olsaydı; sonraki tanıdığımız Yahya Kemal 

olmazdı.  

Peki hocam, Galatasaray ve Robert Koleji ailesinin Yahya Kemal için düşündüğü 

okullar mı? Hatıralarında böyle mi geçiyor? 

Hayır, şimdi ailesinin düşündüğü derken şunu kastediyorum, Yahya Kemal’in bu 

konuda tercihi belirmiyor.  

Yani isim olarak geçiyor mu hocam? 

Geçiyor. Meselâ Galatasaray geçiyor...  

Peki, özel bir soru sorayım hocam. Pertevniyal geçiyor mu? 

Pertevniyal geçmiyor; ama Galatasaray geçiyor hatta annesi tarafından, daha doğrusu 

anneannesi tarafından akrabaları Galatasaray’ın müdürüne götürüyorlar. Ama müdür diyor 

ki: “Ben seni alayım da bu sene geçti. Önümüzdeki sene gel alalım.”. Galatasaray o 

zamanlar çok meşhur. Pertevniyal o kadar değil. Pertevniyal şimdi de tarihi bir okul olarak 

karşımıza çıkıyor; ama Galatasaray yani Mekteb-i Sultani ve Robert Koleji o dönemde çok 

önde olan okullar çerçevesinde düşünülüyor. Fakat aslında bütün mesele şurada, Yahya 

Kemal’in İstanbul’da okumaması bir şans olmuştur. Çünkü sonra tanıdığımız Yahya 

Kemal’in şahsiyeti İstanbul’da teşekkül etmemiştir. Paris’te teşekkül etmiştir. Bu çok 

önemli bir hadise. Sonra Paris’e gidiyor ve Paris’te bir ara Meaux Koleji’nde lisan 

öğreniyor ve sonra siyasal bilgiler okumak istiyor; ama okulu bitirdiğini söylemek zor. 

Uzun zaman devam ediyor; ama tam olarak bitiremiyor. Çünkü orada onun için artık 
okumak önemli değil, şiir önemli. Paris’in şiire, edebiyata, estetiğe, güzel sanatlara olan 

imkânı önemli... Onu çok iyi değerlendiriyor. Ama tabiî İstanbul’a geldikten sonra burada 

okullarda hocalığa başlıyor. Darülfünun dâhil bunun içerisine yani üniversite dâhil.  

Peki, çocukluğunda etkilendiği biri var mı? Meselâ Şekip Bey. Avrupa-perest biri 

olan Şekip Bey’den etkilenerek Fransa’ya gitmesi hadisesi... 

Çocukluk değil, artık lise yıllarında onun etkisinde kalıyor. Şöyle etkisinde kalıyor: Bu 

adam Avrupai bir adam, Avrupa-perest dediğiniz gibi. Hatta biraz Türk düşmanı, Osmanlı 

düşmanı veyahut İslam düşmanı gibi birisi. Bu dönemde öyle “Avrupa’ya git.” diye baskı 

yapan insanlarımız vardı. Etkisi bu kadar. Ama Serezli Şekip’in daha sonra tanıdığımız 

Yahya Kemal ile hiçbir alakası yok. Sadece Avrupa’ya gitmesi için etkisi olmuş. Çocukluk 

yıllarında meselâ Rufai dergâhına devam ediyor. Orada bir ara zakirbaşılık yaptığı 
söyleniyor. Rufai tekkesinin şeyhine ilk yazdığı çocukluk şiirlerinin bazılarını gösteriyor. 

Ama bunlar Yahya Kemal’i vermiyor. Çünkü sonraki Yahya Kemal farklı, çok farklı... 

Hatıralarında Memphis Vapuru ile Paris’e giderken bunda Şekip Bey’in çok büyük 

etkisi olduğunu söylüyor. 

Söyler ama Avrupa’ya gitmek için. Etkisi, orada kalmıştır. Bakın Avrupa’ya giden çok 

insan vardır; ama kimse Yahya Kemal gibi dönmemiştir. Yahya Kemal, kendi kültürümüzü, 

kendi şahsiyetimizi, kendi millî varlığımızı Avrupa’da keşfetmiştir büyük ölçüde. Yani 

benzerlerine bakarak. İleride belki başka sebeplerle o konuya geleceğiz.  

Peki, Paris sevdasından bahsedelim hocam. Demin bahsettiniz kısaca. 

Şimdi Paris sevdası biraz evvel konuştuğumuz gibi Şekip Bey’den kaynaklanıyor.  

Kaç yıl kalıyor hocam Paris’te? 
Paris’te uzun zaman kalıyor. Bu uzun zaman içerisinde bir ara Londra’ya gidiyor; ama 

asıl Paris’te.  Paris’te tabiî önce Genç Türkler ile beraber oluyor, onları tanıyor. Fakat sonra 
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onlardan, siyasi taraftan uzaklaşıyor, sanat tarafına gidiyor. Paris sevdası, onun meselâ 

Üsküp’teki gibi, aynı şekilde İstanbul’daki gibi sevgi ve mekânın ötesinde sanat faaliyeti 

olarak... Paris’te ne yapıyor? Meselâ bol bol okuyor, bol bol tiyatroya gidiyor. Tiyatroya 
gitmek Fransızca öğrenmek ve kültürü öğrenmek bakımından önemlidir. Bir dili en iyi 

konuşanlar tiyatro artistleridir. Batı’da öyle; bizde tabiî onu söylemek zor. Çünkü bizdeki 

bazı tiyatrocular Türkçeyi o kadar iyi bilmiyorlar. Orada şiir okuyor, kahvelerde şiir 

sohbetlerine katılıyor, büyük sanatkârlarla tanışıyor, büyük fikir adamlarının, sanat 

adamlarının, üniversite hocalarının evlerindeki sohbetlerine katılıyor. Meselâ tarihçi Albert 

Sorel’in evindeki sohbetlere katılıyor. Yani kültürü için… Paris hakikaten sanat ve kültür 

kaynıyor. Şimdiki Paris belki o kadar değil; ama eskiden özellikle 19. yüzyılın ikinci 

yarısında ve 20. yüzyılın başlarında tam bir kültür ve sanat merkezi.  

Yani buradan şunu çıkartabiliriz hocam, Paris’te etkilendiği akımlar ve Quartier 

Latin’de aldığı kültürün Yahya Kemal’in yaşantısında büyük önemi var. 

Şimdi şöyle diyelim istersen, Yahya Kemal’in şahsiyetinin oluşmasında üç önemli 
etken var. Birincisi Üsküp, ikincisi annesi ve üçüncüsü de Paris’tir. Yani bugün bizim 

tanığımız Yahya Kemal’i bu üç şeye borçluyuz. Annesine... Çünkü annesi de çok enteresan 

bir kadın, çok dikkat çekici tarafları olan bir kadın ve Yahya Kemal üzerinde çok etkisi var 

ve Üsküp şehri sonra da Paris. Düşünebiliyor musunuz on yedi - on sekiz yaşında bir genç. 

Meselâ sen kaç yaşındasın? 

On sekiz yaşındayım hocam. 

Senin yaşında bir genç Paris’e gidiyor. Hiçbir şeyi yok, hatta parası bile yok. Sonra 

babası para göndermeye başlıyor, orada çalışıyor ve birtakım işler yapıyor; ama orada 

kaybolmuyor. Kendi kültürünü görüyor. Fazla ayrıntıya girmeden burada çok basit bir şey 

söyleyeceğim sana. Bir dergide bir yazı okuyor: “Eğer Fransız gençleri Fransız şiirini 

öğrenmek istiyorlarsa Fêtes Galantes’ı okusunlar”. Ne yaparsın sen? Gidersin Fêtes 

Galantes’ı okursun, Fransız şiirini öğrenmek istersin.  

Bir dergi mi hocam bu?   

Bir dergideki yazı, dergi değil. Fêtes Galantes şiir kitabıdır. O dergide bir yazı 

yazılıyor. Ben ayrıntıya girmeden söylemek istiyorum; o dergide deniyor ki, “Fransız 

gençleri Fransız şiirini öğrenmek istiyorlarsa Fêtes Galantes’ı okusunlar.”. Fêtes Galantes, 

17. yüzyıl Fransa’sının Fransız saray hayatını anlatıyor. Bunu Yahya Kemal önceden 

okumuş. Ama beklenen veya umulan veya tahmin edilen nedir? Gidecek Fêtes Galantes’ı 

alacak, okuyacak. Hayır, Yahya Kemal öyle yapmıyor. Doğru Şark Dilleri Mektebi’ne 

koşuyor. Niye?  Diyor ki “Fransız genci Fransız şiirini öğrenmek için Fêtes Galantes’ı 

okuyacaksa, ben de kendi şiirimi tanımak için kendi klasiklerimi okumalıyım.”. Nasıl bir 

mukayese? Benim kendi klasiklerimi okumam için de Arapça ve Farsçayı bilmem lazım, 

eski kültürümüzü tanımam lazım diyor; Şark Dilleri Mektebi’ne gidiyor, Arapçasını ve 
Farsçasını geliştiriyor, divanlara gidiyor, klasik şiiri okumaya başlıyor. Bunu kaç kişi 

yapabilir? Bu müthiş bir şey. Hakikaten müthiş bir şey... Bunu yapan insan on sekiz - on 

dokuz yaşında bir genç. 

Hocam peki, Yahya Kemal’e Paris’ten döndükten sonra “Bağdaş kurmasını bile 

unutmuş.” yakıştırmasını yapanlar var. Sizce doğru mu?  

O önemli değil. Ama Paris’ten döndükten sonra Yahya Kemal’in getirdiği çok önemli 

şeyler var. Bağdaş kurmasını unutup unutmaması çok önemli değil. Ama Yahya Kemal’in 

bizim insanımızın yaşayışına daima saygı duymuş bir hâli vardır. Bakın meselâ size çok 

basit bir şey söyleyeceğim. Yakup Kadri veya o devirde yaşamış çok önemli şahsiyetler 

yazıyor bunu. Onların hatıratında görürsünüz. Şiir sohbetleri yapılıyor ve deniliyor ki “Biz 

klasik şiirimizi, divan şiirimizi mekteplerde okuduk ama unutmuştuk. Yahya Kemal geldi; 

onu bize öyle bir okudu, öyle bir anlattı ki biz yeniden o şiire dönmek ihtiyacını hissettik.”. 
Yahya Kemal bir sohbet kültürü getirmiştir. Yahya Kemal burada hoca! Ders var saat 
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dokuz ile on arasında. Onda ders bitiyor; öğrenciler ayrılmıyor. Kendisi de gitmiyor, boş 

sınıf buluyorlar. Yani üniversitede, Edebiyat Fakültesi’nde. Boş sınıf arıyorlar. Boş sınıfı 

buluyorlar ve sohbete devam... Olmadı, öğrencilerle beraber kahvehaneye gidiyorlar. Hatta 
Tanpınar diyor ki: “Kız arkadaşlar kahvehaneye gelemedikleri için üzülürlerdi.” Yani 

sohbet, ders devam ediyor. İşte öyle bir kültür getirmiştir. Kendimizi tanıma, bizi tanıma, 

yoksa bağdaş kurmayı unutma değil... Aslında Yahya Kemal, bize Batı’da kendi kültürünü 

öğrenmiş bir insan olarak gelmiştir ve onu temsil eden, kendi edebiyatını temsil eden bir 

insan olarak gelmiştir. 

Yani kültürden kopmamıştır. Tam tersi kültürü öğrenip gelmiştir. 

Evet, kültürü öğrenip gelmiştir. 

Peki hocam, Yahya Kemal’in musikiye bakışı nedir?     

Yahya Kemal’in klasik musiki ile ilk teması biraz evvel söylediğim gibi İstanbul’a ilk 

geldiği zamandadır. Akrabalarının bulunduğu yalılarda ve konaklarda, Hacı Arif Bey’in 

konserlerinde hususi olarak bulunmuş. Hatta Hacı Arif Bey’e bir güfte yazdığı söyleniyor; 
ama bu güfteye ulaşabilmiş değiliz. Orada Türk musikisi ile tanışmış. Daha sonra Türk 

musikisi üzerine çok düşünmüşve Türk musikisinin bizim gerçek musikimiz olduğunu ve 

bizim hayatımızı verdiğini idrak etmiştir ve tek şey şu: Musikimizden anlamayan bizden bir 

şey anlamaz. Yani hakikaten eğer Türk insanı bizi anlamak istiyorsa musikimizden 

anlaması gerekir. Bunu Yahya Kemal çok iyi anlamış. Bakın Yahya Kemal’in klasik musiki 

kültürü, bilgisi çok kuvvetlidir. Örneğin Tanpınar anlatıyor. Bir gün Yahya Kemal, 

Tanpınar’ı alıyor ve Belediye Konservatuarı’na gidiyor. Orada arşiv var. Oturuyor ve bütün 

bir gün saatlerce teypten eski klasik musikiyi, ayinleri dinliyor ve sanat olarak onun 

inceliklerini yakalıyor. Türk olarak Dede Efendi hakkında ve özellikle Itri hakkında 

söylediği çok enteresan şeyler var. Bütün bir hayatımızı veriyor diyor. “Itri” şiirini 

okuduğunuz zaman bunu göreceksiniz. Yani Türk musikisi bizden farklı bir şey değil; biz 

neysek o. 

Peki hocam, Yahya Kemal’in milliyetçiliği... 

Yahya Kemal, millî hayata, milliyete ve Türk milletinin yarattığı değerlere çok önem 

verir. Ama Yahya Kemal katı değildir, Yahya Kemal ırkçı değildir; Türk milletini çok 

sever. Meselâ bir gün Tanpınar’la... Hep örnekleri çevresinde olan insanlardan veriyoruz 

haklı olarak. Tanpınar’la bir gün Rumeli Hisarı’nın oralarda geziyorlar. Tabiî eskiden 

şimdiki gibi değil. Orada insanlar evler yapmışlar ve oturuyorlar Rumeli Hisarı’nın 

çevresinde. “İşte.” diyor; “Bizim insanımız bu.” Biz altı yüz senedir böyle yaşıyoruz. Türk 

insanını çok seviyor. Eğer milliyetçiliği, insanı sevmek yani milletini sevmek şeklinde 

alırsanız Yahya Kemal’in bu konudaki durumu tartışılmaz. Gerçekten Türk insanını ve 

Türk insanının meydana getirdiği değerleri çok seviyor. Zaten milliyetçilik bu. Yoksa bir 

ırkçılık veya başka şekilde değerlendirmek değil. Tarihi şahsiyeti olarak milletini sevmek 
ve bunu Yahya Kemal fevkalade güzel yapıyor; eserleriyle de zaten bunu gösteriyor.  

Hocam peki, Yahya Kemal’in bir milliyetçiliği var, Ziya Gökalp’ın da çok savunduğu 

bir Türkçülüğü var. İkisinin farkı nedir hocam?        

Ziya Gökalp’la Yahya Kemal’in farkını kendileri söylemişler zaten: “Ne harabiyim ne 

harabatiyim / Kökü mazide olan atiyim.”. Tabiî bu işin şakası, karşılıklı bir zirveleşmeleri. 

Ama aralarında çok güzel bir anlaşma var. Nedir anlaşma? Yahya Kemal düşünce olarak, 

İslamiyet’ten Önceki Türk Tarihi çok iyi bilinmediği için bilinmeyen bu tarihe gitmek 

istemiyor.  

“Kablettarih” diyor öyle değil mi hocam?  

Kablettarih yani tarih öncesi diyor. Çünkü bilinmiyor. Ama bugün biliniyor bu. O 

zaman bilinmiyordu; bugün çok daha fazla bilgi var. Ziya Gökalp faraziyeler üzerine bina 

etmeye çalışıyordu bilmediği halde; Yahya Kemal Anadolu’da meydana getirdiğimiz 
medeniyeti, kültürü, Türk insanının Anadolu’da yoğrulup “Irkın seni iklimine benzer 
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yaratırken.” mısraında görüldüğü gibi ırkımızın bu iklimde bizi yetiştirdiğinin, yarattığının 

farkında ve bunu söylüyor. Ziya Gökalp daha çok İslamiyet Öncesi Türk Tarihi’ne gitmek 

istiyor. Böyle bir romantizmin içerisinde... Ama meselâ Yahya Kemal’in Darülfünun’da 
yani üniversitede hoca olmasını sağlayan Ziya Gökalp’tır. Kesinlikle aralarında kötü bir şey 

yok. Ziya Gökalp’ın hakkında da en iyi yazılardan birini yazan Yahya Kemal’dir. Yani çok 

güzel anlaşıyorlar. Aralarında sürtüşme yok. Ziya Gökalp’a saygı duyuyor Yahya Kemal. 

Meselâ Ziya Gökalp Yeni Mecmua’yı çıkarıyor. Yeni Mecmua’da gençlerin hece vezni ile 

şiir yazmasını tavsiye ediyor, teklif ediyor. Hece vezniyle yazılmış şiirleri de yayımlıyor. 

Ama bir taraftan da Yahya Kemal’in eski tarzda yazdığı şiirlerini neşrediyor. Yani 

aralarında çok büyük fark yok. Aralarındaki nüans şu... Bakın fark demiyorum nüans 

diyorum. Biliyorsunuz nüans ince fark demektir. Aralarındaki nüans şu; birisi diyor ki, 

“Ben bilinmeyen bir tarihle şimdi uğraşamam.”, öbürü de onun üzerine faraziye kurmak 

istiyor. Felsefeci ya biraz da ondan kaynaklanıyor. 

Önce koyu bir arkadaşlıkları var. Fakat daha sonra ettikleri münakaşalar olduğu da 

söyleniliyor. 

İşte demin dediğim gibi münakaşaları bu... Ziya Gökalp Yahya Kemal’e şiirle, 

eğlenceyle, zevkle uğraşıyorsun, ıstırapları görmüyorsun demek istiyor belki. Yahya 

Kemal’de “Kökü mazide olan atiyim.” diyor.  

Aslında bu mısrada ne demek istediğini ayrı bir soru olarak soracaktım.    

Unutma ki onlar kavga değil bir sohbettir. Sohbet sırasında söylenmiştir. Yoksa kavga 

etseler Ziya Gökalp kalkar da Yahya Kemal’in Edebiyat Fakültesi’ne hoca olarak tayinini 

sağlar mı? Çünkü İttihat ve Terakki’nin genel sekreteri. Yani iktidarda olan partinin genel 

sekreteri. O ne derse onu yapıyorlar ve Ziya Gökalp Yahya Kemal’i hocalığa getirtiyor. 

Yani bir cevap verme değil sohbet.  

Sohbet çerçevesinde söylenmiş şeyler. 

Peki hocam, Yahya Kemal’in dine bakışına gelelim. Fazlaca tartışılabilecek bir 

konu. 

Yahya Kemal’in dine bakışı tartışılacak bir konu değil. Farklı bir şey yok. Yahya 

Kemal dini olduğu gibi değerlendiriyor; ama Yahya Kemal’i o devrin şartları altında beş 

vakit namazını kılacak, mazbut biri olarak düşünmeyin. Bir gün bakıyorsunuz Büyükada’da 

bayram namazına gidebilmek için sabaha kadar uyumuyor Yahya Kemal. Biliyorsunuz, 

okumuşsunuzdur bunu. Düşünün “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirini kim yazabilir? 

“Ezansız Semtler”i kim yazabilir veya “Ezân-ı Muhammedî” şiirinin bir örneğini Türk 

Edebiyatı’nda gösterebilir misin bana? 

Evet, gerçekten yok. 

Yok, “Ezân-ı Muhammedî” gibi bir şiirin gerçekten Türk Edebiyatı’nda bir örneği daha 

yok. Şimdi dokuz yüz senelik bir edebiyat var. Yani bu şairlerimizin hepsi dini Yahya 
Kemal’den çok iyi biliyorlar belki. Ama hiçbirisi ezanı bu kadar iyi anlatamamış. Çünkü 

ezanın önemini Yahya Kemal anlamış. Nereden anlamış? Öbürü içinde durmuş. “O mâhîler 

ki deryâ içredir deryâyı bilmezler.”. Öbürü ise yani Yahya Kemal ise Paris’e gitmiş, on 

sekiz yaşında, orada bir takım materyalist anlayışlara kapılmış, onu kendisinden 

uzaklaştırmayan ezan sesleri beyninde hep uğuldamış. O zaman demiş ki “Ezan millî bir 

vakıadır.”. Ezandan vazgeçmek mümkün değildir ve ondan sonra da “Ezân-ı 

Muhammedî”yi yazmış. Yalnız bu konuda şunu söylüyorlar. Yahya Kemal deist mi, deist 

değil mi? Onla bir alakası yok. Yahya Kemal’in İslam’a saygısı var. Nitekim İslam’ı bizim 

millî varlığımızın bir parçası olarak görüyor ve zaten “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” 

bunu gösteriyor. Hatta ve hatta bazılarına göre onun bir şiiri Hazreti Peygamber için 

yazılmış bir naattır.  
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Bu şiiri mi? Yani “Ezân-ı Muhammedî” şiiri mi? 

Bu şiiri değil başka bir şiiri. “Söz Gazeli”nin Hazreti Peygamber için yazılmış bir naat 

olduğunu söyleyenler var. Çünkü Mahir Bey diyor ki “Yahya Kemal Bey bu naattır, buna 
niye naat demedin?” O da “Mahir Bey nasıl söylerim?” diyor. Böyle geçiştiriyorlar. Her 

şeyi devrin şartları içerisinde değerlendirmek lazım ve Hristiyanlık’ta olduğu gibi biz 

insanların sevaplarını ve günahlarını ölçecek bir yapıda değiliz. İslamiyet öyle bir hak 

vermiyor insanlara. Cennet ve cehennem Allah ile kul arasında bir şey. Ama Yahya 

Kemal’in şiirleri her şeyi ortaya koyuyor. “Ezansız Semtler”... Şimdi Şişli, Taksim, 

Beyoğlu oralarda doğacak çocukların milliyetlerine ve millî varlıklarına 

dönemeyeceklerinden endişe ediyor. “Ezansız Semtler” diyor. Ezana bu kadar önem veren 

bir insan... Tartışılacak hiçbir şey yok. Her şey çok açık meydanda. Deist olması da 

mümkün değil.  

Çıkardığı mecmualardan bahsedelim hocam. Yeni Mecmua ve Dergâh Mecmuası. 

Yani imkânsızlıklar içinde çıkan dergiler... 
Şimdi asıl Dergâh Mecmuası’nın çıkmasında payı olmuştur. Yeni Mecmua Ziya 

Gökalp’ın yaptığı bir çalışmadır. Yeni Mecmua’da ve bazı dergilerde şiirler neşretmiştir. 

Dergâh Mecmuası’nda isim tartışılmıştır. Tabiî sadece Yahya Kemal değil, Tanpınar gibi, 

Mustafa Nihat Özön gibi gençler vardır. Meselâ Ahmet Haşim gibi Yahya Kemal’in 

yaşında olan insanlar da vardır. Hatta ismini “Haşhaş” koyalım demiş Ahmet Haşim. Yahya 

Kemal ise “Dergâh” ismini benimsemiş. Çünkü Yahya Kemal’in bir “İthaf” şiiri var. 

“İthaf” şiirinde dergâhların bizim kültürümüz bakımından fevkalade önemli olduğu 

görüşündedir. Hatta tabiî bu tartışılan bir konu, Fuat Köprülü’yü Türk Edebiyatında İlk 

Mutasavvıflar isimli eserini yazmaya teşvik eden Yahya Kemal olmuştur. Bu söyleniyor. 

Fuat Köprülü de “Yahya Kemal bilmez bunları ben söyledim.” diyor; ama bu onların 

arasındaki bir tartışma. Fakat bir vakıa var. Bizim Anadolu’da meydana getirdiğimiz 

kültürün esasları Ahmed Yesevi’den geliyor. Anadolu’yu Türkleştiren dervişler vardır. O 
bakımdan Yahya Kemal “Dergâh” kelimesini bir kaynak ve merkez olarak düşünmüştür. 

