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ON YEDİNCİ SAYIYI SUNARKEN 

İsmail ÖZMEL 

 
 Türk Temaşa sanatlarının piri ve büyük ustası, bilgin Metin And’ı 

kaybettik. Seyirlik sanatlar da denilen bu bol örnekli sanat dallarını kitaplara 

taşıyan bu yorulmaz insan, muhakkak eserleri ile yaşayacak ve çok anılacaktır. 

Çünkü konusunun rakipsiz ustasıdır ve onları yazıya taşımasını bilmiştir  
Türkçenin büyük şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı da kaybettik. Her 

ikisini de rahmetle anıyor ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. 

 
 

 

 
 

  136 ve 149 sayılı resimler yan yana koyalım 

 

 
(İsmail Özmel, Nuri Dokuzoğlu, Dr.Selçuk Özmel) 

 

Ekim-2008 
 

 

 
 

 Pazar gününü Niğde’nin cennet köşelerinden birisinde geçirdik. 

Çamardı Alabalık tesislerine, Bademdere’nin karşısındaki hıyabandan girdik. Elma 

bozum mevsiminin tahayyülü bile imkânsız manzaralarını seyrederek suların 
çağıltısına ulaştık. Su sesi bu kadar mı dinlendirir, Ecemiş suyunun ve ağaçların 

cümbüşünü burada seyretmemişseniz kayıptanız. Sonra Demirkazık tepesinin 

dibinden geçen yolda, dağların bütün heybetini iliklerinizde ve omuzlarınızda 
hissettik. Tam da bu sırada bir dost sesi Nuri Dokuzoğlu sesleniyor, İsmail Ağabey. 

Dağcılar ve kurs öğrencileri ve hepsini kucaklayan Aladağların ürpertisi, 

yürüyoruz, kanyona doğru. Dağ bizi çağırıyor, biz dağlara hasret. Şehrin 

hengâmesinden bir günlüğüne kaçmak isteyenlere, Çamardı bir dinlenme cenneti, 
duyurmak bizden. 

Akpınar yeni bir sayfa düzeni ile karşınızda, bilmem beğenecek misiniz? . 

Bu değişikliği kıymetli Nurullah Çetin dostumuzun hatırlatmaları ile uygulamaya 
koyduk. Kendisine teşekkür ediyor, güzel tahlilleriyle, ilgilerinin devamını 

diliyoruz. 

Akpınar’da güzel yazılar ve şiirler bulacaksınız. Gelecek sayı için, Divan-ı 
Lügat’it Türk hakkındaki yazılarınızı bekliyoruz. 

Yeni ve daha güzel, daha zengin sayılarda buluşmak dileği ile hoşça kalın, 

sağlıcakla kalın. 
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Dünya şairlerinin buluştuğu 
 

        47.STRUGA ŞİİR AKŞAMLARI’NIN ARDINDAN 
 
       Abdullah  SATOĞLU 
 
  

Dünya şairlerini bir araya getiren Struga Şiir Akşamları (Struga Poetry 
Evenıngs)’in 47.si, 21–26 Ağustos 2008 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
  
 Makedonya’nın Struga şehrinde ve şirin Ohri Gölü’nün kıyısındaki Drim 
Köprüsü üzerinde, 50 yerli ve 45 ülkeden 70 şairin dâvet edildiği törenlerde, 
Türkiye’yi şair Yahya Akengin ve Abdullah Satoğlu temsil etti. Ayrıca 
Azerbaycan’dan Prof.Dr.Elçin İskenderzâde ile Kıbrıs’tan  Dr.Arif  Albayrak ve 
Mehmet Kansu katıldılar. 
 
 Her yıl Ağustos ayında yapılan ve Başbakanlık, Kültür Bakanlığı ve son 
yıllarda UNESCO tarafından ciddî şekilde desteklenen etkinlikler, Drim Köprüsü 
yakınındaki “Şiir Evi”nde, Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevska 
ve Struga Belediye Başkanı Ramis Merko’nun açış konuşmalarıyle başladı. 
 