Meselâ Yahya Kemal’in söylediği bir şey vardır. Yahya Kemal’e bir gün soruyorlar: 

“Eskiden ne yaparlardı, nasıl vakit geçirirlerdi?” diyorlar. Yahya Kemal diyor ki: “Mesnevi 

okurlardı, pilav yerlerdi.”. Bu söz bana önce basit gibi geldi. Fakat sonra anlamının çok 

büyük olduğunu anladım. Ben Yahya Kemal’i geniş manada lisede, sizin gibi öğrenciyken 

tanıdım; üniversitede öğrenciyken de bu söz bana biraz boş gibi geldi. Fakat sonra önemini 

anladım. Çünkü Anadolu’daki Türk kültürü Mesnevi kültürüdür. Mesnevi insanlarımızı 

yüzyıllarca terbiye etmiştir. Mesnevi biliyorsunuz Hazreti Mevlana’nın kitabının adıdır. 

Pilav ise sadeliği gösterir, sağlamlığı gösterir. Herkes bulgur pilavı yiyebilir mi? Üç gün üst 

üste bulgur pilavı ye; tepe taklak gider insan. O bakımdan, Yahya Kemal tekke ve 

dergâhları bir kaynak olarak değerlendirmiştir. Onun için de mecmuanın adı Dergâh 
Mecmuası konmuştur. Dergâh Mecmuası aynı zamanda Millî Mücadele yıllarında 

çıkmıştır. Dergâh Mecmuası bir anlamda Millî Mücadele’yi destekleme görevi de 

görmüştür ve o dönemde bir kaynaklık görevini göstermiştir.        

Peki hocam, bahsettik gerçi ama tarihe bakışını tekrar söyleyebilir misiniz? Türk 

Tarihi’ni tam olarak ne zaman başlatıyor ve kaça ayırıyor?  

Türk Tarihi’ni başlatması diye bir şey yok. Çünkü Türk Tarihi bir bütündür. Biraz 

evvel söylediğim gibi onun “kablettarih” dediği şey İslamiyet’ten Evvelki Türk Tarihi, asıl 

bizim Anadolu’daki hikâyemiz üzerinde duruyor. Çünkü biz Anadolu’da büyük bir 

medeniyet meydana getirmişiz ve bu medeniyeti meydana getirirken Anadolu toprakları 

bizi yoğurmuş. Yeni bir şahsiyet vermiş. Şimdi sen nerelisin? 

Edirneliyim hocam.    

Edirnelisin. Meselâ şimdi Orta Asya’dan gelen insanlar var. Onlarla kendine bir bak. 
Aranızda fark var. Bu fark nerden geliyor? Fiziki bakımından fark coğrafyadan geliyor; ırk 
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üzerinde etkisi vardır. Onun için Yahya Kemal “Irkın seni iklimine benzer yaratırken.” 

diyor. Yani coğrafya ırkı şekillendiriyor. Yahya Kemal onun için Anadolu’da meydana 

getirilen şeye çok önem verir; ama tarihi bölme diye bir şey tabiatıyla söz konusu değil. 
Yani Türk Tarihi’ni reddetmesi diye bir şey söz konusu değil. Şimdi bugün bileceksiniz. 

Neyi bileceksiniz? Buhara’yı, Semerkant’ı bileceksiniz. Sayın Başbakanımız gitti, gezdi, 

gördü ve geldi. Daha evvel başkaları da gittiler, gezdiler. O başka bir şey. Bizim 

Anadolu’daki yüz elli senelik Türk Tarihi’ni bilirseniz Avrupa Birliği’ni dahi 

yorumlarsınız. Anadolu’daki hayatımızı bilirseniz burada kalışımızın nedenini dahi 

yorumlarsınız. Onun için Yahya Kemal yakın tarihe önem vermiştir. Zaten bilinen de odur. 

Önem vermesi şu: Oğuz Kağan Destanı’nı bilmiyor netice itibarıyla ama vesikalar var; 

vezir vezir, sadrazam sadrazam Osmanlı Tarihi’ni anlatabiliyor. Oturuyor ilk sadrazamdan 

itibaren sadrazam devirlerini, padişah değil sadrazam devirlerini, teker teker anlatıyor. O 

derece kuvvetli bir hafızası ve bilgisi var tarihe karşı. Şimdi meseleyi şuraya getirelim: 

Tarih şuuru ve tarih duygusu bizim klasik şiirimizde yoktur. Bu ne zaman başlamıştır? 
Namık Kemal’in etkisiyle, Abdülhak Hamit ile başlamıştır. Onun “Merkad-ı Fatih’i 

Ziyaret” diye bir şiiri vardır. “Merkad-ı Fatih’i Ziyaret” demek Fatih Sultan Mehmet’in 

Türbesi’ni ziyaret demektir. “Kabr-i Selim’i Evvel’i Ziyaret”, Yavuz Sultan Selim’i, 

biliyorsunuz, birisi Fatih Cami’nde, birisi Yavuz Selim Cami’ndedir. Onların orada 

mezarları vardır. Onlar dolayısıyla şiirler yazmış, tarih duygusu uyanmaya başlamıştır. 

Fakat asıl tarih şuuru ve tarih duygusunu bize Yahya Kemal kazandırmıştır. En kuvvetli 

şekilde o işlemiştir. O bakımdan önemlidir. Edebiyatımızda bugünkü tarih duygusunun 

zirvedeki ismi Yahya Kemal’dir.  

Yahya Kemal’in hayatını incelediğimizde sürekli kira evlerinde, otellerde ve 

pansiyonlarda derbederce bir hayat yaşamış olduğunu görüyoruz. Siz bunu neye 

bağlıyorsunuz hocam? 

Bu biraz şartlara bağlı.  

Örneğin çok sevmiş ama hiç evlenememiş. 

Doğru, haklısınız, evlenememiş. Evlenmek istemiş ama evlenememiş. Evin öneminin 

farkında. Biraz evvel sınıfta bir vesile ile söyledim: “Yahya Kemal kardeşini hiç 

affetmiyor.”. Niye affetmiyor biliyor musunuz? Aynı şeyi sınıfta sordular, “Hocam” 

dediler, “Niye affetmiyor?” Şunun için affetmiyor. Yahya Kemal Varşova’da elçilikte 

görevli iken... Çünkü Yahya Kemal’in özellikle anne tarafından çok büyük arazileri ve 

çiftlikleri var. Biz 1877 - 1878 Savaşı’nda ve Balkan Savaşları’nda onları bırakıp gelmişiz. 

O çiftlikleri Sırplar gelip işgal etmişler. Fakat o yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin elçiliğinde 

görevli olarak eski arazilerini gitmiş, bulmuş. Kimler işgal etti görmüş ve onların parasını 

almak istemiş. Maksadı da evlenmek, işin doğrusu ev kurmak, ev almak... Ailesinden 

vekâlet istemiş. Fakat kardeşi vekâlet göndermemiş. O da kendisine göre, Yahya Kemal 
bunların hepsini alır ve bize de vermez diye vekâlet göndermemiş. Tabiî vekâlet 

gelmeyince Yahya Kemal’in bütün uğraşları boşa gitmiş. Onun için de kardeşini 

affetmiyor. Şimdi mesele aslında şu: Yahya Kemal bir ev hayatı istedi tabiî ama şartları ona 

el vermedi. Uzun zaman yurtdışında kaldı. İşte İspanya’da kaldı, gençliğinde Paris’te kaldı, 

sonra Cumhuriyet döneminde Varşova’da kaldı. Geldiği zaman da o evlenme yaşını biraz 

geçmişti. Gençliğinde evlenmek istemiş. Hatta Nazım Hikmet’in annesi ile yani Celile 

Hanım ile aralarında büyük bir aşk var. Fakat Yahya Kemal ondan son anda vazgeçmiş. 

Vazgeçmesinin sebebi bir de şu: Yahya Kemal’e çevresindekiler diyorlar ki: “Sen böyle 

dile düşmüş bir kadınla ne yapacaksın?”. Demek ki Celile Hanım’ın geçmişinde böyle bir 

dile düşmüşlük var. Yahya Kemal ondan korkuyor. Çünkü Yahya Kemal bu konularda çok 

hassastır. Büyük bir aşkla sevmesine rağmen buna cesaret edemiyor. Bu onun şahsî bir 

kararı ve evlenmiyor, evlenemiyorlar. Ondan sonra da farklı aşklar yaşamış ama yine 
cesaret edememiş. Bir de Yahya Kemal’in ailesinden gelen bir şey yok. Örneğin ben, 
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Mart’ta üniversiteden mezun oldum; 8 Mayıs’ta Adapazarı İmam Hatip Lisesi’nde 

öğretmenlikle göreve başladım; 8 Haziran’da nişanlandım; 8 Ağustos’ta evlendim. Ondan 

sonra da kış geldi, Adapazarı’nda odun - kömür alacak param yok. İşte Yahya Kemal de 
onu göze alamamıştır. Tabiî kolay bir şey değil. Evlendiği zaman hanımı bir kurulu düzen 

isteyecek ama aileden bir şey gelmemiş. Aileden bir şey almak istemiş ama muvaffak 

olamamış, o da kahretmiş, bırakmış ve bir daha uğraşmamış. Şimdi sadece maaşla bunları 

yapmak Yahya Kemal’in yaşadığı şartlarda biraz zor. Ona göre düşünmek lazım. Meselâ 

onun öğrencilerinden Tanpınar da evlenmemiştir. Öyle evlenmeyen veya evlenmeye cesaret 

edemeyen insanlar vardır. Çünkü evlenecekler, işte konakları olacak, evleri olacak, aileden 

varlıklı olan insanlar bunu yaşıyor ama kendileri bizim gibi gidecek, odun - kömür alacak 

parası olmayacak...  

Yani cesaret edememiş. 

Evet, cesaret edememiş. 

Ama çok sevmiş.  
Evet, sevmiş. Aşkın kendisini seviyor. Yani aşkı seviyor. Âşık olduğu hanımlar var. Bu 

normaldir, her dönemde olur. Onlar ayrı bir konu. Ama cesaret edememiş evlenmeye.  

Aşklarının müşterek adları hep “Cânan” olmuş.  

Evet, öyledir. Çünkü sevgili... 

Yani özel bir sebebi var mı hocam? 

Şairler genelde isim vermezler. Şimdi Divan şiirinde yüzlerce “Cânan” kelimesi 

geçiyor. Bunların gerçek olanları mutlaka vardır ama hiçbirisinin adı yoktur. O da öyle 

yapmış. Ama Celile Hanım ile olan ilişkisi ayrı. Tabiî bazı şeyler hissediliyor, bazı şeyler 

var. Ama onların üzerine gitmenin bir faydası yok. Meselâ Taha Toros diyor ki, o şiiri 

şunun için yazdı; şimdi o kadın çok saygı duyulan bir kadın... Belki onların arasında bir şey 

de olamadı. Sevgi duydu ve sevgisini şiirle dile getirdi. Bunu illa dillendirmenin bir anlamı 

yok. Çünkü Yahya Kemal’in belki bazı kadınlarla münasebeti oldu ama Celile Hanım’ın 
dışında çok sevdiği halde kısa bir süre aşk yaşadığı kişileri bilmek biraz güç. 

Hocam Yahya Kemal İstanbul’a geldikten sonra “Üsküp’ü İstanbul’da arama 

sevdası”na düşmüş ve bu sevdayı dindirememiş. Çünkü içinde sürekli bir Üsküp özlemi 

var. Her şiirinde, her yazısında Üsküp geçiyor. Üsküdar ve Kocamustafapaşa da bu 

sevdayı dindirmeye yetmemiş. Yoksa bize mi öyle geliyor hocam?    

Şimdi bu anlayış tartışılır. Tam olarak öyle değil. Yani Üsküp’ü İstanbul’da araması 

değil. Çünkü Üsküp’ün yeri başka... Ama İstanbul’un yeri de başka. Yahya Kemal 

İstanbul’u kültür ve medeniyetin bir timsali ve merkezi olarak görmüş. Üsküdar ve 

Kocamustafapaşa’nın ayrı bir önemi vardır. Üsküdar “Bir ulu rü’yâyı görenler şehri.” yani 

İstanbul’un fethi hadisesini görmüş bir şehir. Bu bakımdan gerçekten önemli ve Üsküdar 

bizim insanımızın şehri. Üsküdar’a biz İstanbul’un fethinden önce gelmişiz. Fakir 
insanların semti ve Üsküdar Yahya Kemal’in Park Oteli’nde, oteldeki odasında, devamlı 

seyrettiği bir yer. Kocamustafapaşa ise İstanbul’un fethi ile beraber var olan bir semt ama 

bu semt fakir İstanbul halkını ve Türk insanını veren bir semt. Hatta Fatih’ten daha fakir bir 

semt Kocamustafapaşa. 

Meselâ “Koca Mustâpaşa” diye şiiri var. 

Evet, Yahya Kemal’in “Koca Mustâpaşa” şiiri var. O bakımdan Üsküp ile alakalı değil 

bu. Üsküp’ün yeri başka. İstanbul, bizi veren taraflarıyla Yahya Kemal’in dikkatini 

çekmiştir. Ama güzellikleriyle de dikkatini çekmiştir. Boğaz’da, Moda’da oradaki 

güzellikleriyle de dikkati çekmiştir. Ama dikkat ederseniz yoğunluk Kocamustafapaşa ve 

Üsküdar. Yahya Kemal toprağının vatan haline getirilmesini düşünüyor. Ruhumuzun 

toprağa işlenmesi... Türk ruhunun toprağa en fazla işlendiği yer Kocamustafapaşa ve 

Üsküdar’dır.  
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Peki hocam, Yahya Kemal’in şiirlerinde ve yazılarında hissedilen bir yalnızlığı var. 

Zaten hayatının en önemli safhalarında hep yalnız kalmış, hiç evlenememiş demin 

dediğimiz gibi sürekli otellerde kalmış...   
Yalnızlık insana mahsus bir şey. Gerçi yalnızlık Allah’a mahsustur derler de... 

Sanatkârlar yalnız olur. Çünkü herkes geliyor, gidiyor, beraber içiyorlar, oturuyorlar, sohbet 

ediyorlar sonra herkes dağılıp gidince Yahya Kemal yalnız kalıyor. Çünkü evlenememiş, 

biraz evvel onu konuştuk. Yahya Kemal yurtdışına gittiği zaman da yalnız. Bir defa ona 

alışmış; yalnız kalmaya alışmış. On küsur sene Fransa’da yalnız kalmış. Anadolu’ya gelmiş 

yine bu yalnızlığı yaşamış. İstanbul’a gelmiş bu yalnızlığı yaşamış. Ama bu yalnızlık 

Ahmet Haşim’deki yalnızlık değil. Ahmet Haşim’de de yalnızlık var ama o kendi içerisinde 

yalnız. Yahya Kemal ise toplumla beraber, milletle beraber... Yahya Kemal fert olarak bir 

yalnızlık yaşıyor. 

Hatta hocam çoğu zaman misafirlerinin gitmemesini istermiş.       

Tabiî onlar oluyor. Hatta meselâ Muhtar Tevfikoğlu anlatıyor: “Herkes giderdi ama 
Yahya Kemal beni alıkoyardı.” diyor. Biraz şiirlerini konuşmak için veya sohbet etmek 

için. İnsanın yalnız kalması hoş bir şey değil. Ama çevresinde hep insanlar olmuştur Yahya 

Kemal’in. Şunu size bir vakıa ve tavsiye olarak da söyleyeyim: Yahya Kemal bu milleti çok 

sevmiştir ve karşılığını da görmüştür. Bu millet de Yahya Kemal’i çok sevmiştir. Biliyor 

musunuz siz, Yahya Kemal yurtdışından geldiğinde, vapurla Kadıköy’e geçtiği zaman 

insanlar Yahya Kemal’i karşılamışlardır, onu görebilmek için. Yahya Kemal Cerrahpaşa’da 

yatıyor, hasta. İlan veriliyor, kan lazım Yahya Kemal’e. Sivas’tan bir genç kalkıp gelmiştir, 

kan vermek için. Enteresan bir şey. Bu millet onu sevmiştir. Yani onun yalnızlığı, milletle 

beraberdir. Yoksa onun yalnızlığı Ahmet Haşim’de gördüğümüz yalnızlık ya da Cahit 

Sıtkı’daki ölüm korkusu değildir. Yahya Kemal’de de bir ölüm korkusu var tabiî. Ama 

öldükten sonra ne istiyor biliyor musunuz? Mezarından bir pencere açılacak. Sevdiği 

İzmir’i, Tekirdağ’ı, İstanbul’u oradan seyredecek... Kaç şairde böyle bir şey görebilirsiniz? 
Allah’tan istediği şey bu. Bir pencere açılsın ve ben vatanımı seyredeyim diyor. Vatanın 

güzelliklerini seyredeyim... Yani yalnızlığını çok fazla abartmamak lazım. Çünkü şairlerde 

öyle yalnızlıklar olur. Ama Yahya Kemal genelde pek yalnız da değil.  

Yani sade şair yalnızlığı. 

Evet, sadece klasik şair yalnızlığı. 

Bir de başka bir özelliği var hocam. Müthiş derecede unutkan ve dağınık birisi 

Yahya Kemal. Örneğin Rıza Tevfik “Eser vermekte çok cimri bir adam.” demiş. Ali 

Kemal “Çok söyleyen az yazan biri.” demiş ve Hamdullah Suphi de “Yazmakta cimri, 

konuşmakta cömerttir.” demiş ve Yahya Kemal’in eserleri çok dağınık kalmış. Gazete 

veya dergi köşelerinde kalmış. Yahya Kemal onları tek bir kitap haline getirememiş. Yani 

eserlerinin böyle olmasında unutkanlığının ve dağınıklığının payı var mı?  
Yok hayır. Belki dağınıklığının payı olabilir ama eserlerinin kitap haline gelmemesinin 

sebebi, hatta yayın evleri peşinde koşmuşlardır, kâğıdı bile dışarıdan ithal etmişlerdir ama 

Yahya Kemal sonradan vazgeçmiştir. Niye? Mükemmeli arama... Son şekli vermekte 

tereddüt... Ama vefat ettikten sonra zaten bitmiştir. Artık değişecek bir şey yoktur. 

Mükemmeli arama, tatmin olamama, güzeli arama, güzelliğin peşinde oluş... Unutkanlığı 

ve dağınıklığı doğrudur. Fakat şiirlerinde dağınık değildir meselâ. Şiirlerinde son derece 

toplayıcıdır. “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinde bütün bir tarihi toplar. Müthiş bir 

terkip var. Yani gerçekten öyle bir dağınıklık yok. O tabiî bekârlığının verdiği bir 

derbederlik. Erkeği toplayan kadındır. Yahya Kemal’in dağınıklığı onu derleyip toplayan 

birinin olmamasının verdiği bir dağınıklık. Yoksa eserlerinde son derece derli topludur. 

Rıza Tevfik’in, Ali Kemal’in ve Hamdullah Suphi’nin söyledikleri ilk devirlerle alakalıdır. 

Hatta en enteresanını Süleyman Nazif söyler: “Ben Yahya Kemal’in yüz yetmiş mısrasını 
gördüm ama en fazla gören benim.” der. Meselâ Yahya Kemal “Süleymaniye’de Bayram 
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Sabahı”nı bir rivayete göre otuz altı, bir rivayete göre kırk altı senede yazmıştır. 

Mükemmelin peşinde, olgunlaştırmaya çalışıyor, güzelleştirmeye çalışıyor ve bu konularda 

acele etmiyor. Meselâ “Ses” manzumesini, Tanpınar, Dergâh Mecmuası’nda “Şiir geliyor.” 
diye ilan etmiş ve Yahya Kemal’e zorla bitirtmişlerdir. Tanpınar daha sonra diyor ki: “Hâlâ 

merak ederim acaba biz zorlamasaydık ‘Ses’ nasıl çıkardı?” Çünkü Yahya Kemal 

durmadan değiştiren bir insan ve Yahya Kemal’in mısraları zaman içerisinde gelişiyor, 

olgunlaşıyor ve mükemmele doğru gidiyor. Ama eline kalemi alıp da bu şiir oldu ve bitti 

demiyor. Tabiî mükemmeli arama uğruna bazı tereddütleri yaşıyor. Meselâ Avrupa’ya 

gidiyor; daha evvel Tevfik Fikret’in ve Muallim Naci’nin etkisiyle yazdığı Servet-i Fünun 

tarzında şiirler var. O da öyle bir şair olarak gidiyor Avrupa’ya. Avrupa’da şiir anlayışı 

değişiyor ve yeni tarz şiirler yazıyor fakat kimseye gösteremiyor, cesaret edemiyor. 

Londra’ya gidiyor. Londra’da Abdülhak Hamit ile görüşüyor. Dönüşte biri soruyor: “Ne 

yapıyor Şair-i Azam, yeni eserleri var mı?” “Evet” diyor, “Birkaç eseri var.”. “Okusana 

şunları” diyor. Kendi şiirlerini Hamit’in şiirleri gibi okuyor. Çok beğeniyorlar. İşte o zaman 
kendine bir cesaret geliyor. Tabiî birdenbire onları ortaya çıkarmak istemiyor. Hamit’in 

şiirleri diye kendi mısralarını okuyor ve Şair-i Azam’ın şiiri diye çok beğeniyorlar. Hâlbuki 

kendisi söylese belki beğenmeyecekler. Yani öyle bir kurnazlık yapıyor. 

Unutkanlığını ve dağınıklığını şu açıdan söylüyorum hocam. Meselâ hikâye 

meşhurdur: Yahya Kemal bir gün lokantaya girer, masaya oturur. Garson gelir ve sorar: 

“Ne emir buyurulur beyim?” Üstat elindeki listeyi dalgın dalgın okuyarak şu cevabı 

verir: “Şimdi söz söyleyecek bir hâlde değilim, lütfen yemekten sonra sorunuz!” 

Onlar espri tabiî. Yahya Kemal’e ait çok fıkralar var. Ama o öyle unutkan bir insan 

değildir. Müthiş bir hafızası vardır. Belki unutulması gereken şeyleri unutur. Meselâ ben 

şahsen açıkça cesaret edemem ve Türkiye’de hâlihazırda böyle bir insanın olduğunu 

düşünmüyorum. Ama nakledilenlere göre yani sohbetinde bulunanların anlattıklarına göre 

Yahya Kemal diyelim ki Çandarlı Halil Paşa, diyelim ki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 
diyelim ki Köprülü Mehmet Paşa, alıyor; sadrazam sadrazam Türk Tarihi’ni ayrıntılı bir 

şekilde anlatıyor. Bu müthiş bir hafıza demektir. Ama dünya işlerinde espri anlayışından da 

kaynaklanan bazı şeyler oluyor. Bir de fıkralarıyla Yahya Kemal vardır. Meselâ 

fıkralarından birisi çok hoş, benim çok hoşuma gider: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

Gazi Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı ve bir konu görüşülüyor. Mehmet Emin Yurdakul 

kürsüde konuşuyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor... Gazi sıkılıyor. Çünkü hakikaten çok 

gereksiz şeylerden de bahsediyor. Üstelik Gazi, Mehmet Emin’i de çok seviyor. En 

sonunda Gazi “Lütfen sadede gelin!” diye uyarıyor. Yahya Kemal oradan diyor ki: “O, 

şiirde de sadedi bize bıraktı, hep etrafta dolaştı.”. Yani böyle esprili ve zeki bir insan. Ama 

o derbeder ve dağınıklığı bekârlıktan gelen bir şey. Yani bekârlığın verdiği bir dağınıklık 

olabilir.  