 İlk günü gündüz, Struga’nın sempatik Belediye Başkanı Ramis Merko, 
şairlerin misafir edildiği lüks Drim Oteli’nin bahçesinde verdiği resepsiyonda, 
dünyanın dört bir yanından dâvet edilen şairlerle bir bir tanışarak samimi 
sohbetlerde bulundu. Gece de, Şiir Evi’nde yapılan törende, değişik ülkelerden 
şairler ve o arada ülkemizi temsilen katılan şairlerden Yahya Akengin de, kendi 
dillerinde şiir okumuş ve bu şiirler ayni anda İngilizce ve Makedoncaya çevrilerek, 
dinleyicilere yansıtılmıştır. 
 
   Yahya Akengin’in : 
     
    Bir ıssız derenin duru akışına 
    Daldım da bir güzel düşündüm; 
    Düşündüm ki bu koşan ayna 
    Dün yüzünde düş bulduğum 
    Bu gün gerçekten yana… 
 
mısralarıyle başlayan ve günümüz Türk şiirinin sesini ve nefesini, ülke sınırları 
dışında da hissettiren “Bir Gün Daha” isimli nefis şiiri, büyük bir takdir ve alkış 
topladı. 
 
 Geziler, sempozyum ve diğer etkinliklerle devam eden Struga Şiir 
Akşamları’nın sonuncusu, 24 Ağustos Pazar gecesi, kaynağını Ohri Gölü’nden alan 
Drim Nehri Köprüsü’nde yapıldı. 

 



Sayı 16, Temmuz-Ağustos 2008                     

 5 

 Başta Türk Bayrağı olmak üzere 45 ülkenin bayrakları, ışıklar, havai 
fişekler, çiçekler ve nehir üzerinde gösteri yapan sandallarla, son derece renkli ve 
görkemli bir şekilde donatılan bu geniş mekânda, başta “Altın Çelenk Ödülü”nü 
kazanan  Arnavutluk şairi Fatos Arapi olmak üzere, diğer yabancı şairler ve 
ülkemizi temsil eden Abdullah Satoğlu da, kendi şiirlerini sundular. 

  
 Satoğlu’nun, İlâhî bir mânâ hâlesi içinde, Çırağan ve Sâdâbâd şenlikleriyle, 
Türk tarihinde müstesna bir safha teşkil eden “Lâle Devri”nin de coşkunluğu ile, 
Türk zevkinin, Türk rûhunun ve lekesiz bir aşkın sembolü olan “lâle” ile ilgili: 
 
    Etmiş İstanbul’u ihyâ Ahmed Hân 
    Âb-ı hayat akar her şadırvandan. 
    Çırağan vakti coşup Emirgân’dan 
    Bir türkü tutturdum lâle üstüne… 
                                                          
 
 
    - 2 - 
 
mısralarını ihtiva eden nostaljik şiiri, izleyen binlerce kişinin ve özellikle oradaki 
Türk kardeşlerimizin, büyük tezahürat ve takdirine mazhar olmuştur. 
 
 Struga Şiir Akşamları’na, daha önce 1974 yılında “Altın Çelenk Ödülü”nü 
kazanan Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan başka, Mehmet Çınarlı, Feyzi Halıcı, Coşkun 
Ertepınar, Ahmet Tufan Şentürk, Mustafa Necati Karaer, Yavuz Bülent Bakiler, 
Nurettin Özdemir, Ataol Behramoğlu ve birkaç kez Yahya Akengin gibi seçkin 
şairlerimizin katılarak, ülkemizi temsil ettiklerini hatırlıyorum. 
 
 Bu yıl “Altın Çelenk Ödülü”nü Arnavutluk şairi Fatos Arapi kazanmış ve 
ödülü, Ohri’nin Ayasofya Kilisesi’nde verilmiştir. Makedonya’nın dinî 
merkezlerinden biri olan bu bina, ilk önce kilise iken, bir ara camiye dönüştürülmüş, 
sonra yeniden kilise olarak kullanılmış ise de, halen müze olarak hizmet 
vermektedir. 
 