Peki hocam, Yahya Kemal’in edebiyat dünyasındaki yeri ve önemi...         

Şimdi Yahya Kemal’in edebiyat dünyasında çok önemli bir yeri vardır. Bu, şu 

bakımdan çok önemlidir: Türk şiirinde biraz evvel söylediğim gibi, Namık Kemal ile 

başlayan daha doğrusu Şinasi ile başlayan, Servet-i Fünun’da âdeta zirveye çıkan, 

dağılmayı derlemiş, toplamış ve rayına oturtmuştur. Yani sistemi tam oturtmuştur ve Türk 

Edebiyatı’nda birçok yenilikler, meselâ tarih duygusunu ve tarih şuurunu en kuvvetli 

şekilde anlatanlardan biridir. Birçok yeniliklerin sahibidir. Fikir bakımından da 

edebiyatımızı ve musikimizi bir bütün olarak düşünen bir şahsiyettir. Onun için Yahya 

Kemal’in yerini birkaç cümle ile anlatmak tabiî ki mümkün değil ama o daha sonraki nesle 

büyük ölçüde etki etmiş bir şahsiyettir. Faruk Nafiz başta olmak üzere birçok genç, Yahya 

Kemal’in etkisinde kalmıştır. Bugün fikir dünyamız Yahya Kemal’in etkisindedir. Yahya 

Kemal’in fikirlerini savunurlar. Şiir anlayışımız onun etkisindeydi, sonradan değişmiştir. 
Özellikle 1960’dan sonra şiir anlayışı değişmiştir. Ama Yahya Kemal’in eski şiirden 
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faydalanması... Bugün bile değişik şekilde modern şairler klasik şiirden faydalanma yoluna 

gidiyorlar. Onu bile bir etki olarak kabul etmek lazım. Onun Türk Edebiyatı’nda kolay 

kolay sarsılamayacak çok önemli bir yeri var. Hakikaten çok önemli ve bu devam edecektir. 

Hocam peki, sizce bu yeni dönem şair ve yazarlarından veya Avrupa yazarlarından, 

tarzı Yahya Kemal’e benzeyen, şiir ve yazıları Yahya Kemal’e benzeyen biri var mı? 

Avrupa yazarlarını söylemek ayrı bir konu. Çünkü mahiyeti farklı olacaktır ama 

günümüzde demeyelim de Yahya Kemal’den sonra meselâ Faruk Nafiz’in üzerinde büyük 

etkisi olmuştur. Ama günümüzde kim vardır derseniz, biraz evvel söylediğim gibi Beşir 

Ayvazoğlu gibi bazı şairler Yahya Kemal’in klasik edebiyattan faydalanma şeklini değişik 

şekilde kullanıp faydalanma yoluna gidiyorlar ama onun tarzında yazan şair olarak yok. 

Açıkçası yok. 

Yani yeni Yahya Kemaller yetişmiyor. 

Maalesef. Zaten o kendisi de söylüyor. “Ben bitirdim her şeyi, benden sonra bir şey 

yazamazsınız.” diyor. Öyle bir esprisi var. 

Siyasi yaşamı ve Atatürk ile tanışması. 

O da gerçekten önemli bir nokta. Yahya Kemal’in Atatürk ile tanışması İstanbul’da 

olmuş. Bir defa karşılaşmışlar ama orada fazla önemli bir şey yok. Fakat asıl Atatürk, Millî 

Mücadele’yi başlattığı zaman Yahya Kemal yazılarıyla Millî Mücadele’yi hep desteklemiş. 

Sonuna kadar desteklemiş. Hatta bir söylentiye göre Ankara’ya gelmek istemiş, Atatürk 

gelmesini istememiş. Meselâ Mehmet Akif’in gelmesini istemiş ama Yahya Kemal’in 

gelmesini istememiş. Çünkü “Sizin yazılarınız ve çalışmalarınız bizim için orada daha 

faydalı.” demiş. Çünkü İstanbul’da işgal kuvvetlerine karşı Millî Mücadele’yi savunan 

yazılar yazan bir insan. Millî Mücadele’nin sonunda ilk defa Atatürk, daha evvelki 

karşılaşmalarını saymazsak Yahya Kemal ile Bursa’da karşılaşıyorlar. Darülfünun 

öğrencilerinin başında Bursa’ya tebrik etmek üzere Yahya Kemal geliyor ve orada Atatürk, 

Yahya Kemal’i arabasına alıyor. Arabasında şehri gezerken konuşuyorlar. Sonra yemekte 
beraber oluyorlar. Yemekte Yahya Kemal, Victor Hugo’nun meşhur “Kurdun Ölümü” 

şiirini okuyor. Başka şiirler de okuyor; kendi şiirlerini de okuyor. Sonra Atatürk, Yahya 

Kemal’i oradan Ankara’ya götürüyor ve ondan sonra da Atatürk, Yahya Kemal’i Lozan 

Heyeti’nin içersine dâhil ediyor. Sonra milletvekili seçiyor. Ama Yahya Kemal hiçbir 

zaman politik olmamıştır. Politikadan hep kaçınmıştır. Hatta İttihat ve Terakki döneminde 

Yahya Kemal’in sohbetleri ve çevresinde insanların toplanması üzerine, İttihat ve 

Terakki’nin liderlerinden Cemal Paşa, Yahya Kemal’i takip ettiriyor. Hatta ifadesi alınıyor 

ve tutuklanıyor. Daha sonra Cemal Paşa ile konuşuyorlar ve Yahya Kemal’in orada 

söylediği çok enteresan bir söz var: “Beyefendi benim hayatta tek arzu ettiğim şey milletim 

için birkaç şiir yazmaktır. Başka bir şeyin peşinde değilim.” diyor ve hakikaten Yahya 

Kemal politik olmamıştır. Atatürk ile sonraki münasebetleri bazıları tarafından 
saptırılmıştır. İddia edilmiştir ki Atatürk onun Madrid elçiliği görevinden uzaklaştırılmasını 

istemiştir. Tevfik Rüştü vardır o zaman Dışişleri Bakanı ve onun üzerine işte İstanbul’a 

gelememiştir. Bu tamamen bir dedikodudur. İşin aslı şudur: Tevfik Rüştü Aras, Yahya 

Kemal’in Üsküp’ten arkadaşıdır. Yahya Kemal onu hiç ciddiye bile almıyor. Tevfik Rüştü 

Aras bir fırsatını bulup Yahya Kemal’i görevden alıyor. Merkeze çağırıyor, daha doğrusu 

Ankara’ya çağırıyor. Yahya Kemal’e de bazıları “Paşa seni gözden çıkardı.” deyince Yahya 

Kemal panikliyor ve biraz da korkuyor. Hamdullah Suphi’ye gidiyor. Hamdullah Suphi o 

sırada Polonya’da. Hamdullah Suphi ile beraber Ankara’ya geliyorlar. Ankara’da Gazi’ye 

gidiyorlar. Ruşen Eşref de geliyor. Ankara’da Gazi’yi ziyaret ediyorlar. Ruşen Eşref diyor 

ki: “Paşam müsaade ederseniz Çankaya Köşkü’nün bu son hâlini Yahya Kemal Bey 

görmedi. Ben onu biraz gezdireyim.” diyor ve Yahya Kemal’i uzaklaştırıyor oradan. 

Hamdullah Suphi de diyor ki “Paşam, Yahya Kemal Bey sizin kendisine gücendiğinizi 
düşünüyor, öyle bir vehme kapılmış, çekiniyor, korkuyor...” Gazi: “Akşam görürsünüz 
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Hamdullah Suphi Bey.” diyor. Sonra Atatürk’ün yaptığı çok enteresan bir şey var. Behçet 

Kemal Çağlar’ı çağırıyor. Sen diyor “Yahya Kemal’i tanır mısın?” “Tanırım paşam.” diyor 

Behçet Kemal. “Şiirlerini ezbere bilir misin?” “Bilirim paşam.” “Akşamleyin Yahya Kemal 
Bey gelecek ve ben yemekte onu alıkoyacağım. Birlikte yemek yiyeceğiz. Ben seni 

çağıracağım.” diyor. Mizansen de tam Atatürk’ün mizanseni. Ben seni çağıracağım ve 

diyeceğim ki: “Yahya Kemal’i tanır mısın?” Sen de “Nasıl tanımam.” dersin. “Şiirlerini 

ezbere bilir misin?” diyeceğim. Sen de “Hepsini ezbere bilirim.” dersin. “Ama ben 

istediğim zaman tabiî bildiklerini oku. Yine de hepsini bilirim de.” diyor ve o gece Atatürk, 

Yahya Kemal’i çağırıyor. Diğer hiç kimsenin bundan haberi yok. Behçet Kemal ile Atatürk 

biliyor bu işi. Bu hem Behçet Kemal’in hatıralarında var hem de Hamdullah Suphi’nin ama 

parça parça. Hamdullah Suphi kendi bildiği kısımları anlatıyor, Behçet Kemal kendi bildiği 

kısımları anlatıyor. Son kısımdan Hamdullah Suphi’nin de haberi yok. Akşam yemek 

yerken şiirler okunuyor. Behçet Kemal geliyor. Çağırıyor Atatürk. “Sen Yahya Kemal’i 

tanır mısın?” diye soruyor. “Nasıl tanımam paşam, o Türk’ün şairidir...” diye başlıyor 
Behçet Kemal.  Millet önce bozuluyor, şaşırıyor. Ama Atatürk hiç bozuntuya vermiyor. 

Peki diyor “Hangi şiirini ezbere bilirsin?” Behçet Kemal “Bütün şiirlerini ezbere bilirim 

paşam.” diyor. “O zaman oku da dinleyelim.” diyor Atatürk ve Behçet Kemal, Yahya 

Kemal’in bildiği birkaç şiirini okuyor ve o gün çok hoş bir manzara oluyor. Herkes çok 

mutlu... Hamdullah Suphi bazı şeyler anlatıyor. Orada hakikaten Hamdullah Suphi’nin 

anlattığı da çok önemli. Millî Mücadele yıllarında Yahya Kemal Hamdullah Suphi’nin 

konağında misafir. Aslında kira veriyor, bir odasını kiraya vermiş. O günün insanlarını 

düşünün. Kirayı tutan için bu önemli, kirayı veren için önemli. Bir gün gece geç vakit 

geliyor eve Yahya Kemal. Hamdullah Suphi Bey diyor “Ne zaman gideceksin Ankara’ya, 

Anadolu’ya ne zaman geçeceksin?”. “İşte falan tarihte geçeceğim.”. “Geç olur.” diyor. 

“Yarın bile geç olur, hemen çık.”. İşte bir takım şeyleri söylüyor ve herkes onu heyecanlı 

bir şekilde görüyor ve Yahya Kemal kısa bir süre sonra milletvekili olarak tayin ediliyor. 
Yani buradan şu sonuç çıkar: Yahya Kemal ile Atatürk arasında zannedilen herhangi bir 

kopukluk yoktur.  

Zaten Atatürk’ün Yahya Kemal’e bir hayranlığı var. Millî Mücadele yıllarında 

yazdığı yazıları... 

Evet, yazdığı yazıları kesip saklamış. 

Hocam peki, İstanbul Fetih Cemiyeti’nin ve sizin Yahya Kemal ile ilgili ne gibi 

çalışmalarınız oluyor? 

Biliyorsunuz Yahya Kemal’in sağlığında hiçbir kitabı neşredilmemiştir. Yahya Kemal 

vefat eder etmez İstanbul Fetih Cemiyeti bir Yahya Kemal Enstitüsü kurmuştur. Varisleri 

ile anlaşarak bütün evrakını satın almıştır ve bir müze kurmuştur sonra. Yahya Kemal’in 

bütün dağınık müsveddelerini, yayımlanmış şiirlerini, yarım kalmış şiirlerini, yazılarını 
yani her şeyi teker teker elden geçirerek ve hazırladığı kitapları ilim adamlarının da 

kontrolü ve görüşüne arz ederek bugüne kadar Yahya Kemal’in on iki tane kitabını 

çıkarmıştır. Dört tane Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası çıkarmıştır. Yahya Kemal 

hakkında kitaplar çıkarmıştır. Yahya Kemal hakkında en önemli çalışmaları bu Yahya 

Kemal Enstitüsü yapmıştır. İstanbul Fetih Cemiyeti 1950’de, İstanbul’un 1953’te 

kutlanılacak olan 500. fetih yıldönümünü kutlamak için kurulmuştur. İstanbul ile alakalı, 

Fatih ile alakalı, fetih ile alakalı ve tarih ile alakalı pek çok yayını vardır. Yahya Kemal de 

bunların içerisindedir. 

Hocam en çok hangi şiirini seviyorsunuz Yahya Kemal’in? Gerçi geçen 

sorduğumuzda bütün şiirleri demiştiniz ama... 

Evet. 

Yani özel bir merakınız var mı herhangi bir şiire? 
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Valla ben Yahya Kemal’in bütün şiirlerini gerçekten seviyorum. Ama en mükemmel 

şiirlerinden birisi “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”. Ama insan şahıs olarak duygulandığı 

zaman başka şiirler de hatıra gelir ve zamana göre değişiyor. Bir hatıramı nakledeyim: Bir 
gün bir arkadaşım evleniyor. Düğün davetiyesini getirdi. Dedim “Nasılsın, memnun musun, 

ne yapıyorsun?”. Bana “Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç. Bu son fasıldır ey 

ömrüm, nasıl geçersen geç!” dedi. Hiç unutmuyorum. Bak hâlâ gözlerim yaşarıyor. Yani 

evlenmek üzere olan bir insan bile demek ki bir sıkıntısı var, Yahya Kemal’de kendisini 

buluveriyor. Yani şiirde insan, zamanına göre... Bugün meselâ bir şiir çok hoşunuza gider, 

yarın başka bir şiir çok hoşunuza gider. Yahya Kemal’in zaten çok güzel şiirleri var. Zaaflı 

olan şiirleri de muhakkak ki var. Ama Rubâîler’in içerisinde bir değil, gerçekten pek çok 

şiir var beğendiğim. Kendi Gök Kubbemiz’de ve Eski Şiirin Rüzgârıyle’de çok güzel şiirleri 

var. Hoşuma giden şiiri değil de şiirleri var demek belki daha iyi. Ama tabiî içerisinde bazı 

Yahya Kemal’i tam veremeyen şiirler de elbette olacak. Bu da tabiîdir. Çünkü onun en 

kıymetli öğrencilerinden birisi olan Tanpınar diyor ki: “Şairin şiiri değil, mısraları vardır.”. 
Meselâ yine Tanpınar: “Edebiyatımızda bunun kadar şuurla yapılmış bir mısra 

hatırlamıyorum.” diyor Yahya Kemal’in bir şiiri için: “Çıktı Otranto’ya pür-velvele Ahmed 

Pâşâ”. Nefis bir mısra...  

Yahya Kemal’in etkilendiğiniz bir sözü var mı hocam? Meselâ ben “Türkçe, ağzımda 

annemin sütüdür.” sözünü çok severim. Hatta size sunduğumuz çiçeğin notuna da o sözü 

yazdım. 

Şimdi Yahya Kemal’in tek tek sözleri değil pek çok sözü doğrudur. Ben şiirlerinde 

daha çok kalıyorum. Şöyle bir takım şeyler oldu. Bir gün rahmetli Kaplan hoca bir 

yazısında “Osmanlı’yı tanımadan Türk olunmaz.” diyordu. Ben de gittim, ikinci sınıfta 

kendisine sordum: “Hocam, Osmanlı’yı nasıl tanıyalım?”. Bana dedi ki: “Yahya Kemal’in 

şiirini veya nesrini, gidin o nereyi anlatıyorsa orada okuyun ve Yahya Kemal’in gözüyle 

oraya bakın.” dedi. Biz bunu yaptık İstanbul’da. Yahya Kemal’in gözü ile İstanbul’da 
gezdik. Onun için Yahya Kemal’in o kadar çok sözü var ki yani tek bir şeye bağlamak 

istemiyorum. 

Hangi birini söyleyeyim diyorsunuz.   

Hangi birini söyleyeyim, doğru... 

Var mı hocam en son eklemek istediğiniz bir şey? Bizim sorularımız bu kadar. 

Ben çok teşekkür ediyorum.  

Asıl biz teşekkür ederiz hocam. 

Sizi bu şuurda, bu anlayışta görmek beni gerçekten çok memnun etti. Biraz evvel 

söylediğim gibi şuna inanıyorum: Bu millet kendisini sevene layık olan değeri verir. Yahya 

Kemal bu milleti hakikaten tarihi içerisinde, kendi millî varlığı içerisinde çok sevmiş, 

bunun karşılığını da almıştır diyorum. Örneğin kaç tane şahsiyet hakkında bir enstitü 
kurulmuştur? Yahya Kemal Enstitüsü... Nazım Hikmet Enstitüsü kurdular ama daha yeni 

kuruldu. Bazı şeyler kuruldu ama bunlar hep Yahya Kemal’i örnek alınarak yapılmıştır. 

Yahya Kemal sevmiştir ve sevdiğinin de karşılığını almıştır. Biraz evvel de söylediğim kan 

verme hadisesinin dışında birisi taşınıyor ve tanışırken özel eşyalarını, kıymetli eşyalarını 

bir taksi tutup götürüyor. Kıymetli eşyaları arasında Yahya Kemal’in imzaladığı resmi de 

var. Şoför resmi çalıyor. Düşünebiliyor musunuz şoför Yahya Kemal’in resmini çalıyor. 

Sonra olay anlaşılıyor tabiî. Yani bu şu demektir: Yahya Kemal tanınmış, sevilmiş, 

beğenilmiş. Bunun da sebebi Yahya Kemal’in bu milleti sevmesinden. O zaman şuraya 

bağlayabiliriz; bu milleti seversek karşılığını buluruz. Son söyleyeceğim bu. Teşekkür 

ediyorum. 

Biz teşekkür ederiz hocam. 
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GAGAVUZ TÜRKÇESİ ARAŞTIRMALARI BİLGİ ŞÖLENİ 

(KONUŞMA METNİ) * 

Prof. Dr. Sadık TURAL** 

Sayın Başkan, 

Değerli Bilginler, 

Değerli Konuklar, 

Türkiye’de bir yayında, nadir de olsa rastlayabileceğimiz bir paragrafı sizlere 
okuyacağım. Bu cümlelerin bir günlük gazetede yer aldığını belirteyim:  

“Türklük, bizim ürettiğimiz kültürel kimlik. Türklük son iki yüzyılın ürünü. Bu 

topraklarda yaşayan insanların tarihi binlerce yıl önceden başlıyor. Yani herkes 

Türk diyemeyiz. Türklük bugünle ilgili… Kavramları biz icat ettik, herkese ‘Türk’ 

dedik. Bizden öncekilerin kim olduğunu bilmiyoruz bile. Biz Uygurlara Türk 
diyoruz, ama onlar kendilerine Türk demiyor. Türkiye’de yaşayanlar genetik köken 

olarak İran ve Yunanistan’a Orta Asya’da daha yakın…”  

Tarihî gerçeklere, sosyolojik gerçekliklere aykırı olduğu için, ‘Bu cümlelere 

cevap vermek gereksizdir.’ diyenler çıkabilir. Akademik seviyeli insanlarla 

konuşarak doğrular kamuoyunun ilgisine ve bilgisine sunulmalıdır.  

İnsan toplulukları, yaklaşık on bin yıldır bu dünyada yaşıyorlar. İnsan 

topluluklarının zaman içinde ayrışması, birbirinden farklı olan yönleri ve yanlarının 
ortaya çıkması, onların benzeşmelerini ölçüt sayıp ayrı ayrı adlar altında 

toplamamıza yol açıyor. Ayrışmış, özelleşmiş bir varlık olan, kendine özgü adı 

bulunan toplulukların tarihî gerçekleri de ayrı. Her toplumlar tarihî gerçekleri 
açısından özel… 

Hangi büyüklükte olursa olsun, insan topluluklarının üç ayrı gerçek grubuyla iç 

içe yaşadığını düşünüyorum: Birinci grup gerçekler, köklerini tarihten alan, tarih 

biliminin geçerli belge ve bilgi saydığı birikimlerin doğurduğu hükümler. Bunlara 

historik realite, tarihten gelen gerçeklik diyelim. 

Bu açıdan bakıldığında, dünyanın ayrışmış en eski özel insan topluluklarından 

biri Türkler… Hangi ad altında olursa olsun ayırıcı özellikleri dikkate alınınca, 
komşularıyla karıştırılma imkânı olmayan bir insan topluluğu var: Hunlar, İskitler, 

Avarlar, Köktürkler, Kumanlar, Guzlar, Oğuzlar, Moğol-Tatar adlarıyla anılan 

kökdeş halkın, üç bin yıldan fazla bir zamandır dünyada var olduğuna dair belgeler 

ve bilgiler bulunmaktadır. Avrasyalı bir halk olan Türk kökenli/soylu topluluklara 
ilişkin olarak, son iki yüz elli yıldır dil ve tarih ile etnoloji araştırmaları yapıldı, 

yapılıyor. Özellikle Rusya’da 1870–1910 yıllarıyla 1990–2005 yılları arasında 

ciddi araştırmalar var. Sovyetik rejim bir ara bu araştırmaların ortaya çıkmasına 
izin vermedi, âdeta yasakladı. Ama şimdilerde Avrasyalılığın tarihî gerçeklik 

olduğunu inkâr etmeyen Rusya’daki değerli bilginler, bu konuda artık 

konuşuyorlar. Çin kaynaklarının da gün ışığına çıkmasını bekleriz.  

                                                
* 27.12.2007 tarihinde, ‘Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni’nde, Türk Dil Kurumu 
Konferans Salonunda yapmış olduğu konuşma metnidir.  
** Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı. 
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Gerek Osmanlı coğrafyasında, gerekse Atatürk’ün öncülüğünde, Türkiye 

Cumhuriyeti’nde Türk tarihi, dili ve medeniyeti ile ilgili çok araştırmalar yapıldı, 

yapılıyor ve yapılacak. Ama şu ipotezi bir kere daha vurgulayıp ‘tarihî gerçek’ 

kavramına ilişkin sözlerimi tamamlamış olayım:  

En kuzey doğuda Mançu-Tunguz, Hakas, Altay, Tuva coğrafyasından, Türk-

Moğol, Tatar, Kıpçak, Oğuz coğrafyasından Adriyatik’e kadar büyük bir alanda 
Kun/Hun, Türk, Tatar adlandırmalarının, aynı insan topluluğuna işaret ettiğini hiç 

kimse inkâr edemez. Bu toplulukların ise, karşılaştığı kültürlerle ve halklarla 

ilişkiler kurduğunu, kaynaştığını rahatça söyleyebiliriz. Kendi olmayı sürdürdüğü, 
başta dil olmak üzere sosyolojik gerçekliklerini ‘gen’ gibi korudukları sürece, onlar 

kaybolmadı. Avrasyalı halkların hem ayırıcı, hem biçimlendirici yanı, güçlü 

yönetimler kurabilmektir; ‘türcic’ de denilen bu kökdeş toplulukların günümüzdeki 
genel adı Türk’tür. 

İkinci olarak bu halkın sosyolojik gerçekleri var: Türk soylu halkların 

İskit/Sıkif, Hun, Avar, Kırgız, Tokuz-Oğuz, Köktürk, Türkiş ve Uygur 

topluluklarının, devlet kuruculuk gücü önemli bir sosyolojik göstergedir. Diğeri 

ise, aklı başında olanların bu toplulukların aynı kökten geldiklerini inkâr 
etmeyecekleri dil birliği. Türk atadan gelen lehçeler 20. yüzyılda yarı bağımsız 

yazı dillerine dönüştüler. 

Benimsenen değerler, onlara saldırılınca verilen, benzeşen tepkiler en yüksek 

seviye bir ortaklığa dönüşüyorsa buna ‘sosyolojik gen’ veya ‘kültür geni’ 

diyebiliriz. Sosyolojik gen birliği veya kültürel kökdeş gen birliği dışında, biyolojik 
bir genetik devamlılık arayışı gerekli ve doğru değildir… Bir çok Avrasyalı halkın, 

evlenme, eğlenme, ölü gömme, barınma ve beslenme başta olmak üzere Sincan 

(Çin Türkistanı) dan, Hakas’tan, Altay’dan, Moğol yurtlarından Moldova’ya kadar, 

geniş bir coğrafyadaki sosyolojik gerçeklikleri, inkâr edilmez ölçüde benzeşiyor. 
Kendilerini farklı coğrafyalarda boy adlarıyla tanımlasalar da, onların köken adı 

Törük veya Kun… Bu kelimelerin ikisinin de anlamı, ‘üreyebilme, yürüyebilme, 

genişleyebilme gücü bulunan’ demek. Şimdi bir cümle de en baştaki doğru 
olmayan paragrafa gönderme yapalım:  

1948 yılından, 1988 yılına kadar yaklaşık kırk yıl KGB ‘Türkiye’de Türk 

yoktur, etnik bir mozaik vardır.’ dedi; bu yönde ısrarla yayın yaptırdı. Şimdilerde 

ise, Anadolu’daki Atatürk Cumhuriyeti’nin bilinçli dik duruşunu kırmak için, 

Türk’ü inkâr eden emperyalist tuzak yeniden kuruluyor: Biyolojik determinizmin 
Türklük için geçersiz olduğunda birleşmeliyiz. Türkleri etnik parçacıklar olarak 

görmek ve göstermek oyununa karşı çıkmalıyız. Aklı olanlar, bu oyunda kendisini 

kullandırtmaz.  

Üçüncü ortaklık ise, politik gerçekliktir: Politik gerçeklik toplumların üçüncü 

ayrı benimseyişler ve benzeyişler grubudur. Her siyasî yapı, bağımsızlığıyla doğru 
orantılı olarak ihtiyacını duyduğu vatandaş tipini oluşturmak ve yaşatmak üzere 

tedbirler alır, kurumlaştırmalar yapar. Devletin benimsediği değer, davranış ve 

beklentilerin oluşturduğu en yüksek seviyede benzeşenleri dikkate alırsak siyasî 

gerçeklik kavramının karşılığı ortaya çıkar: Politik (ideolojik?) gerçeklik aydınların 
tutumuyla doğru orantılıdır. Sovyetler Birliği gibi, ABD gibi, hem kendi 
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ülkelerindeki, hem de diğer ülkelerdeki politik gerçekleri kendi istedikleri yönde 

biçimlendirme savaşı verenleri hatırlayınız.  Devlet yöneticileri ve aydınlar, politik 

(siyasî) gerçeklikleri tarihî gerçeklere dayandırarak yaşatmayı benimserlerse, 

emperyalistlerin tuzaklarına düşmekten kurtulabilirler. 

1960 sonrasında Avrupa’da Sovyet tehlikesi azalınca, Türkiye ve Türkler 

aleyhine konuşma ve yazma modası başladı. Türklerin tarihî gerçeklerini, 
sosyolojik ve politik gerçeklerini inkâr eden; süslenmiş ve ‘bilimsel’ damgasıyla 

yutturulmuş suçlama ve iftiralar saçan iddialar, gazete, dergi sayfalarından 

televizyonlara ve ders kitaplarına yansıdı. Bu Türk düşmanlığının arkasında ise, 
seksen beş yıl önce söke söke, mahcup ve mahkûm ede ede bağımsızlığımızı almış 

olmamız yatıyor. Bu düşmanlığın ardında bizi parçacıklara bölerek, toprağımızdaki 

bor ve petrolü çıkaramayışları yatıyor.   

Türk Dil Kurumu’nun Hıristiyan Türk toplumu olan Gagavuzlar ile ilgili 

olarak düzenlediği bilgi şöleninde şu cümlelerimi paylaşmak istedim; dil ve 
edebiyat araştırmalarının gereğini bütünüyle reddetmeden, etnolojik tuzaklara 

cevap verici çalışmaların çoğaltılması gerektiğini hatırlatmak istedim.  

Türk Dil Kurumu’nun değerli Başkanı Sayın Prof. Dr. AKALIN’ı, toplantıyı 

düzenleyenleri ve katılımcıları bir kere daha selamlıyorum.  

 

 

SES  
H. Rıdvan ÇONGUR 

 

Bir ses yankılanır dağlarda: Durma sev! 

Kanat çırpan kuş, çiçek açan zambak, 
Suda söyleşen balık hey! Dinle bak: 

“Sev! Durma sev, sev, sev! 

Sevginle erit şu demiri, tuncu. 
Sevmeden yaşamak, ölmek en korkuncu. 

Durma sev! Yoksa dünyalar duracak”. 

 

Dağlarda yankılanan ses, benim sesim, 
Benim sesim hey, benim sesim… 

 

Sev, al koynuna, hayat ver, emzir beni; 
Söndür bir öpüşte bağrımdaki ateşi! 

Işıkları sönmeden şu ömrün bir bir.. 

Al götür beni, vücut şehrinde gezdir; 

Al, götür beni; delinim, divanenim… 
Dağlarda yankılanan ses, benim sesim, 

Benim sesim, benim sesim, benim sesim… 
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15. ULUSLAR ARASI HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI  

VE BİR PİR MANASÇI 

İsmail ÖZMEL 

Elazığ ve ilçesi Harput’ta geçen güzel ve unutulmaz üç günün, aklımda kalan 

bazı çizgilerini sizlerde paylaşmak istiyorum: 

24 Ekim 2007 günü akşamı Kayseri yolundayız. Nedim Bakırcı direksiyonda, 

ben tefekkürde. Akşam saat onu on beş geçe Kayseri’de Âlim Beylerdeyiz. Saat 

24:00. Otobüsteki yerimizi alıyoruz. Yola iki çıktık, Kayseri’de altı olduk. Üç 

buçuk saat sonra bir mola, üç buçuk saat daha sonra Elazığ’dayız. Güzel bir 
karşılama, otelde yerlerimiz ayrılmış, eşyalarımızı koyuyoruz. 

25 Ekim 2007 sabah Gazi Caddesi’nde şairlerle toplu yürüyüş; şehir de 

bizimle beraber yürüyor. Heyecan, alkış, kucaklaşan gözler. Pencereler,  balkonlar, 

işyeri pencereleri insanlarla dolu. El sallayanlar, bayrak sallayanlar, heyecanlı ve 

ışıl ışıl gözler. Onlar pencerelerde, balkonlarda duruyorlar, ama gönülden, coşkuyla 
aramızdalar. El ele yürüyoruz. Aynı heyecanı ve aynı gururu paylaşıyoruz. Bütün 

bir şehir bizimle beraber yürüyor. Elazığ ve Gazi Caddesi kim bilir kaç yıldır böyle 

kalabalıklarla, böyle kucaklaşmalarla tarihine unutulmaz sayfalar yazdırmıştır. 

Böyle bir heyecan denizine arkadaşlarla beraber katılmak benim için de unutulmaz 
bir anı, bir güzel rüya olmuştur. 

Elazığ Belediyesi Mehter takımı, marşları nasıl bir coşku ile çalıyor? İsabetli 

bir karara varmak için bu marşları ve onları can kulağı ile dinleyen on binleri 

görmek gerekirdi. Kâmil insan görüntüsünün canlı örneğini sergileyen bu insanlar, 

marşları dinlerken karihasının imkânı nispetinde kim bilir hangi zaferin rüyalarını 
görür gibi olmuşlardır. 

Öğleden sonra Cengiz Aytmatov Parkı’nın açılışı vardı. Mehter marşı, 

kulaklarımızdaki musiki susuzluğunu dindirmek ister gibi yine dalgalı ve gür 
nağmeleri ile çimler, ağaçlar, çiçekler ve gönüller arasındaki gezintisine devam 

etti. Türk Dünyasının seçkin romancısı Cengiz Aytmatov cismen aramızda, ama 

ruhen yeni romanının kahramanını sunacak olan, ilhamın sofrasında nasibini 
aramakla meşgul. Belki bir zaman sonra sunacağı eserini gördükten sonra, o 

susuşundaki ve tefekkürdeki derinliği yakından değerlendirmek imkânına 

kavuşacağız. 

Bu şehrin sakinleri ezelden beri bu iklimde yaşamışlar ve bu manzara içinde 

gelişmişler, büyümüşler; bu mimarî, bu musiki ve bu şiir ile vatan coğrafyasını 

yoğurmuşlardır. Harput’ta Belek (Balak) Gazi heykelinin ve mezarının başında ve 
Ulu Cami’de Cuma namazını kılarken içinde bulunduğumuz manzaranın ve ruhî 

hayatın tarifsiz zenginliğini ve yüreklerimizi birbirine kenetleyen duyguların tarihî 

kaynaklarına ellerimizle ve hislerimizle dokunduğumuzu söylemeliyim. Birinci 
günün ikindisinde, Cengiz Aytmatov eserlerinin 154 dile tercümesinin 157’ye 

yükselerek üç dile daha çevrildiği haberini alıyoruz. Fırat Üniversitesi Atatürk 

Kültür Merkezi sahnesinde Aytmatov romanları üzerine yorumlar verecek heyet de 
yerlerini almak üzereler. Oturum başkanı Servet Kabaklı; konuşmacılar Prof. Dr. 

Sadık Tural, Muhtar Şahanov, Sabir Rüstemhanlı, Prof. Dr. Ahmet Buran, Prof. Dr. 
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Ramazan Korkmaz, Yahya Akengin. Yaptıkları tahliller ve değerlendirmeler, 

birinci günün en önemli kazanımlarından biri oldu. Akşam Türk Dünyası Ödül 

Töreni vardı. Yaşanılan coşkuyu sözle anlatmak çok zor, o akşamı gereği gibi 

anlatmak için muhakkak o çatı altında bulunmak gerekirdi diye düşünüyorum.  

26 Ekim 2007 Cuma günü, daha önce görevlendirilen şair ve yazarlar, özel 

programları için okullara dağıldılar. Biz bu zamanı Harput’ta geçirelim dedik. Adı 
halen Elazığ’da ve Harput’ta anılan ve 2003 yılında şehadetinin 879. yılı törenlerle 

kutlanan Belek (Balak) Gazi’nin abidesi önündeyiz. Harput’un yetiştirdiği en ünlü 

Türk kahramanlarından Harput Fatihi’nin, şaha kalkmış atı üzerinden Elazığ’ı 
seyreden abidesi önündeki bahçenin bir sandalyesine kendimi bıraktım. Elinde 

yalın kılıç, başında tuğ ve beyaz atın ön ayakları üzerimize doğru şaha kalkmış, 

manzara beni tarifsiz bir rüyanın havasına sokmuş, bir taraftan gelişen Elazığ’ın 

yeni konutlarını seyrediyor, bir taraftan da tarihin derinliklerinden gelen sesleri 
âdeta dinliyordum. Yeni yapılarla buralara kadar genişleyen Elazığ, Belek Gazi’nin 

seyirgâhı mertebesine ulaşmış. Çağrışım bu ya: “ O dönemler, Niğde valisi 

Zeynettin Beşare dönemine mi denk düşüyor?” sorusu aklıma geliyor. Yahut da 
Haçlı saldırılarına karşı Niğde ve çevresini savunan, Haçlıları bozguna uğratan ve 

koca bir dağımıza adını veren Kahraman Hasan Bey dönemine mi denk geliyor? 

Harput ve Elazığ’ı ve bütün yurdu bu tepede bekleyen Belek Gazi ile Hasan 

Dağı’nın karlı buzlu tepelerinde yurdu beklemeye devam eden Hasan Bey’i aynı 
ruhun ve aynı kaderin kahramanları olarak saygıyla selamladık. Bir sevgi ve saygı 

şeraresi ruhlarımızı, şehirlerimizi ve kalplerimizi bir daha pekiştirmiş oldu. Ruhları 

şâd olsun.  

Çağlar arasında bulabildiği cılgalardan geçip giderken yolum buraya düştü ve 

Belek Gazi‘nin: “Ey buradan geçenler, her şey unutulur; iyi idareciler, âlimler, 
kahramanlar ve hayır sahipleri unutulmaz! Vatan müdafaasında şehit ve gazi 

olanlar için ölüm yoktur! Bu böyle biline!” dediğini işitir gibi oldum. Bizim 

Nedim: “Ağabey, vakit geldi.” demese, daha nice rüyalara uzanacaktım, bilmem.  

Bu sesin geldiği yer, bu sese nefes veren, kulak verenler; yakın gelin! Belek 

Gazi çağımıza sesleniyor. Ey vatan uğrunda fedakârlık yapanlar, can verenler; 

hiçbir gayretiniz ve fedakârlığınız mükâfatsız kalmaz! 

Bir rüyada konuşur gibi, ben Harput’ta bu tepede değil de yüzyıllar önce 

Belek Gazi’nin birliğinde genç bir nefer gibi dinliyorum bu nasihatleri. Belek Gazi 
sözüne devamla, bizim için üzülmeyin, biz akşam oldu mu toplanırız. Erzurum’dan 

Nene Hatun, Antep’ten Şahin Bey, Maraş’tan Sütçü İmam, Adana’dan Kara Fatma, 

Niğde’den Sarı Saltuk ile Hasan Bey ve nice kahramanlar toplanırız. Sohbetimiz 

koyu olur. Hayat devam ediyor. Siz bizi düşünmeyin. Bizler müjdelendiğimizi 
anladık, Biliniz ki bizler size çok uzak değiliz. Siz birbirinizle el ele verip 

kucaklaştıkça bizler huzur buluyoruz. 

Oralarda dolaşırken bir şey hatırlıyorum: Mendilim sırılsıklam olmuş 

gözyaşlarımdan… 
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VE BİR PİR MANASÇI 

Ben bu yaşa geldim, bir Manasçı görmedim ve dinlemedim. İşte 15. 

Uluslararası Hazar Şiir Akşamları etkinlikleri içindeki ilginç sahnelerden birisi de 
Manasçı Urkach Mambetalieu ve genç Manasçı Ömer Küçükmehmetoğlu’nu 

dinlemek oldu. Manasçı Urkach Bey Manas Destanı’nı ezbere okurken yüzünde 

sahneler canlandırdı, ses tonuyla ona bir derinlik ve ahenk kattı, Türkçenin kulak 
okşayan tumturağını duyurmaya çalıştı. Biz yirmi – yirmi beş mısra içinde birkaç 

mısraı yakalamanın zevkini tattık. 

Manasçının destanı okurken yaptığı ses iniş çıkışları ve dalgalanmalarla, gönül 

okşayan ve heyecanlandıran bir âhengi yakalamasını tarraka ve gümbür gümbür 

kelimeleri ile karşılamamız mümkün müdür, bilemiyorum. Yükseklerden ve 

uzaklardan gelen bu güçlü ve tok ses, kulaklarımızı o kadar büyülüyor ki kelimeler 
ve mısralar üzerinde durma imkânı bulamıyor, kendinizi bu koronun âhengine 

bırakıyorsunuz. Ormana bakarken ağaçları görememek gibi… 

Bir şimşek çakması ve göz kamaştırıcı parıltı, sonra yumuşak bir iniş, yatay 

bir gidiş ve sonra tekrar bir kırlangıç süzülüşü ile yükseliş… Bu rüzgârlı ifade ve 

okuyuşu hissetmek için dikkatle dinledim. Akşam bu havanın etkisi ile not ettiğim 
iki cümleyi tekrar okudum: 

“Ötelerden ses getiren bu tarraka, yankılanış 

Sobalarda yanan çamdan korkup kaçar bu karakış” 

Usta Manasçıdan sonra genç Manasçı Ömer Küçükmehmetoğlu, okunan 

kısımların açıklamalarını yaptı, bir örnek de kendisi verdi. Akşam, günün yankısı 

olarak şu cümleleri yazdım: 

Bir yankıdır ses veren 

Çağların ötesinden 
Manas söze başladı, 

Etkilendik sesinden. 

Ötelerden ulaşan 

Gümbürtülü bu yankı 
Dağları eritmeye 

Bir nefes yeter sanki. 

Bu tanıdık manzara 
Büyüledi, sevdirdi 

Gözlere, kulaklara 

Müjdeledi baharı. 

Notlarım böyle. 

Sözün kısası, her yönü ile bir duygu, fikir ve sanat ziyafetiyle dopdolu Hazar 

Şiir Akşamları bizlere kıymetli dostlar ve anılar kazandırdı.  
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NİĞDE MEZAR TAŞI SÖZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 
Dr. Nedim BAKIRCI* 

Ziyaret olunan yer manasında olan, insan cesedi gömülen ve üzeri bina ile 

örtülmemiş çukura mezar denir. Ölen kişinin varlığının belirlenmesi ve mezarının 

kaybolmaması amacıyla mezarın baş tarafına dikilen taşa da mezar taşı denir. 
Hemen hemen her kültürde görülen mezar taşları, ait olduğu kültür değerlerine 

göre şekil alır. Bu şekillenme ölen kişinin inanışına, geleneklerine, sosyal ve 

ekonomik durumuna göre değişiklik gösterir. Ancak mezar taşlarının her kültüre 
göre değişiklik gösterse de belli başlı kalıplaşmış şekilleri vardır. Yine bu şekiller 

de kültürlere göre farklı isimlerle adlandırılır: Piramit, ehram, kümbet, türbe, 

mozole, balbal, şahide, baş taşı, hece taşı, hece tahtası, vb. 

En çok kullanılan mezar taşı sade ve yapımı kolay ve daha az masraflı olan 

mezarın baş ve ayakucuna dikilen taşlardır. Bu iki taşa baş taşı ve ayak taşı adı 
verilir. Ebadı birbirinden farklıdır. Genellikle baş taşı ayak taşından daha uzundur. 

Ölenin kimliğini, cinsini, mesleğini, yazgısını belirtmek amacıyla mezar taşlarına 

yazıların yazılması ve işaretler yapılması çok yaygındır. İslam dinin sadece ölenin 

adı yazılı bir taşla yetinilmesini öğütlemesine karşın, halk bu konuda bir sınır 
tanımamakta, mezar taşlarına ölenin adının, soyadının, nereli olduğunun, doğum ve 

ölüm tarihlerinin yanı sıra “Fatiha” istekleri, şiirler, beyitler, özdeyişler 

yazdırmakta, mezardakinin ölüm nedenini, sürdüğü hayatın mutsuzluğunu, 
doktorların ya da bir kazanın kurbanı olduğunu, vb. dramatik ve dokunaklı 

biçimlerde ifade edilmekte, daha çok büyük kentlerde görüldüğü gibi ölenin 

fotoğrafını da koydurmaktadır (Örnek 1995: 235). Günümüzde mezar taşlarına 
resimlerin işlenmesi Batı kültürünün etkisiyledir. Özellikle büyük şehirlerde 

Hıristiyan vatandaşlarımızın mezar taşlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

uygulamadan etkilenen Müslüman vatandaşlarımız da yakınlarının mezar taşlarına 

ölenin resmini işlemişlerdir.  

Mezar taşının üzerinde ekseriya çiçek dikmeye mahsus, toprağa kadar giden bir 
delikle, kuşların toplanan yağmur sularını içebilmeleri için yarı yuvarlak ve yürek 

biçiminde çukurlar bırakılmıştır. Mezar taşlarında sanat özellikleri, tarihi bilgi, 

kültür, folklor, dinle ilgili hususlar, şekiller, resimler, meslekler, teşkilatlar, dualar 

görülür. Dini mimari bakımından önem arz eden mezar taşlarında tarih boyunca her 
hususta değişiklikler olmuştur (http://ansiklopedi.turkcebilgi.com). Mezar 

taşlarının şehrin geçmişinin kimliği olmasının yanı sıra o dönemde yaşayan 

insanların duygu ve düşüncelerini de ortaya koyan en önemli ipuçlarıdır. Bazı 
mezar taşları üzerinde mütevazı bir dua talebini okuyabildiğiniz gibi, bazı mezar 

taşlarında sosyal tabakadaki konumlarını yani bürokratik anlayışın devam ettiğini, 

yine bazı mezar taşlarında ölümden sonrada edebiyatın izleri olan dörtlükleri 

görmek mümkündür. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman o şehrin yaşayan 
kimliklerinin yanı sıra, o şehrin bürokratik ve idari yapılanmasını, insanların arzu 

ve taleplerini, edebiyatını bulmak mümkündür (http://www.mezartaslari.com). 

Türk mezar taşlarını, milli kültürümüzün nesiller boyu devam ede gelmiş 

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

nedimbakirci@hotmail.com. 
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belgesidir. Onlar, halkın duygu, düşüncelerinin ve sanat zevkinin akisleridir. Örf ve 

âdetlerimizi daha fazla aksettirirler. 

Bir şehrin kimliğini ve geçmiş hayatını ortaya koyma çalışmalarında bir takım 

eserlerin verdiği bilgilerden faydalanılır. Bu anlamda yapılan çalışmalar esnasında 

göz ardı edilen ve üzerinde durulmayan eserler daha vardır ki; onlarda mezar 

taşlarıdır. Mezar taşları bir nevi geçmiş hayatın günümüzdeki vekilleri veya bir 
anlamda temsilcileridir. Özellikle şehir tarihi çalışmalarında o şehirde yaşayan din 

adamını, devlet adamını, ulemasını, şairini kısacası şehre katkı sağlayan veya sade 

bir hayat yaşayarak ayrılan insanlarını bulmak mümkündür. Yani kısacası mezar 
taşları o şehrin tapusu konumunda olan şahitlerdir. Onun içindir ki yabancı istila ve 

işgallerde ortadan kaldırılan mekânlar ve eserler arasında mezarlıkları ilk sıralarda 

yer alır.  

Mezar taşları tarihli olmaları ile etnografik ve sanat eserleri için birer belge 

hüviyeti taşırlar. Ayrıca yazılı mezar taşları Türk’ün bu topraklarda yaşadığına, 
varlığını ebedileştirdiğine en canlı birer şahit ve aynı zaman da estetik ve 

etnografik kıymetli haiz vesikalardır. Bu itibarla şehir, kaza ve köy tarihleri 

hazırlanırken mezar taşları önemlidir. Kısaca, mezar taşları yapıldıkları çevrenin ve 
devrin inançlarının, adetlerin, sanat geleneklerinin tabiî, iktisadi ve sosyal 

şartlarının ortak ürünüdür. Bu bakımdan sanat tarihimiz için olduğu kadar, kültür 

tarihimiz yönünden de büyük önem taşımaktadır (http://www.mezartaslari.com). 

Türk geleneğinde mezar ve mezar taşı geleneği oldukça eskidir. Hun 

Türklerinde ekonomik ve sosyal statüye göre şekillenen kurganlar, hakanlar ve 
soylular için yapılan mezarlardır. Bu kurganlara ölenin cesediyle birlikte 

giyecekleri, silahları, çeşitli kaplar, yiyecekler, vb. şeyler bırakılmaktadır. 