 Şiir etkinlikleri bakımından dünyada ilk sıraya oturan ve Ohri Gölü 
çevresinde mükemmel bir görünüm arzeden Struga’da, şansımız çok 
yâverdi…Çünkü bizi, Makedonyalı şair-yazar-çevirmen Esad Bayram’la, Siyasi 
Bilimler Enstitüsü-Türk ve İslâm Medeniyetleri Tarihi uzmanı Doç.Dr.Numan Aruç 
karşılamış, orada kaldığımız sürece, özel gezi ve ziyaret programlarıyla bizi ihya 
etmişlerdir. 
 
 420 yıldır ayakta durabilen ve bir Cuma namazını edâ ettiğimiz Halvetiye 
Tekkesi ve Ohri kıyısındaki “Subaşı”nda yediğimiz balık çorbası ile vapurla 
yaptığımız geziler, unutamayacağımız hatıralar arasında yer alacaktır…Bu arada, 
Makedonya’daki Türkler tarafından, Struga’nın Ohri yolu çıkışında yeni inşa edilen 
ve hizmete giren “Yahya Kemal Koleji”nin, modern bir eğitim kurumu olarak göğüs 
kabarttığını ve Makedonya Televizyonunda, saat 12’den itibaren her gün beş saat 
Türkçe müzik yayını yapıldığını belirtmek istiyoruz. 
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 Şiir etkinliklerinin dışında, 24 Ağustos Pazar günü, yine vapurla iki saat 
süren zevkli bir geziden sonra, Ohri Gölü’nün Arnavutluk sınırları yakınındaki, 
Ayanaum denilen piknik bölgesine gittik..Burası, Ohri gölüne akan ve Drim nehrinin 
kaynağını teşkil eden sular ve yemyeşil ağaçlarla çevril şirin bir yarımada… 
 
 Buranın yakınındaki bir tepe de, “Kril Alfabesi”ni bulan Aya Kliment ve 
Metodi kardeşlere ait kilise ve mezarların bulunduğu kutsal mekânlardan biri. Bu 
tepenin biraz ötesindeki bir kabirin ise, İslâmiyeti yaymak amacıyla, asırlarca önce 
bu coğrafyayı mesken tutan “Sarı Saltuk”a ait olduğu ileri sürülmektedir. 

 
 Bilindiği gibi Makedonya, Yıldırım Beyazıd Han zamanında, Paşa Yiğit 
tarafından fethedilmiş ve tam 540 yıl Osmanlı idaresinde kalmıştır. Yakın bir 
geçmişte bağımsızlığını ilân eden bu ülkede, Makedon, Arnavut, Türk ve diğer 
etnik gruplardan 2 milyon insan yaşamaktadır. I.Murad Han, konar-göçer Türk 
aşiretlerini sevkederek, yeni alınan bu bölgelerin Türkleştirilmesini 
sağlamıştır…Sonra da, 1908’den 1923 yılına kadar 300 bin kişi, 1952-58 yılları 
arasında da 70 bin aile, evini barkını terk ederek, Türkiye’ye göç etmek zorunda 
kalmıştır. 
 
 25 Ağustos Pazartesi günü, Struga’dan otobüsle ayrılarak, Kırçova, Vardar 
ovası ve Kalkandelen’in yeşil ve mümbit topraklarından geçerek, ertesi günü uçakla 
ayrılıp Türkiye’ye döneceğimiz Üsküp’e doğru yol alıyoruz. Yol boyunca civardaki 
köy ve kasabaların hemen hepsinde, cami kubbeleri ve minareler, Müslümanların 
geçmişini geleceğe bağlayan ve ruhlara inşirah veren simgeler olarak 
yükseliyordu… 
 
 Aziz şairimiz Yahya Kemal’in doğum yeri olan ve: 
 
   “Üsküp ki Şar Dağı’nda devamıydı Bursa’nın 
   “Bir lâle bahçesiydi dökülmüş tâze kanın…” 
 
 
     - 3 - 
  
mısralarıyla tasvir ettiği Makedonya’nın başkenti Üsküp’ü, Vardar Irmağı tam 
ortasından iki bölüyor. Bir tarafında, Anadolu’nun her hangi bir şehir veya 
kasabasını andıran Osmanlıdan kalma tarihî kalenin çevresindeki camiler, hanlar, 
hamamlar, genellikle Türklere ait ev ve iş yerleri, obir tarafında ise yeni Üsküp’ü 
simgeleyen ruhsuz gökdelenler, lüks oteller ve eğlence yerleri yer alıyor… 
  
 Bu coğrafyada, gerek resmî makamların, gerekse gayrimüslim halkın, her 
türlü tahrip ve imha politikasına rağmen, Osmanlının muhteşem eserlerine ve 
izlerine rastlamak mümkündür. Kapan Han, Kurşunlu Han ve Sulu Han da bu 
eserler arasında. Ne var ki, bunlardan “Kurşunlu Han”ın (Arnavut Tarihi Enstitüsü), 
“Sulu Han”ın da (Makedonya Güzel Sanatlar Akademisi) haline getirilmiş olması, 
büyük tepki yaratmaktadır. 

 
 Hatırlanacağı gibi, Üsküp’ün içinden geçen Vardar Irmağı üzerine, 
Osmanlılar tarafından büyük bir köprü inşa edilmiştir. “Taşköprü” adı verilen bu 
eserin tamamlanıp hizmete açılış günü Cuma’ya rastladığından, askerin cemaat 
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halinde Cuma namazını kılması için, aynı gün köprünün ortasına bir “mihrab” 
yapılmıştır. İşte bu tarihî ve meşhur “mihrab” da, bir süre önce yıktırılmıştır. Ancak 
oradaki Türklerin baskısı üzerine, geçen yıl, aslına uygun olarak yeniden 
yapılmıştır. 
 
 Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bu defa da, Üsküp’te yaşayan Türklere ait 
ev ve işyerleriyle, tarihî çarşıların hemen önüne, vaktiyle islâmiyeti inkâr ve 
Osmanlı Devleti’ne isyan eden “Gjergi Kastiroti”nin, at üzerindeki büyükçe bir 
heykeli dikilmiştir. 
 
 Arnavutluk’ta doğup, Osmanlı Sarayı’nda yetişen ve II.Murad Han 
döneminde Fatih Sultan Mehmed’le aynı hocalardan ders alan Gjergi Kastiroti’nin 
adı (İskender Bey) olarak değiştirilmiş,kendisine Sırbistan ve Arnavutluk Sancak 
Beyliği verilmiştir… Fakat Arnavutluk’a özerklik isteği reddedilince, islâmiyeti inkâr 
ettiği gibi, 25 yıl Osmanlı ile çarpışmış, 1468’de ölmüştür. 
 
 Üsküp’teki Türk ve Müslüman halka inat dikilen ve son derece yadırganan 
bu heykelin, en kısa zamanda kaldırılması yolundaki  teşebbüs ve tepkiler 
sürdürülmekte, kaldırılmadığı taktirde ise, akibetinin Saddam heykellerine 
benzeyeceğinden endişe edilmektedir. 
 
 Doç.Dr.Numan Aruç kardeşimiz, bizimle beraberliğini, ev sahipliği fazilet ve 
zahmetini Üsküp’te de esirgemedi…Birlikte, Osmanlıdan kalma Köse Kadı Camii’ni 
ve Bedesten içindeki “Ensar” Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret ediyoruz. 
Köse Kadı Camii yanındaki meşhur “Çınaraltı” lokantasının havuzbaşında ikram 
edilen “Kiremitte Kuru Fasulye” yemeğinin, zannetmiyorum ki başka yerde 
lezzetine lezellet uysun… 
 
 Burası, bir zamanlar İstanbul-Beyazıd Camii’nin bitişiğinde bulunan ve 
zamanın âlim, şair ve ediplerinin sohbet için buluştukları “Küllük”ü andıran nezih bir 
mekândı. Makedonyalı Türk Şair merhum Necati Zekeriya’nın da sık sık uğrayıp 
dostlarıyla buluştuğu söylenen “Çınaraltı”ndan ayrılıp, “Makedonya Türklerinin Sesi 
- Yeni Balkan” gazetesinin bürosuna geçiyoruz. 
 