Gömülenler arasında ölenin atı veya atları ve atlara ait koşum takımları, ok, yay, 

bıçak, vb. silahlar, yuğ merasiminde kurban edilen hayvanların kalıntıları, demir, 
bakır ve gümüşten yapılmış çeşitli süs eşyaları, kurgan yapımında kullanılan 

kazma, kürek ve araba gibi araç gereçler de bulunmaktadır (İnan 1998: 497-499, 

507-509; Boyraz 2003: 39-40). Ölen kişilerin atla beraber gömülmeleri bu hayvana 
binerek cennete gideceklerine dair bir inancın sonucudur. Göktürk döneminde de 

Hun Türklerindeki mezar gelenekleri devam ettirilmiştir. Ancak bu dönemde bazı 

yenilikler de getirilmiştir. Mezarın üzerine kurulan yapının duvarına ölünün resmi 

ve savaşları tasvir edilmekte, mezara düşmanlardan öldürdüklerinin sayısınca 
balbal denilen taşlar dikilmekte kurban edilen atların ve koyunların kafaları 

kazıklar üzerine konulmaktadır (Günay-Güngör 1998: 91). Yine bu dönemde Kül 

Tiğin, Bilge Kağan ve Tonyukuk adına dikilen taşlar Türk kültürü ve tarihi 
bakımından önemli vesikalardır. Orhun Abideleri olarak bilinen bu taşlarda adına 

dikilen kişinin neler yaptığı açıklanmaktadır. Muharrem Ergin kitabının girişinde 

bakın bu abidelerden nasıl söz eder: “Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği 
ilk Türkçe metin. İlk Türk tarih. Taşlar üzerine yazılmış tarih. Türk devlet 

adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması. Devlet ve milletin 

vazifeleri. Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk 

kültürünün büyük vesikası. …Türk edebiyatının ilk şaheseri…” (Ergin 1994: 7). 

Avar, Kırgız, Hazar, Peçenek, Kuman-Kıpçak ve Uygur Türklerinin mezar ve 
mezar taşı gelenekleri de Hun ve Göktürkler dönemindeki gibidir. Aralarında bazı 
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küçük faklılıklar görülse de bunlar temelde ve başlangıçta birbirinin aynısıdır. 

Fakat zamanla bunlar yeni tanıştıkları kültürlerin etkisiyle bu geleneklerinde bazı 

değişimler geçirmişlerdir (Boyraz 2003: 45). 

Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleriyle birlikte mezar taşı geleneğinde bazı 

değişiklikler olmuştur. Ancak bu değişiklik çok bariz değildir. Sadece eski 

gelenekler İslami geleneğe uydurularak devam ettirilmiştir. Karahanlı dönemi ile 
birlikte mezarlar kümbet ve türbe tazında yapılmaya başlanmış, Büyük Selçuklular, 

Anadolu Selçuklular ve Osmanlı dönemlerinde devam etmiş ve günümüze kadar 

gelmiştir. 

Mezar taşları ölen kişinin sosyal statüsüne göre İslamiyet’le beraber 

şekillenmiştir. Çünkü İslam dini heykel ve heykele benzer şekillere karşıdır. Bu 
yaklaşım mezar taşlarında kullanılan heykel ve benzeri figürlerin yerini bitki ve 

hayvan motiflerine bırakmıştır. Örneğin Akkoyunlu ve Karakoyunluların hüküm 

sürdüğü bölgelerde koyun ve koçbaşlı mezar taşlarına rastlanmaktadır. Bunların 
dışında hançer, kandil, şamdan, çengel, kalkan, tulumba ve muhtelif dini semboller 

pek fazladır. Ayrıca Türklerde mezar taşlarında sap, yaprak, başak veya yemiş; 

yemişlerden “ayva, nar, incir”, çiçeklerden ise lale, karanfil, sümbül, narçiçeği 
önemlidir. 

Niğde Derbent Mezarlığı olarak adlandırılan mezarlık Niğde’nin 

güneybatısında yer almaktadır. Niğde’den Bora giderken Derbent olarak 

adlandırılan bir tepenin üzerine kurulmuştur. 1906 yılına yabancı bir araştırıcının 

çektiği bir fotoğrafta Hüdavent Hatun Türbesi’nin çevresi mezarlık olarak 
kullanıldığı görülmektedir. 1950 yılına kadar bugünkü Şerif Ali Türbesi, Endüstri 

Meslek Lisesi ile devlet hastanesi arasındaki alan mezarlık olarak kullanılmıştır. 

1950 yılından sonra şehir içinde kalan bazı mezarlar çeşitli yerlere nakledilmiş ve 

bu alan imara açılarak kullanılmıştır. Mezarlar nakledilirken mezar taşları beraber 
götürülmemiş, bunlardan bazıları müzelere taşınmış bazıları da kırılarak yok 

olmuştur. Bugün eski mezarlar ve mezar taşları genellikle türbe ve camilerin 

bahçelerinde varlığını devam ettirmiştir. Dışarı Cami bahçesinde bir mezar, Kığılı 
Cami bahçesinde ona yakın mezar ve Kemal Ümmi türbesinin bahçesinde de ona 

yakın mezar yer almaktadır. Bunların dışında Paşa cami avlusunda da mezarlar 

vardır. Bu mezarlardan biri de heyeti temsiliye üyesi Ratipzade Mustafa (Soylu) 

Efendi’ye aittir. Mezar taşı kitabeleri döneminin dil ve ifade özelliklerini 
yansıtarak Türk dilinin tarihi seyrini takip edebilme imkânı sağladığından şehir 

içinde yer alan bu eski mezar taşlarının okunarak yazıya aktarılmaları Türk dilinin 

seyri açısından önem taşımaktadır. 

Hatta Kığılı Caminin doğu tarafında Ahi Paşa’nın mezarı yol çalışmaları 

sırasında Derbent mezarlığına nakledilmiş ama mezar taşı konulmadığından bugün 
yeri bilinmemektedir. Mezarlıkların önemi sadece sevdiklerimizi bağırlarına 

emanet ettiğimiz kutsal vatan toprak parçaları olmalarından kaynaklanmaz. Tabiata 

nakşedilmiş bir tapu senedi mesabesindeki bu alanlar, her biri sosyal bilimlere bir 
kaynak, bir belge durumunda olan, aynı zamanda söz ve çizginin hayat verdiği 

sanat harikalarını saklayan açık hava kütüphaneleri ve müzeleri konumundadırlar. 

Bunun için buraların korunup en güzel şekilde geleceğe aktarılmasını sağlamak 
medenî millet olmanın gereklerindendir. Son yıllarda yerel yönetimlerimiz, 
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mezarlıklarımızın bakımlarını en güzel şekilde yapmalarına rağmen her biri önemli 

bir belge, harika bir sanat eseri olan –sahipleri kalmamış- eski mezar taşlarımızın 

geleceğe aktarılması noktasında sessiz ve hareketsizdirler.  

Yol yapımı sırasında kaldırılamayan yeşil mezarlar olarak da halk tarafından 

söylenen üç mezar vardır. Bu mezarlardan biri El Hacı Mahmut diğeri Arap Dede 

adını taşır, üçüncüsünün adı bilinmemektedir. El Hacı Mahmut’un mezarı Bankalar 
Caddesinin bir arka sokağında yani eski buğday pazarı olarak bilinen yer 

üzerindeki caddede yer almaktadır. Mezar betondan yapılmış etrafı demir çitle 

çevrilmiştir. Mezar taşı taştan oluşmaktadır. Diğer bir mezar ise Devlet 
hastanesinin yan sokağında bulunmaktadır, bu mezarın kime ait olduğu 

bilinmemektedir. Üçüncü mezar ise Sağlık İl Müdürlüğüne giden cadde 

üzerindedir. Halk arasında Arap Dede olarak bilinmektedir. Bugün mezar yol 
ortasında kalmış iki tarafından yol geçmektedir. İki mezar da El Hacı Mahmut 

mezarında olduğu gibi betondan yapılmış ve etrafı demir çitle çevrilidir. Üç 

mezarın ortak özelliği yeşile boyanmış olmasıdır. Bu üç mezar da halk tarafından 

kutsal kabul edilmektedir. 

Bütün şehirlerimizdeki mezar taşı sözlerinde olduğu gibi Niğde mezar taşı 
sözlerinin birçoğunda da “Hüve’l-Baki (Allah ebedidir), Hüve’l-Hayy (Allah 

diridir), Hüve’l-Hayyü’l-Baki (Allah ebedi ve diridir)” gibi yakarış ibareleri yer 

almaktadır. Bu ibareler bazı taşlarda Arap alfabesiyle bazı taşlarda ise Latin 

alfabesiyle yazılmıştır. Ölen kişinin adı soyadı, doğum ve ölüm tarihlerinden sonra 
muhakkak “Ruhuna Fatiha” ibaresi gelmektedir. Dinin tavsiyelerinden olan Fatiha 

okuma geleneğine mezarlık ziyaretlerinde bulunan bütün Müslümanlar çok önem 

verirler. Bu ibare mezar taşlarının neredeyse tamamına yakınında bulunur ve bu 
vecibe böylelikle ziyaretçilere hatırlatılmış olur. 

Niğde mezar taşlarında Peygamberimizin tavsiyesine uyularak öleni hayırla 

yad etmek için isimlerden önce eskiden “Allah’ın rahmetine erişmiş, Allah 

tarafından bağışlanmış” anlamına gelen erkekler için “Merhum”, kadınlar için ise 

“Merhume” ibaresi bulunur. 

Niğde Derbent Mezarlığı esas alınarak tespit ettiğimiz mezar taşı sözleri 

muhteva bakımından çeşitlilik gösterir. Niğde mezar taşları sözlerinde dünyanın 
gelip geçiciliği, ömrün kısalığı, hayattan murat alamayış, dünyadan zevk almamak, 

şikâyet ve sitem, günahkâr bir kul olmak, ölüm karşısında insanoğlunun acizliği, af 

edilme isteği, dua edilmesi gerektiği, genç yaşta ölümden yakınma, nasihatte 
bulunma, teslimiyet ve kabullenme gibi pek çok konu işlenmiştir. 

Kimseyi hakir görme ki ruhun yükselecek 
Dünyayı terk edince kimler ne diyecek 

Toprağında yetişen bir tutam taze otu 
Kim bilir ne gün hangi canlı yiyecek 

Ey güzel tenli güzel nerden oldu teniniz 

Bu saraylar değildir sizin gerçek eviniz 
Her şey topraktan gelir yine toprağa gider 

Canlı cansız her şeyi hor görmeyip seviniz 

Alnında tatlı buse yüzde ılık nefesi 

Koruyucu bir melek ruhların meşalesi 

Böyle güzel kadını kimdir diye sormayın 

Bir şefkat abidesi herkesin öz annesi 

Her vebalin elbette omza binişi vardır 
Güzel ve doğru sözün ruha sinişi vardır 

Servet sıhhat ve mevki gelip geçici şeydir 

Her zirvenin mutlaka bir inişi vardır 

Nefsini düşünürsen mutluluk mumu söner 

Kazandığın lokmayı bölüşsen elem diner 
Eşin ve çocukların evde seni bekliyor 

Kuşlar bile yuvaya ağzında yemle döner 
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Günler birer damlacık aylar ise birer dere 

Ömür bir coşkun ırmak aksın iyi yönlere 
Her geçen bir çizgi yaşlanan alınlarda 

Hayatın örnek olsun gelecek nesillere 

Beklemek bense de lütfedip gelmek senin 

Ziyaretgâh olur mu sengi mezarım benim 
Gel bir veda edelim darılıp gitmeyelim 

Seni bir dem görmeden kapanırsa gözlerim 

Son durak mahallesi / Kendi gelmez caddesi 

Sır saklayanlar sitesi/Giren çıkmaz apartmanı 
Kâinat dünya / Türkiye, Derbent-Niğde 

Ahirette huzur var gönülden eyle dua 

Mısralardan ibret al bilgiye biçme paha 
Burası türbe değil mum dikme adak yapma 

Ruhları mutlu kılan üç İhlâs bir Fatiha 
Mehmet Emin Arısoy (Şair olan Arısoy’un 

yazmış olduğu dörtlükler aile mezarlığının 
duvarlarına mermer üzerine yazılarak monte 

edilmiştir.) 

Ali Ozan’dım çok yıllar yaşadım 

Şükür Tanrı’ya ne tok ne aç kaldım 
Geldi ecel elim kaydı her daldan 

Yalnız bir Fatiha’ya muhtaç oldum 
Yusufoğlu Ali Ozan (D. 1896 / Ö. 1976) 

Hüvelbaki 
Adem oğlu işte / Şöhreti şanın 

Güvenme ki  / Ahiri bu dünyanın 
H. Naci Poyrazoğlu (D. 1325 / Ö. 1978) 

Hüvelbaki 
Dünyaya güvenen / Eli boş döner 

Mağrur olma / Bu toprak seni de yer 
H. Behice Poyrazoğlu (D. 1325 / Ö. ????) 

Dünyada kimse kalmazdı gidenlerle gidilse 
Cana can kurban etmekle acılar hep silinse 

Herkesin canı uğruna canını vereceği var da 
Gönül ister ki kıymetler fani olmadan bilinse 

Erdinç Erol (D. ???? / Ö. ????) 

Az yaşa çok yaşa sonu ölümdür 

Kimseler ummasın vefa dünyadan 
Zavallı A. Özdoğan da bu hükme kurban oldu 

Genç yaşında gitti hummadan 

Oku bir Fatiha ruhuna zair 
Mağfiret talep it gani Mevla’dan 

Avni Özdoğan (D. ???? / Ö. 1936) 

Mezarımı derin kazın 

Bol olsun üzerimde 
Lale sümbül gül olsun 

Ben öldüysem evlatlarım sağ olsun 

İbrahim Karaç (D. 1929 / Ö. 1979) 

Gün görmeyiz burada / Ey benim yuvacık 
Mahşerde bitecek / Bir gecedir ömrümüz artık 

H. Osman Ünsal (D. 1881 / Ö. 1979) 

Bir fidandım derildim 

Fırtınaydım duruldum 
Annem beni anar şimdi 

Kardeşim var kanar şimdi 
Uzm.Çvş.Sabri Tanrıkulu (D. 1969 / Ö. 2001) 

Ana rahminden çıktım koştum pazara 
Bir kefen alıp döndüm mezara 

Ali Sümer (D. 1928 / Ö. 1999) 

Virane bahçenin derme gülünü 
Maddeye değişme mana gölünü 

Bağlar isen Hakka bağla gönlünü 
Özünden yalanı at da öyle gel  

Nesibe Nallar (D. 1908 / Ö. 1938) 

Muradımı almadan kabire kondum 

Allah’ın emrine razı oldum 
Ahmet Şafak (D. 1942 / Ö. 1993) 

Meşalenin ışığıydı bilimi 
İrfan yuvalarına saçtı ilimi 

Yurt dışında temsil etti ilini 
Cihana öğretti Türkün dilini 

Öğr. Mithat Erdoğan (D. 1931 / Ö. 1986) 

İnsanı sevenler gönül devşirir 

Çocukların aşk kazanın taşırır 
Her bir bilgin isteyeni pişirir 

Ateş yakıp altı kor olmayınca 
Öğr. Müzeyyen Uca (D. 1938 / Ö. 1989) 

Meşaleydin ışık saçtın bilime 
Çok hizmet etmiştin sen ilime 

Resim yazı foklor spor dalında 
Adın yazılacak her bir alanda 

Mehmet Ünlüyıldırım (D. 1944 / Ö. 1984) 

Ölüm herkes için bir fırtınadır 

Bugün bana esti yarın sanadır 
Oku sevindir 

Sevabı hem sana hem banadır 
Enver Başkan (D. 1922 / Ö. 1980) 

Bak bana ibret değil mi sana 

Bugün bana ise yarın da sana 
Fadıl oğlu Özcan derler bana 

Ruhuma üç İhlâs bir Fatiha 
Özcan Senir (D. 1969 / Ö. 1987) 

Ziyarette huzur var  / Gönülden eyle dua 
Ruhları mutlu kılan / Üç İhlâs Bir Fatiha 
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Hanife Güner (D. 1937 / Ö. 1981) 

Ben de senin gibiydim 
Sen de benim gibi olacaksın 

Okuduğun Fatiha’yı 
Kendinde bulacaksın 

Durmuş Emin (D. 1931 / Ö. 2000) 

Dün ben de senin gibiydim 

Unutma dünyayı 
Yarın sen de ben gibi olacaksın 

Oku Fatiha’yı 
Cemal Yavuz (D. 1928 / Ö. 1987) 

Dur yolcu! 

Durmadan geçtiğin bu toprak 
Nice gençlerin yattığı yerdir 

İçimde esiyordu bir kanlı rüzgâr 
Ömrümü tüketti acı ile efkâr 

Gençliğim bitti bütün hayallerim kaldı 
yadigâr 

Kaderim böyleymiş 
Yusuf Malgır (D. 1965 / Ö. 1988) 

Ana başta tacımış 
Her derde ilacımış 

Bir evlat pir olsa da  
Bir anaya muhtacımış 

Fatma Başarır (D. 1930 / Ö. 1979) 

Bir hayal imiş  

Geleceğe ümitle bakmak 
Bir masal imiş  

Özlenen saadeti bulmak 
Nasip imiş ızdıapla baş başa kalmak 

Olmadık olmayacak bir rüyaymış mutlu olmak 
Hüseyin Köpsan (D. 1935 / Ö. 1982) 

Dünyayı karanlıkta geçiren felek 
Ökzüslükle vademi getiren felek 

Ahrete yaralı gönderen felek 
Müyesser duadan unutma bizi 

H. Zehra Üstün (D. 1909 / Ö. 1978) 

Dokuz çocuğun garibi 

Kimseden almadı nasibi 
Sülalenin kısmeti 

Ondandı hep hizmeti 

Hanım Baykal (D. 1921 / Ö. 1968) 

Nasihatin bizimle 

Dualarımız seninle 
Yerinde rahat uyu 

Herkes kendi halinde 
Sen şehit oğlusun 

Dürüstlüğünün mükâfatını 
Dileriz orada bulursun 

Mehmet Baykal (D. 1916 / Ö. 1980) 

Kızım unutmam seni 
Aylar günler değil geçse de yıllar 

Telgah eyledi firakın beni 
Çıkar mı hatırımdan o tatlı dilin. 

Kıyılmaz iken öpmeye tenin 
Şimdi ne haldedir nazik bedenin 

Andıkça o güzel gözlerin 
Yansın ahımla kül olsun güller 

Özlem Özlem (D. 1975 / Ö. 1996) 

Gülmedim şu yalan dünyada 

Ne dertler geldi başıma 

Daha doymadım yavrularıma 
Kara toprak aldı bağrına 

Allah uzun ömür versin 
Fatiha okuyanlara 

Yaşar Dokuz (D. 1980 / Ö. 2004) 

Adımı yazdılar mezar taşına 

Ne boyuma baktılar ne yaşıma 
Anlıma yazıldı geldi başıma 

Allah’ım böyle yazmış ağlama anam 
Metin Çelik (D. 1975 / Ö. 1999) 

Ruhuma giderken sonsuz dirilişine 
Böyle naaşım ardından ağlamak niye 

Gözyaşın getirmez beni asla geriye 
İşte o zaman ağla dönersem geri 

Ahmet Caymazer (D. 1933 / Ö. 1991) 

Dünyada ne günler yaşadım gördüm  

Bir bahar gibiydim kışlara döndüm 
Artık her arzumu kalbime gömdüm 

Hayat sende çabuk harcadın beni 
Gülten Ulcay (D. 1946 / Ö. 1999) 

Sana geldim bir tanem 
Bitti aramızdaki hasret 

Geç kaldımsa güzelim 
Ne olur beni affet 

Erdoğan Ulcay (D. 1941 / Ö. 1999) 

Âşık oldum ben Allah’ın adına 

Doyamadım lezzetine tadına 
Şimdi girdim erenler dergâhına 

Bana Allah gerek cihan kâr etmez 

H. Feride Şahiner (D. 1914 / Ö. 1991) 

Dünya denen bu handa  

Ölüm geldi bir anda 
Sıkıştığın bir anda 

Resulullah olsun yanında 

Münker Nekir geldiğinde 

Eyvah ben öldüm dediğinde 
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Sorularla terlediğinde  

Resulullah olsun yanında 

Mahşerde hesap verirken 

Sırat köprüsünü geçerken 
Cennette gülleri dereken 

Resulullah olsun yanında 
Arif Şahiner (D. 1953 / Ö. 2004) 

Ruhum sana âşık san hayrandır efendim 
Bir ben değil âlem sana kurbandır efendim 

Mahşerde Nebiler bile senden medet ister 
Rahmet diyen âlemlere rahmandır efendim 

Aşkınla buhurden gibi tütmekte olan bu kalbim 

Sensiz bana cennet bile haramdır efendim 
H. Hazım Şahiner (Kıble Cami Emekli İmamı) 

(D. 1908 / Ö. 1993) 

Ziyarette huzur var gönülden eyle dua 

Mısralardan ibret al bilgiye biçme paha 
Burası türbe değil mum yakma adak yapma  

Ruhları mutlu eden üç İhlâs bir Fatiha 
H. Şevki Ateşler (D. 1926 / Ö. ????)-Fatma 

Ateşler (D. 1931 / Ö. 1986)  
(İki mezar yan yanadır. Ancak mezar taşı 

tektir).
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BABAM İSHAK UÇAR'IN AZİZ RUHUNA  
Prof. Dr. Şahin UÇAR 

I 
Bakar bu dağlara bir çocuk şair  
Erir bu dağların karları erir  
Akar boz-bulanık sel olur gider  
Gelir çayır biçme zamanı gelir  
Çayırda bin çiçek boy atar, büyür  
Ey misafir gör ki boy atan çayır  
Zaman geçer, büyür, biçilir, kurur  
İnsan bir misafir-yolcudur, gider  
Bakar gökyüzüne bir çocuk şair  
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  

II 
Şimşek çakar, bir yağmurdur boşanır  
Bakar gökyüzüne bir çocuk şair  
Kara dağlar kara bulut kuşanır  
 

 
Uçup gider bütün kuşlar; kim bilir...  
Belki de dağlarda kalan  
Yalnız bir İshak kuşudur  
Dağlara yankılar salan  
Çığlık-çığlık ötüşüdür  
Dağlar belki sesimizi yankılar  
Kanatlı atların aştığı dağlar  
Unutulsa bile bütün şarkılar  
Kalır mı yankınız ey hatıralar?  

III 
Bakar bu dağlara bir çocuk şair  
Erir bu dağların karları, erir  
Akar gözyaşları, sel olur, gider  
Gelir çayır biçme zamanı, gelir  
Çayırda bin çiçek boy atar, büyür  
Ey misafir gör ki boy atan çayır  
Zaman gelir bir gün biçilir, kurur...  
İnsan ki yolcudur- yol olur, gider  
Bakar gökyüzüne bir çocuk şair  

Bir görünür, kaybolur gökkuşağı... 

http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/T%C3%9CRKLERDE_MEZAR_TA%C5%9ELARI
http://www.mezartaslari.com/Sayfala.asp?nereye=yazioku&ID=296
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MUHSİN İLYAS SUBAŞI: “Aydınlığın Gözleri” 

Abdullah SATOĞLU 

Muhsin İlyas Subaşı, 1960'lı yıllardan itibaren, Kayseri basın hayatında 

kendini kabul ettiren ve ismini ülke çapında duyurmağa başlayan değerli 

imzalardan biridir. Kendisini özellikle sahibi bulunduğum "Hâkimiyet" 

gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptığı sırada daha yakından tanıdım.  

Hak ve doğru bildiği konulardaki haberleri, fincancı katırlarını ürküteceğini ya 

da zülfi yâre dokunacağını bilse bile, yayınlamaktan çekinmeyecek kadar mert ve 

cesur olduğunu gördüm.  

Sayın Ahmet Kabaklı'nın "Tercüman" gazetesinde çıkan, Mehmet Ateşoğlu 

ile ilgili bir yazısını iktibas ettiğimiz zaman, Tercüman'da suç olmayan yazının, 

Hâkimiyet’te suç teşkil etmesi ve Kabaklı'nın, Kayseri'de beraatla sonuçlanan 
yargılanması, meslek hayatımızda unutamayacağımız müşterek hatıralardan biridir.  