 Bir süre önce kapanan “Birlik” gazetesinin boşluğunun giderilmesi için 
şimdilik haftada bir yayınlanan ve en kısa zamanda günlük olarak çıkarılması 
düşünülen “Yenı Balkan” gazetesinin sahibi ve genel yayın müdürlüğünü Murtaza 
Sulooca deruhte etmektedir. 2 bin trajlı gazete, buradaki Türkler tarafından büyük 
bir ilgi ile izlenmekte ve abone sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. 
 
 Buradan “Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilâtları Birliği” (MATÜSİTEB)e 
gidiyoruz. 2003 yılında kurulan ve açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yaptığı ve lokali Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) tarafından tefriş edilen 
MATÜSİTEB, değişik il ve ilçelerde faaliyet gösteren 44 derneğin çatısı altında 
toplandığı federasyondur. Öğretmen Sıdıka Ağa’nın kurucusu olduğu federasyonun 
bugünkü  
     - 4 - 
başkanı Süleyman Baki, soydaşlarımızın siyasî, sosyal ve kültürel yönden 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve haklarını savunmak için el birliği ile ve bir âhenk 
içerisinde gayret sarfettiklerini gururla ifade ediyor ve duygulanıyordu. 
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 Ziyaret ettiğimiz Sultan Murad, Köse Kadı, İshak Bey, İsa Bey  ve Mustafa 
Paşa camileri vakit namazlarını cemaatla kılan Müslümanlarla dolup 
taşıyor…Bunlardan 1492  
yılında inşa edilen Mustafa Paşa Camii, halen Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti 
tarafından restore edilmektedir. Bizimle aynı günlerde Makedonya’yı ziyaret eden 
Devlet Bakanı Prof.Dr.Said Yazıcıoğlu,bareberindeki heyet ve Makedonya 
Hükûmeti Devlet Bakanı Türk asıllı Hadi Nezir’le birlikte, bu caminin restorasyonu 
ile yakından ilgilenmiştir.   
      

Bakan Yazıcıoğlu ayrıca, Türk Hükûmeti tarafından finanse edilen Jupa Su 
Tesisleri ve Türk Demokratik Partisi’nin Üsküp’teki genel merkez binasının hizmete 
açılış törenlerinde de hazır bulunmuştur 
 
 Fuarlar gibi, sanat ve şiir etkinliklerinin de, ülkelerin turizm yönünden 
olduğu kadar, ekonomi ve kültürüne  büyük katkısı olduğu bir gerçektir. Bu 
düşüncelerle, kültür-sanat ve dolayısıyla şiirin, bütün insanlığı birleştiren bir unsur 
olduğunun idraki içinde, ülkemizde de, “Struga Şiir Akşamları” çapında, meselâ 
İstanbul’da bir “BOĞAZİÇİ ŞİİR AKŞAMLARI” (Boğaziçi Poetry Evenıngs) 
düzenlenebilmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın öncülük etmesi 
beklenebilir. 
 
 
 

    

  S T R U G A 

    

  Gör ki kutsamış Yıldırım Beyazıd Han 

  Evlâd-ı Fâtihân’ı alnından öpüp. 

  Kurak toprakta boy veren fidan gibi 

  Firûze kubbelerle büyür de büyür Üsküp. 

    

  Kim bilir Murad Han’dan bu yana 

  Kaç bin cihangirle tanıştı Vardar’ın Taşköprü’sü. 

  Tutturmuş; “Alişimin kaşlar kâre..” 

  Öz musikîmizden farksız Rumeli Türküsü… 

    

  Yine de Vardar Ovası ıssız 

  Dirim nehri sessiz akar. 

  Beş asır hüküm sürmüş Osmanlı 

  Her adımda karşına bir mahzûn âbide çıkar. 

    

  Mor tepelerinde Şar Dağ’ın 

  Coşar insanda vatan duygusu. 