Yine bütün İstanbul gazetelerinde yayınlandığı ve suç sayılmadığı halde, o 

zaman Akşam gazetesinden, arkadaşımız Hulusi Turgut vasıtasıyla temin ettiğimiz 

"İmralı'daki Üç Mezar" klişelerinin, Hâkimiyet’te yayınlamış olmaktan dolayı, 

başımıza açtığı dert de yine meslek hatıralarımız arasındadır.  

1942 yılında Şarkışla'nın Gümüştepe köyünde doğan ve Kayseri Yüksek İslam 
Enstitüsü'nden mezun olan Subaşı, Kayseri'de yayınlanan çeşitli gazetelerde 

muhabir, yazar ve yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, daha sonra 

öğretmeliğe intisap etmiştir.  

Bu arada yine bir kısım gazetelerde sanat yönetmenliği yapan Muhsin 

İlyas'ın Türk Yurdu, Hisar, Filiz ve Hareket gibi sanat-edebiyat 
dergilerinde şiirleri yayınlanmıştır. Bunlardan bir kısmını 1968'de "Vuslat 

Türküsü" isimli kitapta toplayan şair Subaşı, son şiirlerinden bir kısmını 

ihtiva eden yeni bir eser daha yayınlamıştır.  

"Mısralar şairini yükselten bir kanattır  

Şiiri yazmak kadar, okumak da sanattır"  

mısralarıyla başlayan bu eserin adı “Aydınlığın Gözleri”dir 

Sayın Celal Yardımcı'nın vaktiyle yaptığı bir radyo konuşmasında, Ahmet 

Haşim için dediği gibi:  

“Haşim’e vezin ve kafiye zaviyesinden değil, şairliğin ülkesinde, şiirin 

penceresinden nazar kılmak gerekir. Zira şiirin dili var, kaidesi yoktur ...” 

Ahmet Haşim'e göre de: “Şiirin hedefi ruh olunca, belagatın bütün gürültüsü 

ve köhne malzemesi itibardan düşer.” 

Bu tariflere bakılırsa Muhsin İlyas’in şiirlerinde kaide ve belagatın yanında: 

Aydınlığına koş Yunus’un  
Yaşa onu ruhunda dualar kadar.  

Gir doğru bir fidan gibi dergahına  

Ondan bize iz getir.  
Al Mevlâna’dan en güzel düşünceyi 

 Fikr getir, sevgi getir, söz getir.  
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tarzındaki ruh, his ve duygu dolu mısralar, “şairini yükselten bir kanat” olarak 

gönüllere süzülmektedir. 

Merhum üstat Peyami Safa: "Musıkide de, şiirde de kaideler ötesi, kendine has 

manaları akıl yoluyla değil. sezgi ve ruhi intikal yoluyla arayanlar, aradıklarını 

bulur ve ikisinden de zevk alır. " demişti. Muhsin İlyas'ın, "Bayrak Şairi"miz Arif 

Nihat Asya'yı andıran:  
Sâkîler melekten  

Bardak billurdan.  

Mezem hurmadandır  
Şarabım nurdan  

Dergahtır bu sofram  

Sevgi dağıtır  
Çok ermişle, kadeh  

Kaldırdım burdan ...  

mısralarını, yukardaki tarifler içinde okuduğumuz taktirde, aradığımız her şeyi 

ve yine Peyami Safa'nın ifadesiyle: "Kelimeler ötesi, kendine has manaları" 

kolayca bulur ve dergahta, sohbet ve zikir alemlerine dalarak, engin bir haz 
duyarız.  

Kainattaki bütün mevcudatın Yüce Allah'ın eseri ve ondan birer parça 

olduğunu, canlı cansız her şeyin, O'nun aşkıyla yanıp tutuştuğunu, hepimiz biliriz 

de, çoğumuz hatta hiç birimiz, Subaşı gibi kuşların "Allah!" diye çırpındığını 

göremez ve hissedemeyiz:  
Secdeden kalkmayan  

Başları gördüm.  

Utançtan eriyen  

Taşları gördüm.  
Açıldı gönlümde bir yeni perde  

Gece "Allah!" diyen  

Kuşları gördüm! ..  

Ecdat kanıyla yoğrulmuş güzel vatanımızı parçalamak için, çağımızın çok 

gerisindeki ve Çin Seddi'nin ötesindeki fikir(!) akınlarının etkisinde kalarak, bugün 
öz kardeşini insafsızca hançerleyecek kadar, gözü dönmüş "kopiller" karşısında, 

üzüntüsünü şöyle dile getiriyor:  

Sevdik sınır ötesi düşmanları da  
Sevemedik kardeşimizi.  

Öyle kalın bir zincirdir ki duygularımızda  

Kine tutsak eylemiş bizi.  

Sevgiye peşrev yoktur  
Hoşgörüyü terk ettik.  

Aynı yurdun çocukları birbirini boğazlar  

Gerek yok "Sınır ötesi düşmanlara"  
Biz bize yettik ...  

Özet olarak; şiirleri tarih ve vatan sevgisi, din aşkı ve insanlık duygusuyla dolu 

olan ve bütün bunların üstünde, "ermiş"lerle kadeh kaldırmanın sırrına eren bu 
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genç ve mistik şairin, şehitlerimize ithaf ettiği nefis bir şiirinin son dörtlüğünü 

birlikte okuyalım:  

Dedem Galiçya 'da bekliyor beni 

Ölüm kapımızda nöbettedir biliriz.  
Yaşamak yük olunca ne anlamı var?  

Bir öldükçe her gün bin diriliriz!  

Şair Muhsin İlyas Subaşı'yı gönülden kutluyor ve "Aydınlığın Gözleri"ni, 

bütün şiir severlere salık veriyorum. 

Subaşı'nın, daha sonraki yıllarda: Bu Yüreğin Ülkesinde - Sevgi Donanması - 

Deryadil isimli şiir kitaplarıyla, Kayseri'nin Manevi Mimarları - Dünden Bugüne 

Kayseri -Taşla Konuşan Deha - Bu Şehrin Hikâyesi - Ben Onurumu Çiğnetmem 
isimli araştırma kitapları ve Güneşe Uçan Kelebek isimli romanı yayınlanmıştır.  

 

KARACA OĞLAN KİMİ SEVMİŞ? 
Oraz YAĞMUR 

 

Karaca Oğlan kimi sevmiş?  
Çok güzel bir kızı sevmiş.  

Annesi kızdan güzelmiş,  

Kız annesinden güzelmiş.  
Gözlerine közler konmuş.  

Diline ballar kuyulmuş.  

Kara saçlar Leyla'nındır.  
Bakışları ceylanındır.  

Elinde çok, çook gül var.  

O sessiz, sessiz gülüyor.  

Yürüyor ama hiç iz yok.  
Dünyada benzeri kız yok.  

Söyleyin siz, gül mü güzel?  

Söyleyin siz, kız mı güzel?  
Bunu Karaca Oğlan da bilmiyor.  

 

GÖREMEDİ 

A. Yılmaz TUNCER 

 

Yıldızlar düştü bize gökyüzünü bırakarak 
Aşk şizofrendi kendi içinde 

Yıldızlar düştü bize 

Kapılar açılıyor kapılar kapanıyordu 

Aşkta yine yoktu bir iyileşme çabası 
Aşk şizofrendi kendi içinde 

Ve yalnızdı 

Yıldızları bile göremedi 
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ÖLÜMÜN GİZEMİ VE SİMGESEL BİR UNSUR OLARAK YAHYA 

KEMAL VE TANPINAR’IN ŞİİRİNE YANSIMASI 

Özcan BAYRAK* 

Şiir, insanlığın oluşturduğu kültür içerisinde duygu ve düşüncelerin dile 

getirilmesindeki en önemli sanattır. Sanatın kalıcılığı ise evrensellik boyutuyla 

doğru orantılıdır. Şiirin seslendiği alan veya ele aldığı düşünce küçüldükçe 
gizemini yitirir. Şiirin seslendiği alan, ele aldığı düşünce veya olgu evrensellik 

boyutunun üst noktasında ise kalıcı ve dikkat çekicidir.  

İnsanların en fazla dikkatini çeken olaylardan biri ölümdür. Ölüm insanın 
dünyaya gelişiyle beraber kendisine verilen ve bu yaşam içerisinde başına gelecek 

olan son olaydır. İnsanın yaşayacağı bu süreç Kur’an-ı Kerim’de şöyle verilir: 

“Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız.”1  

Ölüm, kaçınılacak ve inkâr edilecek bir olay değildir. Fakat bu olay insanlarda 
farklı şekillerde düşünülmekte ve yorumlanmaktadır. Ölüm, bu dünyaya 

düşürülmüş insanın dönüşüdür. Ruhun asıl ülkesinden sürgün ediliş serüveninin ya 

da bir başka deyişle erginleşmesinin ardından sürecin tamamlanması, ölüm ile 
dönüşün gerçekleşmesidir. Bu nedenle dünya hayatı bir seyahat, ölüm ise geri 

dönüş yolculuğudur. 

Dünya hayatındaki yolculuğumuzun son aşaması ölümdür. “İnsanlar ölümden 
sonra Allah’a dönmek mecburiyetindedir; ama onlar bu dünyada yaşadıkları süre 

içinde de O’na dönmeyi seçebilirler. Onlar, Allah’ın kulu olmak suretiyle, 

yakınlığa (kurb) götüren yolu takip edebilirler. Dünyayı terketmeden önce Allah’a 

ulaşabilirler veya ölüm anında, Hakk’a nisbeten yakın hale getirildiklerini basit bir 
biçimde anlayabilirler. Bu bakımdan, bunlar yüz çevirip kendi başlarına buyruk 

gidenlerden daha mükemmelleşmiş ve bütün olacaklardır.”2       

Ölümün ifadelendirilmesinde insanın bu dünyada geçirdiği süreç ve bu 
süreçteki yaşam tarzı çok önemlidir. Çünkü ölümden sonraki yaşam bu dünyadaki 

yaşamın neticesinde şekillenecektir. Ölümden sonraki hayatta bizi neyin beklediği 

meçhul olduğu için insan ölümden korkmaktadır. Bu korku,  insanın inanç 
sisteminde merkezden uzaklaştıkça artmakta; merkeze yakın olduğunda ise yerini 

teslimiyetçi bir yaklaşıma bırakmaktadır. “Görülüyor ki ölüm inkâr edilecek bir 

şey, kaçılacak bir şey, gözde o kadar büyütülecek bir olay değildir. Bununla 

beraber biz dilimizle ölümü hep kabul ederiz de, halimizle çoğumuz onu inkâr 
içindeyiz”3 Bu yaklaşım insanının ömür sürecinde farklı duygular yaşamasına 

neden olurken, birçok şairinde şiirine ilham kaynağı olmuştur.  

Bu düşünceler doğrultusunda Yahya Kemal ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
ölüme bakışı ve şiirlerine yansıması incelendiğinde korku, sevinç, arzu, bekleyiş 

gibi birçok duyguyu bir arada görebilmekteyiz.  

Türk şiirinde ve edebiyatında haklı bir yer edinmiş olan bu iki şahsın şiirleri 

gerek konu gerekse işleniş ve okuyucuya sesleniş açısından dikkat çekmektedir. 
Her iki şairimizin dili kullanmaktaki ustalığı takdire şayandır. Yahya Kemal’in 

                                                
* Fırat Üniversitesi Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ozcanbayrak@gmail.com  
1 Kur’an-ı Kerim,  A’raf Suresi, 7. Ayet 
2 CHITTICK,W, ; MURATA, S, (2003), “İslam’ın Vizyonu”, İstanbul, İnsan Yay., s.287 
3 ÇUBUKÇU, İ, (1998 ), “Söyleşiler” Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., s.11 
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Türkçesi “lisanımızın büyük fırtınalar geçirdiği bir çağda, Türkçenin sesine, 

mimarisine, ruhuna ve dehasına sadık kalmak yoluyla bu lisanı kendi devrinin 

şahikasına ulaştırmıştır.”4 Şiirlerinin konularını da bu çerçevede belirleyen şairimiz 

eşsiz eserler oluşturmuştur. Tanpınar’ın şiirinde ise konu yönünden çeşitliliğe 
rastlayamayız. Şiirlerindeki konular, “zaman, rüya, musiki ve sonsuzluk 

kategorileri altında toplanabilir. Tabiat, ölüm, korku, ışık ve aşk gibi motifler ise bu 

temaların çevresinde gelişir.”5 
Yahya Kemâl, “Sessiz Gemi”, “Sonbahar”, “Eylül Sonu”, “ Düşünce”,  

“Rindlerin Ölümü”, “Koca Mustâpaşa”  gibi şiirlerde, ölüm olayına değindiğini 

görmekteyiz. Tanpınar ise ölüm fikrini “Odalarda Akşam”, “Sonbahar”, “ Selam 

Olsun”, “Rıhtımda Uyuyan Gemi” adlı şiirlerinde işlemiştir.  
İnsan ömrünün belirli bir döneminden sonra hissedilen yalnızlık, kişiyi ölüm 

duygusuna yaklaştırır. Ele aldığımız şairler, ölümü farklı dönemlerinde farklı 

duygular içerisinde ele almış ve işlemişlerdir.   
Yahya Kemâl için ölüm hayatın en kötü anı değildir. “Düşünce” şiirinde dile 

getirdiği gibi hayatın en feci işi yaşlanmak; yani ölmeden evvel ölmektir.  

“Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi, 
Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi.” 

İnsan hayatında yaşlılık ölüme en yakın olan dönemdir. Yahya Kemâl, 

yaşlılıktan pek hoşlanmaz. Yahya Kemâl’e göre yaşlılık “beyhude sonbahar”dır. 

Bunun için beyhude sonbaharın bir an önce bitmesi gerekir. Bu dönemde ölümün 
kaçınılmazlığı onu bekleme korkusuna tercih edilir.    

“Bitsin, hayırlısıyla, bu beyhûde sonbahar!” 

       “Düşünce” 
“Rindlerin Ölümü” adlı şiirde ise şair, ölümü güzelleştirir ve hasretle beklenen 

bir durum haline getirir. Ölüme bu bakış acısı insanın yaşam tarzıyla bağlantılı 

olarak şekillenmiştir.  

   Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde; 
   Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. 

   Ve serin serviler altında kalan kabrinde  

   Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. 
“Koca Mustâpaşa” şiirinde, insanların yüzlerinde gördüğü imanlı manzaradan 

hareketle, şairde ölüm ve ahiret duygusu uyanır ve şair, görünen manzarada 

ölmekle yaşamak arasında bir fark olmadığını belirtir. 
   Ahiret öyle yakın seyredilen manzarada,  

   O kadar komşu ki dünyâya duvar yok arada. 

 “Sonbahar” adlı şiirde şair, insanın bu dünyadaki yaşamının geçici olduğuna 

ve tekrar gelinen noktaya dönüleceğine dikkat çekmektedir.      
        Teslîm olunca va'desi gelmiş zevâline, 

        Benzer cihâna gelmeden evvelki hâline. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Odalarda Akşam” adlı şiirinde ölümün insan 
ruhunda meydana getirdiği korkuyu ön plana çıkarır.   

 Bir ölümün kalbe sinen gamıyla 

                                                
4 BANARLI, N, ( 1998 ), “Türkçenin Sırları” İstanbul, Kubbealtı Yay., s.118 
5  OKAY, O, ( 2000 ), “Ahmet Hamdi Tanpınar”, İstanbul, Şule Yay. s.37 
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    Bak ürpermedesin, titriyor sesin, 

    Soldukça bu biten kış akşamıyla  

    Fersiz aynalarda anbean aksin. 

 “Sonbahar” adlı şiirde şair tabiat ile insan ömrü arasında bir benzerlik 
kurmaktadır. Bu benzerlik sonbaharın renksiz hali ile insan ömrünün en solgun 

dönemi olan yaşlılık döneminin benzerliğidir. Çünkü sonbaharda tabiat; yaşlılıkta 

da insan ölmek üzeredir.    
Yaprakların güneş ve ölüm rengi, 

“Selam Olsun” adlı şiirde şair ölmüş bir insan edasıyla dünyada var olan 

güzelliklere ve dünyadaki insanlara selam söyler tarzda yazmıştır. Şair bu şiirde 

insanı gemiye benzeterek çıkılan ölüm yolculuğunun dönüşü olmayan bir yol 
olduğunu da dile getirmektedir.  

 Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan 

    Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan 
    Dönmeyen gemiler olduk açıktan 

    Adımızı soran, arıyan var mı 

Şairlerin ele aldığımız bu şiirlerin dışında, Yahya Kemal’in “Sessiz Gemi” ve 
Tanpınar’ın “Rıhtımda Uyuyan Gemi” adlı şiirleri metinlerarasılık bağlamında 

düşünüldüğünde kullanılan tema, sembol ve seçilen başlığın benzerliği gözden 

kaçmaz.  

Her iki şiir de sağlam temeller üzerine kurulmuştur. “Mükemmel bir planla en 
küçük birimden en büyük bölümüne kadar bütün eseri saran olağanüstü bir denge 

ve uyum sağlanmıştır.”6 Her iki şiirde de semboller duygu ve düşüncelerin 

anlatımında önemli bir araç olarak kullanılmıştır. “Sembol en genel tanımıyla 
kendisi olmayan’dır. Yani bir şey’in, kendi anlamı dışında daima başka bir değer’i, 

kavram’ı, fenomen’i tanımlamaya yönelik bir anlam ve/ya anlam dizgeleri 

doğrultusunda kullanılmasıdır…”7 Konunun işlenişi, verilmek istenen mesaj, 

kullanılan semboller ele alındığında bu şiirler, sanki aynı kaynaktan çıkmış ve aynı 
kişi tarafından yazılmış gibi durmaktadır. Bu iki şiirin yazıldıkları zaman göz 

önüne alındığında Tanpınar’ın, Yahya Kemal’den fikir ve anlatım bakımından çok 

etkilendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Her iki şiire baktığımızda kullanılan semboller hemen dikkat uyandırmaktadır. 

Şiirlere başlık olarak seçilen “Sessiz Gemi” ve “Rıhtımda Uyuyan Gemi” ibareleri 

şiirin geneline bakıldığında insanoğlunun dünya üzerindeki halini anlatmaktadır. 
Hayat, engin ve gizemlerle dolu bir denize simgesel olarak benzetilirken; bu 

sonsuzluk ve bilinmezlikte yol alan gemi simgesel olarak insana benzetilmiştir. Her 

iki şiirde de insanın yaşamdan ölüme doğru gidişi anlatılmaktadır. Ölüm yaşam 

içerisinde daima gizemini korumuş ve koruyacaktık. İnsanlar ise sürekli bu gizemi 
merak etmektedir. Şiirlerin her ikisinde de bu gizem şiirin temeline yerleşmiş 

durumdadır.  

Şairlerin kullandığı simgeler aynı olsa da bakış açısı noktasında farklar kendini 
göstermektedir. İnsanı anlatmak için seçilen gemi objesi, Yahya Kemal’in şiirinde 

                                                
6  TURAL, S, (1998 ), “Yahya Kemal ve Şiir Sanatı” Doğumunun 112.Yılında Bir Kültür   
Klasiğimiz: Yahya Kemal Anma Toplantıları Bildirimi, İstanbul, s.65-69 
7  KORKMAZ, R,( 2002 ), “İkaros’un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı”, Ankara, Akçağ  Yay., s. 263 
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yolculuk içerisinde korku ve bilinmezliği yaşarken; Tanpınar’ın şiirinde arzu ve 

bilinmezliği yaşamaktadır. Yapılan yolculuğun bilinmezliği ortak olmakla birlikte 

bu yolculuğa bakış, Yahya Kemal’de korku uyandırırken, Tanpınar’da arzu 

uyandırmaktadır.   
Yahya Kemal:   

   Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 

       Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. 
                                                             “Sessiz Gemi” 

şeklinde bir söyleyişle ölümün gizemli dünyasını gözler önüne sererken; 

Tanpınar ise, ölüm için duyulan arzuyu mısralarında şöyle dile getirir. 

  Birden demir alsa gemi 
                                       Başlasa güzel yolculuk. 

“Rıhtımda Uyuyan Gemi” 

Her iki şiirde de anlam tabakasının varlığı kelimelerin ve bu kelimelerin 
oluşturduğu cümleler üzerine kurulmuştur.  Ölüm teması özgün bir tema değildir. 

Burada dikkat edilecek nokta, temanın gizemi ve sürekli insanın zihnini meşgul 

etmesidir. İnsan zihnini sürekli meşgul etmesi her canlıda olduğu gibi insanı 
bekleyen sonun (ölümün) an be an yaklaşmasıdır. Zaman kavramını oluşturan bu 

“an”lar zincirinin halkaları her insanda farklı duygular oluşturur. Bu duygular, 

insanın dünyadaki yaşayışına ve bakış açısına bağlı olarak farklılıklar 

göstermektedir. Kaçınılmaz olan bu yolculuğun Yahya Kemal’de korku; 
Tanpınar’da arzu uyandırması bakış açısına bağlı olarak kendini göstermektedir.  

Her iki şiirde de deniz imgesi, kolektif bilinç dışının oluşturduğu arketipsel bir 

sembol olarak karşımıza çıkmakla birlikte; insanı bilinmez gerçeğe ulaştıracak olan 
bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşam süreci içerisinde “İnsanlığın bilinen 

en ortak duyuş, düşünüş ve davranış kalıpları olan arketipler, edebi eserlerin 

içerisinde yuvalanan evrensel sembollerdir.”8 Şiirlerde bu yolu aşacak olan insan, 

sembolik olarak gemiye benzetilmekle beraber; deniz, gemiyi  (insanı),   öz 
denetimine alarak baskın bir imge rolünü üstlenmiştir. 

Artık demir almak günü gelmişse zamandan,  

                                                                          “Sessiz Gemi” 
 Birden demir alsa gemi 

                           “Rıhtımda Uyuyan Gemi” 

“Demir almak” imajı, her iki şiirde ölümüm geldiği ve yolculuğun başladığı 
anı bildirmektedir. Ne zaman ve nerede geleceği belli olmayan bu ölüm anı, 

çıkılacak olan yolculuğun duygu yoğunluğunu da beraberinde hissettirmektedir. 

Çıkılan yolculuk, şiirlerde meçhul olarak belirtilmekle birlikte; elemleri, sırları, 

korkuyu ve aynı zamanda özlemi içinde barındırması bakımından önemlidir.  
  Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 

                                                                     “Sessiz Gemi” 

                           Başlasa güzel yolculuk. 
“Rıhtımda Uyuyan Gemi” 

Tanpınar’ın şiirinde farklı bir duygu dikkatleri çekmektedir. Bu duygu ölüme 

karşı duyulan arzudur. Şair mısralarında korkulan ve meçhul olan o ölüm anını 

                                                
8 ÖZCAN, T,( 2004 ), “Denizin Çağrısı”  Türk Dili Dergisi, Ankara,  S.632, s.174 
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“güzel  ve arzulanan”  bir anlatımla vermektedir. Şairin buradaki yolculuğa bakışı 

yaşadığı yerden uzaklaşmak ve yok olmak korkusu değil; asıl olması gerekilen ve 

var olunacak yere doğru yapılacak olan bir hasretin sonudur.   

 N’olur  bir sabah saati 
                                       Çağırsa bizi sonsuzluk 

                                       Birden demir alsa gemi 

                         Başlasa güzel yolculuk. 
“Rıhtımda Uyuyan Gemi”  

 

 Varlığın konumu               Geriye doğru çıkılan yolculuk( Deniz )          Ölüm  

         (Ruh)                                Gemi(İnsan)                           
                                                           

 

                                                       Cezalandırma, varlığın düşüşü 
Tanpınar’ın şiiri, insanın yolculuk haritasını gözler önüne sermektedir. Bu 

yolculuğa duyduğu özlem yukarıdaki dörtlükte ne tesadüftür ki ilk kelimelerde 

kendini göstermektedir. İlk kelimeleri ve son satırı okuyacak olursak Tanpınar’ın 
bu yolculuğa bakışı ve bu yolculuğa duyduğu özlem ortaya çıkacaktır. 