  Yeşilin maviyle buluştuğu yerde 

  Hayat bahşeder billûr billûr bengisu. 
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DENİZ TÜRKÜSÜ’NDE  

 

YAHYA KEMAL RÜZGÂRI 

      İSMAİL ÖZMEL 

 

 Yahya Kemal’in şiirlerini ve nesirlerini yıllardır okuduğumuz 

halde, neden belli bir merhaleden sonra bir cümlesi veya bir mısraı bize 

sayfalar yazacak kadar ilham ve tahayyül veriyor? Öyle okuyup 

geçerken bizi nefes ve ses olarak, çizdiği tablo olarak heyecanlı ve 

başarılı bir filmin akılda kalan sahneleri gibi, muhayyilemizde izler ve 

intibalar bıraktığı halde, durup bizi kanatlandıran ruhi ve estetik 

olarak bizi büyüleyen bu mısraların nesidir, neresidir diye düşünmeye, 

cevap aramaya başladığımız yıllar öyle çok eskilere gitmiyor. 

 Türkçenin bu güzide ve abidevi mısraları üzerinde durup 

düşünürken; demek ki bu ahengi, bu teksif edilmiş duygu ve kültür 

unsurlarının, ahengin ve yapının lezzetini tatmak ve onun yüklendiği 

mana ve derinliği kavramak için bir kültür ve edebiyat birikimine 

ihtiyaç vardır. Bu lezzetin tadılamadığı söylendiğinde, bu iklimin ve 

  Bir vuslat sevinciyle ruhlar 

  Yükselmede doruktan doruga. 

  Ohri gölü bir içim su 

  Ve…bir başka güzel Ağustos’ta Struga!... 

    

                               Struga-2008 / Abdullah SATOĞLU 
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birikimin, Yahya Kemal rüzgârının azametini hazmetmeğe 

yetmediğini, yelkenlinin kumaşını ve dokumada kullanılan malzemeyi 

bilmeden konuya girmenin mümkün olmadığını ona kim söyleyebilir? 

 Yahya Kemal’in DENİZ TÜRKÜSÜ başlıklı şiirinin ilk beytini; 

geçmiş yıllarda okuyunca; bir korsan hikâyesi anlatacak sanmıştım. 

Zira dolu rüzgârla yola çıkıp ufka doğru hareket eden bir yelkenli, 

akşamın zifiri karanlığında yola çıktığına göre; yelkeni idare eden 

kaptanın o yerleri ve o yerlerdeki denizin marifetlerini iyi bilmeli ki; 

yola çıkmak için rüzgârlı ve karanlık bir gece zamanını seçsin. 

 “Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli 

 Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli.” 

Yalnız burada ufka gitmeyi seçmesi ilginç bir ikrar olarak görünüyor. 

Bu bir deniz korsanını anlatan şiir olsaydı, niye ufka doğru gitmeye 

çalışsın, niçin gidilecek nokta olarak ufku seçsin? Ufuk her merhalede 

yelkenliden uzakta bir noktada olacak. Yelkenli ufka ulaşmak için yol 

alacak ve ufuk sessiz sedasız ondan olduğu kadar yelkenliden de 

uzaklaşacaktı. Tahminde yanıldık. Ömrünün geçtiği sahilden 

uzaklaştıkça, hayalinde doğan âleme yaklaşıyor. Evet, bir hayal 

fotoğrafhanesine doğru yürüyoruz. Yelkenli bu rüzgâra ne kadar 

dayanır, bizim tefekkür ve tahayyülümüz bu manzaraları ne derece 

kavrayıp kucaklayabilir?... 

 Dalgalar ve büyük tenhalık, önümüzde bir yelkenli ve saltanatını 

kurmuş bir deniz. Deniz, yelkenli ve bu manzara bambaşka bir çerçeve 

çizmektedir. Artık dünya masmavidir ve üstü gece, altı deryadır. İşte 

şairin hayalinde kelimelere çizdirdiği manzara bu. Kelimeler dalgalar 

arasında ve rüzgârla sarmaş dolaş çekilen bir filmin dekorlarıyla süslü 

ufka bir sörfçünün tarifsiz becerisi ile bizi uçuruyor. Ama sörfçü 

rüzgârın denizle oynaştığı dalgaların üstünde, arasında dolaştığı halde 

biz onu hiç görmüyor, kelimelerin telaffuz ahengine kapılarak ufuklara 

doğru kayıp gidiyoruz.  