N’olur…   

                                      Çağırsa…  

                                      Birden…  
                        Başlasa güzel yolculuk. 

Şiirlerin her ikisinde de hayatın boş ve geçici olduğu ilk mısradan son mısraya 

kadar hissettirilmiştir. Şiirlere başlık olarak seçilen kelimeler birbirlerini 
tamamlayıcı niteliktedir. Tanpınar’ın  “Rıhtımda Uyuyan Gemi” başlığı âdeta 

insanın bu boş dünya içerisinde uyuduğunun temsilcisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yahya Kemal’in “Sessiz Gemi” başlığı ise bu boş dünyada 

gerçeklerin farkına varmadan yaşayan ve ölüm kapısını çaldığın zaman ne 
yapacağını bilemeyen insanın sessiz ve ürkek halini anlatmaktadır. 

“Rıhtımda kalanlar” ibaresi, dünyada yaşamlarını sürdürmekte olan insanları 

anlatmaktadır. Bu yolculuk geride kalan insanlar üzerinde korku uyandırmaktadır. 
Çünkü nerede ve ne zaman geleceği belli olmayan bir an gelecek, bu bilinmeyen ve 

gizemli yolculuğa insanın kendisi çıkacaktır. Mısra içerisinde yer alan  “siyah 

ufuk”  bu gizliliğin göstergesi olmakla birlikte sıkılan ve karamsarlığa düşen ruh 
halini anlatmaktadır. Bu bilinmezlik, giden geminin (ölen insan)  varış noktasının 

bilinmezliğidir. Bu meçhulü ancak her ruhun kendisi yaşayarak öğrenecektir. Bu 

meçhulün yarattığı korku insanlar üzerinde gözyaşı olarak somutlaşır.    

       Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 
                                 Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. 

                                                       “Sessiz Gemi” 

Şiirlerin daha sonraki mısralarında insanoğlunun çaresizliği gözler önüne 
serilir. Bu çaresizliğin sebebi:  Hz. Adem’in rıhtıma ulaşmasından sonra sürekli 

yapılan bu yolculuğun bilinmezliği karşısında insanoğlunun aciz kalışı ve 

bekleyişidir. 
Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! 

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu! 
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                                                                                  “Sessiz Gemi” 

Gidip de gelmeyenleri 

      Beyhude bekleyenleri 

                               “Rıhtımda Uyuyan Gemi” 
“Biçare” , “hicran” , “matem”, “beyhude”  kelimeleri bir bütünlük içerisinde 

yapılan yolculuğun geride kalan insanlar üzerinde bıraktığı tesiri anlatmaktadır. Bu 

kelimeler çaresizlik içerisinde kabullenilen ayrılığın son olmadığını ve son 
olmayacağını belirtir. Şiirdeki bu tür kelimeler hayatın geçiş sürecinde yaşanılan 

olayları ve bu olayların sonuçlarını göstermektedir. 

İnsanoğlunun çıkmak zorunda olduğu bu ölüm yolculuğu, gerçeğe doğru 

yapılan yani ilk yola çıkılan limana doğrudur. Üzerinde yaşadığımız dünyada zaten 
yolculuk yapmaktayız. Giden yani ölen yolcu değil, kalanlar yolcudur. Ölen 

seyahatini tamamlamış geri dönüş yolculuğuna çıkmıştır. Bu nedenle giden 

sevgililerin dönmeyeceğini bilmemiz gerekmektedir. Çünkü bu yolculuk her 
canlıda olan asıl vatana dönme arzusunun başlangıcıdır. Bu dönüş canlıların elinde 

olmasa da; kaçınılmaz bir son gibi her canlının yaşam sürecinde yerini almıştır. 

Kimin geri dönüş zamanı gelirse bu yolculuğa o çıkacaktır ve geriye 
dönemeyecektir. Yahya Kemal bu geriye dönme olayının mümkün olmadığını 

bildiği halde bunu gidenlerin memnun oldukları için dönmemelerine 

bağlamaktadır.  

        Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. 
            Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, 

  Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden   

    “Sessiz Gemi” 
Tanpınar çıkılan bu yolculuğu güzel olarak nitelemekle birlikte, günün en 

güzel saati olan şafak serinliğindeki bir uykuya benzetmektedir. Yahya Kemal bu 

yolculuğa tedirgin gözlerle bakarken; Tanpınar daha teslimiyetçi ve bu yolculuk 

için arzuludur. 
N’olur  bir sabah saati 

            Çağırsa bizi sonsuzluk 

           Ve bir şafak serinliği 
                                            İçinde uykuya dalsak 

“Rıhtımda Uyuyan Gemi” 

Tanpınar, varılacak olan yerin bilinmezliğini oraya varınca anlaşılacağını 
belirtiyor. Çünkü varılan yer asıl çıkış noktasıdır. Varış anında zihin her şeyi 

hatırlayacaktır. Fakat bu elde edilecek sonuç başkalarına aktarılamayacaktır. 

Şiirlerin başındaki “sessiz ve uyuma “ imajları insanın öldükten sonra varış 

noktasını anlatamamasının sessiz uykusudur. Tanpınar bu olayı yaşayan kişiye soru 
olarak yansıtmaktadır.     

  Rıhtımda uyuyan gemi 

  Hatırladın mı engini ? 
Her iki şiirde çıkılan bu yolculuğa tek çıkacağını anlatmaktadır. Bu gidişin 

normal yolculuklardan farklı oluşu da şiir içerisinde verilmiştir. Giden yolcunun 

arkasından mendil ve el sallanılmadığını belirtmektedir. Bunun sebebi yapılan 
yolculuğun dönüşünün olmamasıdır. El ve mendil sallamak dönüşü olan 

yolculuklarda yapılır. Bu yolcunun arkasında ise matemli ve çok üzgün bir bakış 
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bulunmaktadır. Çünkü bu yolculuk geride kalanlara göre yok oluş, yolcuya göre 

başlangıç olan yolculuktur. 

Şiirleri kelime düzleminde karşılaştıracak olursak benzer ve farklı yönleri 

hemen dikkat çekecektir.   
Şiirlerin geneline bakarak şair ve şiirler hakkında şunu söyleyebiliriz: Yahya 

Kemal yaşama sevinci olan fakat gizliden bir ölüm korkusu olan biri olarak 

karşımıza çıkmakla birlikte, ölüm olayında ve sonrasında insanın başına gelecek 

olaylara karşı ümitlidir. Tanpınar ise bu olay karşısında daha teslimiyetçi bir 
yaklaşımla kaçınılmaz olan bu sunu arzulamakta ve özlem duymaktadır.  

Şiirlerin her ikisinde de ses ve anlam birleşmesi mükemmel bir şekilde 

işlenmiştir. 

“Edebi bir metinde anlam tabakasının üzerine oturan tabakaya “nesne tabakası” 
diyoruz. Ses ve anlamın birleşmesinden ortaya çıkan sonuç bizi bu tabakaya 

ulaştırır. Dolayısıyla anlam içerisinde yer almakla beraber “nesne tabakası” metnin 

mesajını taşıyan “öz” durumundadır.9 Şiirlerin her ikisinde de nesne tabakası 
anlamı ön plana çıkarmaktadır.  

Şiirlerin her ikisinde de nesne tabakası, yaşayan varlığın kaçınılmaz bir sona 

“meçhule gidişi” anlatılmaktadır. Şiirlerin kurgusu, seçilen simgeler ve kullanılan 
imajlardan hareketle şunu belirtebiliriz :  “Ahmet Hamdi Tanpınar, Darülfünun’da 

hocası olan Yahya Kemal’e hayatı boyunca derin bir saygı ve hayranlık duymuş, 

ona dair 1934–1961 yılları arasında on dört makale ile bir kitap yazmıştır.”10 Bu 

saygı ve hayranlık zamanla Tanpınar’ın düşünce dünyasında ve sanatında etkili 
olmuştur. 
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DOĞA VE BEN  

Engin YALÇIN 
 

Bak şu gök bana ne kadar da benziyor! 

Onunda gözünden yaşlar dinmiyor, 
Bu puslu havada derdimi bilen, 

Bir tek âdemoğlu bile çıkmıyor. 

Haykırırken göklere ben derdimi,  

O da sanki bana cevap veriyor. 
Ben ağlarken çıkardığım seslere,  

O da gürültüsü ile eşlik ediyor. 

Şu orman bana ne kadarda benziyor! 
Ağaçlarına artık kuşlar konmuyor. 

Yeşil gözlerimdeki hüzün gibi, 

Ağaçlarının dallarına hüzün çöküyor. 

Şu deniz bana ne kadarda benziyor! 
Onu da hatırlayan biri çıkmıyor. 

Benim kalbimin boşluğuna katılırcasına, 

Limanlarına artık gemiler yanaşmıyor. 
Kara toprak bana ne kadar da benziyor! 

Ruhum gibi kararıp duruyor. 

Sanki ondan geldiğimi hatırlatırcasına,  
Beni yine yanına çağırıyor. 
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BOSNA MEKTUPLARI -II 
Dr. Genç Osman GEÇER* 

Bosna’da Bir Bayram Sabahı  

Bayramlar çok özel günlerdir. Aynı inancı paylaşan toplumlar dünyanın 

neresinde olurlarsa olsunlar aynı heyecanı ve mutluluğu yaşarlar. Bosna’da bir 
bayram sabahının zihnimde bıraktığı izler mutluluk, sevgi ve paylaşmaya dair 

şeylerdi.  

Bosna’da bayram öncesinde ve bayram gününde yapılanlar ve yaşananlar 

ülkemizdeki bayramlarla benzerlikler göstermektedir. Bu benzerlikler, bu 

topraklarda 500 yıl kalmış olan Osmanlı Türkü’nün geride bıraktığı sosyo/kültürel 
etkilerden ve her iki toplumun aynı inancı paylaşıyor olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

Boşnaklar bayram öncesinde çeşitli alışverişler yapıyorlar. Bu yüzden bayram, 

tıpkı Türkiye’de olduğu gibi alışveriş telaşıyla başlıyor. Bayramlık kıyafetler 
alışverişin vazgeçilmez bir parçası. Ama alışveriş listesinin başında kahve var. 

Şekerlemeler, pastalar ve meyveler de bayram için alınan diğer şeyler arasında. 

Bayramda görücüye çıkan ceviz içi ve hazır yufkalar evlerde baklava yapılacağının 

çok özel işaretleri. Bosna’da şehirlerde, kasabalarda ve köylerde bayramın en 
vazgeçilmez tatlısı baklava. Modern hayatın getirdiği şartlar yüzünden şehirlerde 

hazır yufkayla yapılan baklava, kasaba ve köylerde hâlâ eski usulde, elde 

hazırlanıyor. Bosna’da bol miktarda ceviz var. Bundan dolayı, burada baklavalar 
sadece cevizli yapılıyor; baklavanın adı da Türkçe “baklava” olarak yaşıyor.  

Bosna’da bayramlaşma ilk olarak camide, bayram namazının ardından caminin 

içinde gerçekleşiyor. Bayram namazından sonra en yakın kahveye gidilip sabah 

kahvesi içiliyor ve sohbet ediliyor. Sohbetin ardından herkes evine dağılıyor. El 

öpme ve bayram harçlığı verme geleneği burada da var. Ancak bu gelenek 
şehirlerde yavaş yavaş terk ediliyormuş. Eski kuşak, bu âdetin terk ediliyor 

olmasını kaygıyla karşılıyor. Ancak kasaba ve köylerde, kısmen de olsa, el öpme 

geleneği hâlâ canlı bir biçimde yaşatılıyormuş. Bayramda mezarlık ziyareti burada 
da bir gelenek olarak yaşatılıyor. Boşnaklar sadece bayramda değil sair zamanlarda 

da yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyorlar. Mezarlığa “mezaristan”, mezar taşına 

“nişan”, Osmanlı zamanından kalma sarıklı mezar taşlarına ise “turban” diyorlar.  

Bosna’da bayramın sokağa taşan tarafları da var. Bosna, üç etnik gurubun, 

birden fazla dininin ve mezhebin yan yana bulunduğu bir ülke. Bu yüzden bayram 
kutlamaları bez afişlerle ve reklâm tabelalarına yapıştırılan ilanlarla da yapılıyor. 

Bu ilanların alışılagelmiş bir ifadeyle ve de Türkçe yapılıyor olması oldukça dikkat 

çekici. Bayramdan bir gün önce, ramazanı kutlayan “Ramzan şerif mubarek olsun” 
ilanı indirilip yerine “Bayram şerif mubarek olsun.” mesajı asılıyor. 

 
Bosna’da ilan panosunda ramazan kutlaması mesajı 

                                                
* Niğde Üni. Fen-Ede. Fkl. TDE Böl. gencgecer@hotmail.com; gogecer@nigde.edu.tr 
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Bosna’da bez afişle sokakların üzerine asılan bayram kutlaması mesajı 

Bosna’da müzik, bayram sabahlarının en neşeli habercisi. Bayram sabahı bir 

gurup gezici çalgıcı, çeşitli ezgiler çalarak mahalleleri sokak sokak dolaşıp para 
topluyorlar. Çalgıcıların en sık çaldıkları ezgi ise, Türkiye’nin batı bölgelerinde de 

çok iyi bilinen ve özellikle kına gecelerinde çalınıp söylenen bir türkü “Ramo” 1*. 

Sonradan öğrendiğimize göre bu çalgıcılar her bayram Sırbistan’dan Bosna’ya 

geçip sokaklarda çeşitli ezgiler çalıp para topluyorlarmış.  

Bosna’da Ramazan ve Kurban bayramları resmî olarak birer gün kutlanıyor. 
Bu durum Bosna’nın çok uluslu ve çok dinli bir sosyal yapıya sahip olmasından 

kaynaklanıyor. Bosna’da yaşayan Sırplar ve Hırvatlar kutsal günlerini birer gün 

kutluyorlar. Çalışma günlerinin aksamaması için Boşnaklar da bayramlarını birer 
gün kutluyorlar.   

Şehitler Günü ve Srebrenitsa Şehitliğini Ziyaret 

Bosna’da bayramların ikinci günü şehitler günü olarak anılıyor. Biz de bu 

anma gününde şehitlikte bulunmak ve anma törenlerini yakından görmek istiyoruz. 

Konu şehitler olunca, bayramın getirdiği neşe yerini hüzne bırakıyor. Bu 

duygularla sabahın erken bir saatinde Tuzla’dan “Bosna’nın Çanakkalesi”ne, 
Srebrenitsa’ya doğru yola çıkıyoruz. Rehberimiz, aynı zamanda son sınıfta 

öğrencimiz olan Nedim Borogovac. Yolculuk boyunca çevrede dikkatimizi çeken 

her şeyi Nedim’e soruyoruz. O kadar meraklıyız ki Nedim bazen sorularımız 
karşısında bunalıyor ve merakımızı anlamaya çalışıyor. Yolculuğumuz sırasında 

önce Kalesiya kasabasından geçiyor, sonra Sırbistan sınırında ve Sırpların 

kontrolündeki Zıvornik’e varıyoruz.  

Zıvornik gerdanından hayat akan bir şehir. Ağırbaşlı, sessiz, sakin ama içten 

içe anaforlar çizerek akan Drina ırmağı, âdeta tarihin canlı bir şahidi gibi. 
Bosnalılar “Drina” adının Türkçedeki “derin” kelimesinden geldiğine ve bu adın 

ırmağa Fatih Sultan Mehmet tarafından verildiğine inanıyorlar2*. Drinanın 

kıyısında kıvrıla kıvrıla devam eden yolumuz Drinaça ırmağını takip edip 
Srebrenitsa’ya doğru ilerliyor.  

Yolumuz kasabalardan, köylerden geçiyor. Aramızda şunları konuşuyoruz: 

“Bakın, burası tıpkı bizim Karadeniz bölgesi gibi. Ya da burası tıpkı Düzce’ye ve 

Bolu dağlarına benziyor.” Sonra bu benzerliklerin sadece coğrafyada kalmadığını, 

                                                
1* Türkü Bosna-Hersek kökenli ve Türkiye’ye buradan gitmiş. Ne zaman gittiği tam olarak 
bilinmiyor. Bir ayrılık türküsü olan “Ramo” Türkiye’de kına gecelerinin vazgeçilmez oyun havası 
haline dönüşmüştür. “Ramo” türküsünün sözleri şöyledir: “Keten gömlek sekiz kat/Dördünü giy 

dördünü sat/Benden başka seversen/Kalkma yataklarda yat/Oy Ramo/Ramo Ramo sevgilim/Ramo 
Ramo Tu Sevo/Bizi ayırıyorlar/Ak güvercin olsaydın/Pencereme konsaydın/Pencerem çok 
yüksekte/Yâr dizime konsaydın/Ay filizi filizi/Kim bilir kalbimizi/Esti bir acı rüzgâr/Ayırdı ikimizi.” 
2* Anlatıldığına göre, Fatih Sultan Mehmet Bosna ve Hersek’in fethi için geldiği bu topraklarda Drina 
ırmağını geçmek için atını ırmağa doğru sürmüş. Ancak ırmağın derin olduğunu anlayınca “Derin a” 
demiş. İşte o günden sonra ırmağın adı “Drina” olarak anılmış. 
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iki toplumun kaderlerinin de birbirine çok benzediğini söyleyip derin bir “ooofff” 

çekiyoruz. Srebrenitsa yolunda, Konyeviç Polye köyünden geçerken; Nedim, yolun 

sağında boş bir arazinin ortasında duran karavan ve yanındaki derme çatma bir çan 

kulesine dikkatimizi çekiyor. Tabir yerindeyse, bu gördüklerimiz tam bir “Klise 
Kondu” ya benziyor3*. 

Uzun sayılabilecek bir yolculuğun sonunda, nihayet Srebrenitsa’da, Bosna 

savaşı sırasında yapılan soykırımın soldurduğu güllerin beyaz beyaz serpildiği 

şehitlikteyiz. Şehitlikte mahşeri bir kalabalık var. Şehit yakınları akın akın şehitliğe 
gelmişler. Gördüğümüz manzara karşısında donup kalıyoruz. Üzerimize derin bir 

sessizlik çöküyor. Sadece dimağımızın işlediği o dakikalarda, önümüzde göz 

alabildiğince uzanan beyaz mermer mezar taşlarını görebiliyor ve kendi kendimize 

“Burası da Bosna’nın Çanakkalesi” diyor, yasa bürünüyoruz. Şehitliğin girişinde 
bir anıt ve üzerinde bir sayı hemen dikkatimizi çekiyor. Bu sayı soykırıma uğrayan 

şehitlerin sayısını temsil ediyor. Dile kolay 8372… kişi. Bu sayının arkasında da üç 

nokta var. Peki ya cesetlerine ulaşılamayanlar, onlar kaç kişi der gibi? 

Şehitlikte taze mezarlar 
da görüyoruz. Bunlar, Sırplar 

tarafından işkence edildikten 

sonra hunharca öldürülen ve 

dağlara toplu olarak gömülen masum insanların yeni bulunan cesetleri için 
yapılmış mezarlar. Üç noktanın söylediği çok şey var4*. Bunu bizim gibi dünya da 

biliyor5*. Bütün dünyanın gözleri önünde, Avrupa’nın yanı başında yaşanan bu 

insanlık dramının sebebi neydi? Bu katliamın suçluları kimlerdi ve şimdi 
neredeler? Bu ve benzer sorularla beynimiz alt üst oluyor. 

Srebrenitsa katliamının yarattığı şehitlik bir soykırım anıtı olarak gözlerimizin 

önünde yükseliyor. Dünya bunu böyle kabul etti. Ancak bu soykırımdan dolayı 

ceza alan olmadı6*. Yargılananlar için öngörülen cezalar ise Bosnalıların acılarını 

dindirmek şöyle dursun biraz daha artırıyor7*.  

Şehitlikte bir ölüm sessizliği vardı, bu yüzden kimseyle konuşmaya cesaret 
edemedik. Bir kadınla konuşmaya çalıştık, kadın bir kaç cümle söyleyebildi; sonra 

birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Tercümanımız Nedim’in aktardığına göre 

                                                
3* “1992-1995 yılları arasındaki Bosna savaşı sırasında Sırplar tarafından sürüldüğü topraklarına 
döndüğünde, evinin bahçesine bir Sırp Ortodoks Kilisesi inşa edildiğini gören Bosnalı Müslüman 
Fata Orloviç, sekiz yıllık hukuk mücadelesini sonunda kazandı. Konyeviç Polye köyünde yaşayan 67 

yaşındaki Orloviç’in açtığı davada mahkeme, kilisenin bahçeden kaldırılması gerektiğine hükmetti.” 
Türkiye ve Baklanlarda Frekans, yıl: 2, sayı: 45, 1 Aralık 2007. 
4* Srebrenitsa katliamı, İsnam Taljic tarafından romanlaştırıldı. Roman, “Srebrenitsa’nın Öyküsü” 
adıyla Türkçeye de çevrildi. İsnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, Profil Yayıncılık, 2007, 288 s.   
5* “Adli tıp uzmanları 23 Kasım 2007 Perşembe günü, Bosna-Hersek’in doğusundaki Kamenica 
kasabası yakınlarındaki bir toplu mezardan 600’den fazla ceset çıkarıldığını açıkladılar. Cesetlerin 
1995 Srebrenica katliamının kurbanları olduğu sanılıyor.  Bugüne kadar, Kamenica vadisindeki on 
toplu mezardan 3 bin 600 Srebrenica kurbanının kalıntıları çıkarıldı.” Fena, Reuters, DPA, VOA, 

22.11.2007, Türkiye ve Balkanlarda Frekans, 1 Aralık 2007. 
6* “2007 Şubatında Uluslararası Adalet Divanı, Srebrenitsa'da yaşananların soykırım olduğu yönünde 
karar aldı, ama, 'Suç var, suçlu yok' dedi ve tutuklanacak kimseyi bulamadı.” 
7* “Lahey'deki Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesi, Bosna savaşı sırasında insanlığa karşı 
suç işlemekle suçlanan eski Sırp general Dragamir Miloseviç'i 33 yıl hapis cezasına çarptırdı.” 



 

 44 

bu kadın eşini ve bir oğlunu katliamda kaybetmiş. Eşinin mezarını ziyarete gelmiş.  

Ama oğlunun cesedi hâlâ bulunamamış. Sözler boğazımızda düğümlenip kaldı. 

Ardından şehitlik için yapılan anıta doğru ilerledik. Geniş, yarım daire şeklinde 

mermer bloklar üzerine şehitlerin isimleri sıra sıra yazılmıştı. Karşılaştığımız 
birçok soyadı birbirimize gösterip buğulanmış gözlerimizdeki yaşları tutmaya 

çalışıyorduk. Bir tanıdığımızı arıyor gibiydik. Dikkatimizi çeken soyadlarından 

bazıları şunlardı: “İzmirliç, Tursunoviç, Türkoviç, Mehmedoviç”. Bunlar içerisinde 
“Mehmedoviç” soyadlı şehitlerin adları uzayıp gidiyordu. Biz şehitlerin isimlerine 

bakarken, rehberimiz ve öğrencimiz Nedim bizi yanına çağırdı ve bir isim gösterdi. 

Ağabeyi imiş. Nedim, o zamanlar 9-10 yaşlarında bir çocukmuş ve katliamdan şans 

eseri kurtulmuş.  

Şehitliğin içinde açılan küçük bir müzeyi de gezdik. Müzede soykırımın 
şiddetini ve acımasızlığını sergileyen fotoğraflar vardı. Bakamadık. İçin için 

ağladık. Şehitlik özel defterinin bulunduğu odaya girdiğimizde kendimizde mecal 

bulamıyorduk. Meslektaşım tarihçi Tufan Gündüz, şehitlik özel defterine şu 
satırları yazabildi: “Siz kimlerin yetimleriydiniz?”  