 Nerden çıktı karşıma bu Deniz Türküsü. Halbuki ben 

Yahya Kemal’i bir dostunun gözüyle tanıtacaktım. Deniz 

Türküsü’nün oltasına takıldık bir kere. Gönüllü gidiş. 

 Hay Allah dostluk, gönül dostluğu bu demek ki. Hangi 

ortam içinde olsa da ondan ayrılmak istemiyor. Elbette onunla 

beraber olmak tarifsiz güzellikte bir olgudur. Hele kaleme 

verdiği inşirah var ya; ona bilmem siz ne ad koyacaksınız; insan 

bu seyahate, manzaranın bütün haşmetine rağmen ürpermeden 

katılmak ihtiyacını duyuyor? 

 “Yol da benzer hem uzun, hem de güzel bir masala 

 O saatler ki; geçer baş başa yıldızlarla. 

 Lâkin az sonra leziz uyku bir encama varır 
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 Hilkatin gördüğü rüya biter, etraf ağarır.” 

Tatlı ve lezzetli uyku bir sona yaklaşırken bütün kainatın gördüğü rüya 

bitmeye başlar. Zira gece bitiyor ve artık etraf da yavaş yavaş  

aydınlanmaktadır. Denizin gümüş rengi ve onun üzerinde kayıp giden 

yelkenli, şafağın gerçeği örten hayal perdelerini bir bir açtığını görür ve 

manzarası ve musikisiyle bir dünya sona erer ve deniz, ölü bir mekân 

gibi, sessiz ve sakindir, çalkantı ve heyecan sona ermiştir. Artık 

görünen; gök ve onun kubbesi altında uzanıp yatan; denizin 

saltanatıdır. Öyle bir yankılanış ki, bir korulukta kötü sözler söyleyerek 

bağıran çocuğa, koruluktan aynı kötü sözlerin, iyi sözler söyleyen 

çocuğa güzel sözlerle cevap vermesi gibi; hayalhanenin aynaları bir 

diğer küreye geçmiş gibidir. Gidilen yerin nereye müteveccih olduğunu 

sakın sorma. Çünkü sen, geceyi baştan başa şen ve şakrak kılan 

sarhoşluktan yeni yeni ayılıyorsun. Uçurum gibi görünen boşluktan 

korkma, çünkü artık sen de bir ilâhsın, bu ses ve manzara değil mi ki 

senin muhayyilenin yardımıyla süslendi, sihirli bir hüviyet kazandı. Bu 

kavrayış ve bu kadar sanatlı ve kusursuz anlatım seni artık bir ilâh gibi 

yaratıcı ve emredici kıldı. 

 Erdiren ve bildiren bu manzara eminim ki seni hür maviliğin 

bittiği son hadde kadar götürecek ve sen âlemde hayal ettiğin müddetçe 

yaşadığını idrak edeceksin. Çünkü sen hem uzun, hem de güzel bir 

masala benzeyen bu yolculukta idrak ediyorsun ki, ışıkları hiç 

bitmeyecek olan ve her insanın bir yıldızı olduğunun bilinci ile teselli 

bulduğun, yıldızlar arkadaşındır. Yalnız sen onları, onlar da seni hem 

anlar, hem aydınlatır. 

 Bu büyülü ve muhteşem atmosferin deniz ağzından söylettiği 

türküyü, Deniz Türküsü’nü, ibda edenin tahayyülüne ve havasına 

uygun bir şekilde okumaya ne dersiniz? 

 DENİZ TÜRKÜSÜ 

 

Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli! 

Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli. 

Ömrünün geçtiği sâhilden uzaklaştıkça 

Ve hayalinde doğan âleme yaklaştıkça, 

Dalga kıvrımları ardında büyür tenhâlık, 

Başka bir çerçevedir, git gide, dünya artık. 

Daldığın mihveri, gittikçe, sarar başka ziyâ; 

Mâvidir her taraf, üstün gece, altın deryâ… 

 

Yol da benzer hem uzun, hem de güzel masala 

O saatler ki geçer baş başa yıldızlarla. 