“Bosna’nın Çanakkalesi”nden ayrıldık; ama yüreğimiz Srebrenitsa’da kaldı… 

Tuzla’dan selamlar, sevgiler… 

Bosna-Hersek/Tuzla 25 Aralık 2007 

BAHTIYÂR 
Yılmaz BACAKLI 

Ağlıyorum bahtıyâr 

Daralma 

Bir zerdali ağacı bul kendine 
Altı kadın üstü anne 

Sökün sökün ağıtlar 

Dök ellerine 

O ellerindeki 
Hangi yemin 

Allı pulludur 

Sayıkladığın yağmurları 
Yorulunca sevmekten 

Musluğu kapat 

Telefonu sustur 
Bu mevsim kimin oğludur 

Ağlıyorsun bahtıyâr 

Salonlar hep böyledir 

Gıcır gıcır durmadan 
Ekmekler yankılanır 

Gözlüklerinde göğün  

Her sabah hırpalanır 
Git tanıdık bir akşam uyandır 

Giydir kuşat 

Zerdali ağacını  

Annen olduğuna inandır 
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İBN BATUTA’YA GÖRE NİĞDE 

Nevzat TOPAL 

Fas’ın Tanca şehrinde doğan İbn Batûtâ (1304-1377) dünya tarihinin en çok 

tanınan seyyahlarından biri olmuştur. Seyahatname-i İbn Batûtâ veya Rihlet-i İbn 

Batûta olarak tanınan gezi notlarının İbn Cüzeyy el-Kelbî’nin imlâ ettiği Tuhfetu’n-
Nazar fi Garibü’l-Emsar ve Acaibü’l-Esfar adlı muhtasar nüshası günümüze 

gelmiştir. İbn Batûtâ,  Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve Anadolu’da gezdiği yerler 

hakkında önemli malumatlar vermektedir1*.  

Seyahatine Mağrib Sultanı Ebû Saîd Merinî döneminde 1325 tarihinde 

Tanca’dan hac niyetiyle yola çıkarak başlamıştır. 1325-1332 tarihleri arasında 
Mısır, Mekke, Irak, Huzistan, Fars, Cibal, Tebriz, Bağdat, Musul, Samarra, Hicaz, 

Yemen, Aden, Zeyla, Mogadişu ve Basra’ya geçen seyyah, 1332 tarihinde hacca 

katılmıştır. Hacdan sonra tekrar Mısır’a, oradan Şam’a gitmiştir. Lazkiye’den 
gemiye binerek Alaiye şehrine gelen seyyah, Anadolu’da bir çok şehri gezerek bu 

şehirler hakkında bilgi vermiştir2*.  

Seyyahın 1332-33 yılları arasında Anadolu’da gezdiği şehirler arasında Niğde 

de bulunmaktadır. Bu çalışmada, Seyyahın Niğde’ye ait verdiği bilgiler üzerinde 

durulacaktır3*.  

İbn Batuta Aksaray’dan Niğde’ye, buradan da Kayseri’ye geçmiştir. Seyyah, 

“Burası da Irak hükümdarına bağlıdır” 4* demektedir. Anadolu’da 1327-1381 
tarihlerinde hüküm süren Eretnalılardır. Bilindiği üzere Eretna Bey, İlhanlıların 

Anadolu Umumi Valisi Şeyh Hasan Celayir adına Anadolu işlerini 

yürütmektedir5*.  

Nüfusa ait bilgilerin mübalağalı olduğu görülmektedir. Niğde’nin “Büyük ve 

çok kalabalık bir şehir…”6* olduğunu bildirmektedir. Ancak büyük şehirlerden 
Konya’nın 60.0007*, Sivas’ın 400008*, Kayseri’nin 30-400009*, Niğde’nin ise 

4.000-4.50010* kişi civarında olduğu bilinmektedir. Seyyah, Niğde için de büyük 

demekte ise de, yukarıda belirtilen rakamlar şehrin İbn Batûtâ’nın ifade ettiği kadar 
büyük bir şehir olmadığını göstermektedir.  

                                                
 Yrd. Doç. Dr., Niğde Üniv., Fen-edb. Fak., Tarih Bölümü, Öğretim üyesi. 
1* İbn Batûtâ ve eseri hakkında geniş bilgi için bkz., Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî, İbn 

Battûta Seyahatnamesi, I, çev. A. Sait Aykut, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000, s. XXI-LXI (eser 
bundan sonra İbn Batuta olarak kısaltılacaktır); İbrahim Kafesoğlu, “İbn Battûta”, İA, V/2, s. 708-
711. 
2* İbn Batuta, I, s. 415.; İ. Kafesoğlu, “a.g.m., s. 708-711. 
3* İbn Batuta, I, s. 415.; İ. Kafesoğlu, “a.g.m., s. 708-711. 
4* İbn Batuta, I, s. 415. 
5* Kemal Göde, Eretnalılar, Ankara 1994, s. 38-39. 
6* İbn Batuta, I, s. 415. 
7* Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Konya 1985, s. 147. 
8* Mustafa Demir, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Sivas, Sakarya 2005, s. 113. 
9* Ahmet Akşit, Türkiye Selçukluları Devrinde Kayseri, Basılmamış Doktora Tezi,  Kayseri 1996, 

s. 112. 
10* Ahmet Akşit, “Niğde’nin Selçuklular Devrinde Nüfusuna Dair”, Tarih Araştırmaları Dergisi,  
XXIII (2004) s. 5. 
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İbn Batûtâ, şehrin fiziki yapısı ve görünümü hakkında da bilgiler vermektedir. 

Tespitlerinden ilki şehrin “Bazı kısımları tamamen harap olmuş” 11* şeklindedir. 

Nerelerin harap olduğunu bildirilmemektedir. Yazarın bu tespiti Selçukluların son 

zamanlarında ortaya çıkan gelişmelerle; özellikle  1276/77 yılında vuku bulan 
Hatıroğlu isyanının getirdiği tahribat ile alakalı olmalıdır12*.  

Seyyahın şehrin fiziki yapıına ilişkin verdiği bilgilere devam ettiğimizde; 

“Karasu adındaki ırmak şehri ikiye bölüyor. Bu nehir bölgenin en büyük 

akarsularından biri. Üzerinde üç köprü var. Biri şehir içinde, ikisi şehir dışında” 

13* demektedir. İbn Batûtâ tarafından dönemin büyük nehirlerinden biri olarak 
nitelendirilen Karasu, bugün kuru bir dere yatağından ibarettir. İbn Batûtâ, kalenin 

doğusundan geçen Karasu’nun şehri ikiye böldüğünü bildirmekte ise de, şehrin 

Selçuklular dönemi fiziki yapısı üzerinde araştırma yapan Akşit; “…surun dışında 
bir mahalle ile iskana işaret eden herhangi bir eser bulunmamaktadır. Bu sebeple 

İbn Batûtâ yeterince açık olmayan ifadesi ile şehrin hemen yanı başındaki bağ ve 

bahçeler ile yine bu civardaki Debbağlar Çarşısı’nı kastetmiş olmalıdır”14* 

şeklinde konuya açıklık getirmektedir. Yine nehir üzerinde bulunduğu söylenen üç 
köprünün yeri ise tespit edilememektedir.  

Fiziki yapıya ait bilgilere “şehrin içine ve dışna konan dolaplarla ırmaktan 

alınan su bağ ve bostanlara götürülüyor. Burada meyve bol” 15* şeklinde devam 

etmektedir. Şehir içine ve dışına konulan dolaplarla sulama işinin yapılması, 

şehirde bir sulama sisteminin mevcudiyetini göstermektedir. Burada çok meyve 
yetiştiğinin belirtilmesi de, -nehrin doğu istikametinde olduğunu düşündüğümüz- 

meyve bahçelerinin bu sistem ile sulandığı göstermektedir.  

Seyyahımız şehirle ilgili bilgiye şöyle devam etmektedir: “Orada Ahi 

Çaruk’un Zaviyesine indik. Muma İleyh Niğde’de emir idi. Ahilerin adeti üzere 

bize ikram etti.”16* Seyyahın şehirden geçtiği dönemde Niğde’nin yönetiminin Ahi 
Çaruk isimli birinin elinde olduğu belirtilmektedir. Yine aynı kişiye ait bir de 

zaviyenin varlığından bahsedilmektedir. Bugün mevcut olmayan zaviyenin yerini 

de tespit etmek oldukça güçtür. Seyahatname, Ahi Çaruk ve Zaviyesi hakkında 
bilgi veren tek kaynak olması bakımından oldukça önemlidir. Ahiler dışında başka 

gruplar var ise de17* İbn batûtâ, onlardan bahsetmemektedir. Bu durum 

                                                
11* İbn Batuta, I, s. 415. 
12* İbn Bibi, El- Evamiru’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Alaiye, çev. Mürsel Öztürk, II, Ankara 1996, s. 
183-184; Aksarâyî, Müsameretü’l-Ahbâr, çev. Mürsel Öztürk, Ankara 2000, s. 77-85; Claude 
Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, İstanbul 2002, s. 262; Osman Turan, Selçuklular 

Zamanında Türkiye, İstanbul 1971, s. 537-542. 
13* İbn Batuta, I, s. 415. 
14* Ahmet Akşit, “Selçuklular Devrinde Niğde’nin Fiziki Yapısı”, Niğde Tarihi Üzerine, Edt. Musa 
Şaşmaz, İstanbul 2005, s. 31. 
15* İbn Batuta, I, s. 415. 
16* İbn Batuta, I, s. 415. 
17* Şehirde bir Mevlevihâne varlığı bilinmektedir (F. Nafiz Uzluk, Fatih Devrinde Karaman Eyâleti 

Vakıfları Fihristi, Ankara 1958, s.51; M. Akif Erdoğru, “Murat çelebi Defteri: 1483 Yılında 
Karaman Vilayetinde Vâkıflar III”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XIX/1 (2004), s.151). Eflâkî, 
Nasıheddin Sabbağ ismindeki bir şeyhin Ulu Arif Çelebi’nin Niğde’deki halifesi olduğunu 
bildirmektedir (Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin yazıcı, II, İstanbul 1987, s.210, 223, 224). 



 

 47 

Anadolu’nun diğer şehirlerinde olduğu gibi; Ahilerin diğer gruplardan daha etkili 

olduğunu göstermektedir.  

Çaruk, hayvan derisinden yapılan bir ayakkabıdır. Bu durum Ahi Çaruk’un 

ayakkabı imaliyle uğraşan bir kişi olabileceği ve şehirde bu mesleğe mensup 

esnafın bulunduğunu düşündürmektedir. 

Sonuç olarak, İbn Batûtâ’nın şehre ait verdiği bilgiler kısa fakat oldukça 

önemlidir. Seyyahın geldiği tarihte şehir Eretnalıların kontrolü altında olup,  
Ahilerin de şehir yönetiminde etkili oldukları sonucuna varılmaktadır. Ahi Çaruk 

ve Zaviyesi’nin varlığına ait tek bilgi seyahatnamede yer almaktadır. Niğde Emiri 

Ahi Çaruk’un  muhtemelen ayakkabıcılık mesleğiyle bu ismi aldığı sonucuna 

varılabilir. Ayrıca şehrin fiziki durumuna ilişkin olarak Karasu’nun şehri yerleşim 
alanları ile bağ-bahçeleri ikiye böldüğü ve nehir üzerinde bulunan dolaplarla 

sulama sisteminin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Şehrin kalabalık ve büyük 

olduğuna dair verdiği bilgiler ise mübalağalıdır. Diğer şehirlerle mukayese 
edildiğinde Niğde’nin çok büyük bir şehir olmadığı sonucuna varılmaktadır.  

 

MUŞMULA AĞACI 
   İsmail ÖZMEL 

Muşmula ağacı 

Yine yangın önünde. 
Dallar, yapraklar alev alev. 

Seni yakmak istemez kimse, ama 

Ateş önünde eksik değil. 
Su verirken herkes yarışır 

Sen halamın meyve ağacı 

Sana yaraşır yaşamak, 

Ha gayret dire ayağını. 
 

Her yer susuzluktan kırılırken 

Bilirsin ben kova kova koşarım. 
 

Bir küçük havuz gönlümdeki sevgin. 

Ben o havuzdan su taşırken  

Sana can taşıdığımı bilirim. 
Her  dokunmamda dalına yaprağına 

Halamın ellerinden tutarım. 

 
Sen çok yaşa muşmula ağacı 

Su taşırken anan olurum 

Meyveni koparırken çocuk, 
Sofada sen halam, ben ağır misafir 

Sen çok yaşa masal ağacım, 

Muşmula. 
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Kitap Tanıtma 

AYNANIN ARKA YÜZÜ 

Yrd. Doç. Dr. A.Vehbi ECER* 

Betül Övünç, Aynanın Arka Yüzü, Kayseri 2007, Laçin 

Yayınevi, 158 s. 

AYNANIN ARKA YÜZÜ Betül Övünç hanımın İhsan 

Işık’ın Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları 

Ansiklopedisi (Ankara, 2006, VII, 2795) adlı kitabında 
anlatıldığına göre Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde doğmuş, 1985 

yılında Kayseri Atatürk Lisesini, 1987 yılında Kastamonu Eğitim Yüksek Okulunu 

bitirmiş. 2000 yılında da Açıköğretim Fakültesi Türkçe Bölümü lisans eğitimini 

tamamlamış olduğu anlaşılmaktadır. 

Doğu Anadolu’da başladığı öğretmenliğine şu anda Kayseri’de devam 
etmektedir. Duygu Militanı (2003), Yangınlarda Yalın Yürek (2005) ve en son 

Aynanın Arka Yüzü (2007) isimli şiir kitapları yayınlandığı tespit edilmiştir. 

Kitap adını bir şiirden almamaktadır. Ancak Söz Başı başlığı altında aynanın 

arka yüzünün gizli sır oluşuna işaretle şiirlerinde aynanın arka yüzünden 

yansıyanları okuyucularla paylaşmak istediğini ifade eder. Şair kitaptaki şiirleri beş 
ana bölüme ayırmış. Şekil yönünden hece ve serbest vezin kullanılmış. 

Uzaklardan Sev Beni başlıklı şiirinin bir dörtlüğü şöyledir: 

“Vur alnımın çatından döner isem sözümden/Bu sevda tende değil tâ içimden 

özümden/Bakışlarını bile esirgeyip gözümden/Mümkünse dokunmadan uzaklardan 

sev beni…” 

Betül Övünç’ün bu kitabında toplumun ortak değerlerinin yansımalarına 

rastlıyoruz. Ahlakî, ideolojik, kahramanlık, hayırseverlik konuları da şairin 
toplumun bir ferdi olması bakımından ilgilendirmiştir. Bu konuların işlenmesi, şiir 

tekniği bakımından mükemmel olabilir, ancak çoğu zaman didaktik (öğretici, öğüt 

verici) hâle gelebilir. “yavrularımıza” başlıklı şiirin iki kıtasında verilen öğüt 
şöyledir: 

“Doğruluk rehberin, silahın mertlik/En büyük hazinen, kanında 

Türklük/Koyunluk yakışmaz, yakışır kutluk/Yurduma çakallar dalmasın yavrum…” 

“Yoksula ekmek al, zengine vergi, ağır ol tezgahta olma ha sergi/Övgü 

azdırmasın, batmasın yergi/Gözlerindeki nur solmasın yavrum…” 

Bir başka şiirinde vatan sevgisini şöyle anlatır: 

“Nasıl sevmem ki…/ Doğuşum onun gözbebeklerinde oldu!/İk nefesimi onun 
ciğerlerinde soludum…/ Göklerinde kartal oldum / Toprağında başak…/ 

Dağlarında kurt oldum uludum…/” 

Toplumdaki sosyal hastalıklar da şairleri etkiler. Toplumumuzda var olan 

riyakar, sahtekar, dini ve Tanrıyı çıkarları için kullananlar hakkında yazdığı “Kör 

Neslinin Kör Nefsi” başlığının son bölümü şöyledir: 

                                                
* Erciyes Ü. Emekli Öğr. Üyesi. 
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“Allah’ı böyle mi kandıracaksın! / Alçaksın! / Kıbleyi yar gözüne indiren fikir! 

/ Daha ne kadar kula tapacaksın? / Nameler dizdiğin bir isme ettiğin zikir! / Secde 

diye kapandığın kul göğsü! / Söyle! / Dinime imanıma daha neler yapacaksın? / 

Çarpılacaksın! / Ve ey Rabbim! / Nerede sopan! ? Kula kul tapar olmuş, senin 
adını kullanıp / Kızılca kıyamet değil midir bu kopan? / Affet Tanrım / Ya ben 

değilim, ya onlar değil Müslüman” 

Bu açık ifadeler toplumun değer yargılarını aktaran şiirlerinin yanında daha 

romantik, düşünce ağının sembollerle ve imge (hayal) lerle kurulduğu, biraz da 

kapalılık içeren ve okuyucuları farklı düşüncelere yönlendiren şiirlerin de kitapta 
yer aldığını görüyoruz. Anlamın arka planda bırakılıp, gerçeğe yakın ifadelerle 

değil de örtülü bir ifade kullanılmak suretiyle ulaşmayı, çağrıştırmayı sağlamayı 

amaçlayan mısralar edebiyat tarihindeki sembolik şiirleri hatırlatmaktadır. Edebiyat 
tarihimizde Ahmet Haşim (1885-1933)’in sembolizmi için Prof. Dr. Orhan F. 

Köprülü şu açıklamayı (Türk Klasikleri, İstanbul, 1967, V, 164) yapar: 

“Ahmet Haşim şiirde manayı daima arka planda görür, onun için 

terennüm ve kelimelerin müzik değerleri ön planda yer alır. Ona göre hakiki 

şiir, herkesin kendine göre zevk alabileceği ve herkesin kendine göre mâna 

çıkarabileceği şiirdir” 

Charles Baudlaire, Stephane Mallarmé, Paul Verlain, Arthur Rimbaud… gibi 

sembolist şairler gerçeğin yakın ve açık biçimde değil de sembollerle sunulmasını,  

şiirin manasına okuyanın sezgileriyle yaklaşmasını istedikleri için gerçeği açıktan 

anlatmazlar, gerçeği semboller, imge (hayal) lerle kapalı bir dille anlatmayı 
amaçlarlar. Böylece gerçek ve anlam açıkça anlatılmaz, kısaca çağrıştırılır. Ahmet  

Haşim’in Piyale ve Merdiven şiirlerini hatırlayalım. Charles Baudlaire’in lisede 

ezbertlettikleri şu dörtlük bir hapishane hücresindeki bir tutuklunun hasretini ve 

ümidini çağrıştırmaktadır: 

“Le ciel est par dessus le toit / Si bleu si calme / Un arbre est par dessus le 

toit / Berce sa palm”. Türkçesi: “Gökyüzü damın üstünde / Ne kadar mavi ne 

kadar sakin / Bir ağaç damın üstünde / Dalını sallıyor” 

Aynanın Arka Yüzü’nde bir telkin aracı olarak düşünülebilen veya böyle bir 

şeyi çağrıştıran şiirler vardır. Ama bunların yanında yüce, deneyüstü 

(transcendantal) düzeyde, evrenseli yakalayan mısralara rastlıyoruz. Şairler sadece 

dilimizi koruyan, kelimelere farklı anlamlar kazandıran, günlük (actuel) olayları 
aktaran sanatkârlar değil, toplumsal ideallerin gelecek nesillere aktarılmasını 

sağlayan, idealleri kültürün malı yapan kişilerdir. Şiir bir bilgi kaynağı, haberleşme 

aracı olmanın dışında hayatın monotonluğundan bir başka dünyaya, bazen 
heyecana bazen hayale ulaştıran sanat eseridir. Betül Övünç’ün şiirlerinde de insanı 

hayale, günlük hayatın dışına çağıran simgelerle yüklü mısraları görmekteyiz: 

“Avuçlarımdan fışkıran ölü gölgeler / Gözlerimle bir ihanete bakıyor!.. / Göz 

bileklerimde kur bağdaşını / Üşüyen küllerimi avuçla / Geldiğinde, / Göğün gözleri 

âmâ, yağmurun elleri ıslak olsun…” 

“Aynada gördüğüm bir düş / Kurşun kurşun tepeme yağan / Gümüş 

yağmurlara dönüştü… / İs damlası gözlerin vardı ya senin / Şafaklar o gözlerde 
atar / Hani yumsan dünyam bolardı…” 
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“Sen… / Sen hiç kanatları kırık bir martı olup / Köpek balıkları ile aynı av için 

/ Azgın dalgaları kan köpüklü okyanusa daldın mı?” 

“Bir ayaz kesiği yangın! / Hiç rahat uyutmuyor… / Avuçlarımda bıraktığın / Ak 

umutlar kararmakta / Dağıldı sabır tesbihi ellerimde / Sabra sabır ekliyorum… / 

Sen söyle daha neyi bekliyorum?... / Kavak yelleri gibi / Belâ belâ esiyorum / Gece 

seni düşünüp / Sonra damarlarımı kesiyorum… / Kan kırmızı oluyor tesellilerin / 
Soruyorum / Sessizce soruyorum; / Söyle yâr! / Daha neyi bekliyorum…” 

“Öksüzlüğünde sensizliğin / Başıma yastıkken düşünceler…/ En orta yerinde 

tatlı bir düşün; / Sen de uyan! / Sen de düşün” 

Betül Övünç’ün “Yalnız Ölmek” başlıklı şiirin başlangıç bölümünden bir parça 

ile devam edip “Sev Beni” adlı şiirden bir bölümle örnekleri bitirmek istiyorum: 

“Gecenin ortasında aniden açıldı mı gözlerin? / Kör bıçkı ile uykularını 

böldün mü? / Dört duvar / Ve sen / ve ecelin!!! / Sen hiç yalnız öldün mü? / Kolay 

değil gözüm kolay değil / Üşüyen tenine ayazları giymek / Ve sessizce / Ve 
kimsesizce / Hani halleşeceğin bir can bile yokken / Kolay değil yalnız ölmek!.. / 

İnan bana kolay değil / Yalnız yaşamaktan daha zor yalnız ölmek” 

“Gözün gibi… Özün gibi / Mavi değil, yeşil değil / En sevdiğin elâ gibi sev! / 

Bahar değil yaz değil / Dört mevsimden öte / Başında tatlı bir belâ gibi sev” 

Betül Övünç sanat duyarlılığını kaybetmezse, aynı heyecanı yaşatırsa, 

yazmaktan usanmazsa yakın zamanda şiir severler, sanat eleştirmenleri evrensel 

gerçek şiiri yakalayan bir şair olarak onun karşısında selama duracaklar. 

Aynanın Arka Yüzü’nü şiir sevenlere tavsiye ederim. 
 

HAYKIRIŞ 

       Yusuf Dağcı 
 

Sızlar baharın maviliği,  

Uçuşur kalabalığın sendeki isteği, 
Rüyalarda.  

Sen ki; bir pınar kadar dalgın,  

Bir gök duası kadar yalnızlığa alışkın.  

O sevgiyi anlasan, candaki  
O asude havayı dinlesen, tendeki  

Heyhat! Ne olurdu sanki. 

Kuşların sana buket sunduğu bugün  
Senin bana bereket verdiğin başka bir gün 

O efsunu, yağmurdaki efsunu, bir bilsen. 

Oldun her daim. 

Titreyen rüzgâr uğultusu  
Konuşmaya teşne küskün varlık.  

Gıpta ile eğilmek kifayetsiz sözlere  

Sensiz servilere yönelmek, ne hazin  
Ya dilimde gergef olan güzel beden. 
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