Lâkin az sonra lezîz uyku bir encâma varır; 
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Hilkatin gördüğü rü’yâ biter, etraf ağarır. 

Som gümüşten sular üstünde, giderken ileri, 

Tâ uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri… 

Mûsikîsiyle bir âlem kesilir çalkantı; 

Ve nihayet görünür gök ve deniz saltanatı. 

 

Girdiğin aynada, geçmiş gibi diğer küreye, 

Sorma bir sâniye, şüpheyle, sakın: “Yol nereye?” 

Ayılıp neş’eni yükseltici sarhoşluktan, 

Yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan! 

Duy tabîatte biraz sen de ilâh olduğunu, 

Rûh erer varlığının zevkine duymakla bunu. 

 

Çıktığın yolda, bugün, yelken açık, yapyalnız, 

Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervâsız, 

Yürü! Hür maviliğin bittiği son hadde kadar!... 

 

İnsan âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar. 

   Yahya Kemal Beyatlı 
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MANZUM BİR ÖĞÜT KİTABI 

 

Yrd. Doç. Dr. A. Vehbi ECER 

Erciyes Ü. 

Emekli Öğr. Üyesi 

El. Mek: avehbiecer@hotmail.com 

 

Edirneli Nazmi, Pend-Name-i Nazmi, Yayına Hazırlayan: Dr. 

Kudret Altun, Kayseri 2004, Laçin Yayını (Kayseri), 322 sayfa. 

 

Öğüt ya da nasihat kelime olarak “Bir kimseye yapması veya 

yapmaması gereken şeyler için söylenen söz” anlamındadır. Bilge kişiler 

veya bilge şairler yeni nesiller ve halk için manzum veya nesir halinde öğüt 

kitapları yazmışlardır. Bunlara Nasihat Nâme veya Pend-Name başlığını 
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koymuşlar. Bu sadece İslami kültürde gelenek halini almış olup, Arap Fars 

ve Türk Edebiyatının vazgeçilmez klasik mesnevi türü olarak tarihe 

geçmiştir. Manzum Pend-Name’ler akılda daha çok kaldığı, daha kolay 

ezberlendiği için tercih sebebi olmuş ve bu alandaki eserler yaygınlaşarak 

benimsenmiştir. Bu alanda en çok tanınmış olan Feridüddîn Attar’ın (öl. 

1221) Pend-Name’sidir. Helmut Ritter bu Pend-Name için anlaşılması 

kolay bir ahlak kitabı olduğuna işaret ettikten sonra: “Eskiden Türk 

mekteplerinde okutulurdu. Türkçe’den başka Fransızca, Almanca, 

Latince ve Hindçe’ye çevrilmiştir” ifadesini (Bak: H. Ritter, “Atar”, İA, 

6-12) kullanır. Feridüddîn Attar, Nişabur’da doğmuş, birçok seyahatlerde 

bulunmuş mutasavvıf bir şairdir. Mevlâna’nın O’nu âşıkların önderi saydığı 

söylenir. Araştırmacıların ifadelerine göre “ateşli gazelleri, aşıkâne şiirleri, 

mesnevilerine ustaca yerleştirdiği manzum hikâyeleri ve bunlarda 

billurlaşan orijinal fikirleriyle Mevlâna’yı hazırlamış ve az da olsa 

Türk ve Arap edebiyatlarını etkilemiştir” (Bak. M.N. Şahinoğlu, “Attar”, 

TDVİA, IV, 95-98). 

M. Fuad Köprülü’nün halk arasında sûfîlik esaslarını yaymak için ve 

heyecandan ziyade yeni başlayanlara süslü ifadelerle öğüt veren manzum 

eserler olarak anlattığı (Bkz. M.F. Köprülü, Türk Edebiyat Tarihi, İst. 

1980, 127)  Pend-Name’lerden olan  on altıncı Yüzyıl müelliflerinden 

Edirneli Nazmî’ye ait,  Pend-Name-i Nazmî  Dr. Kudret Altun 

tarafından 2004 yılında yayımlanmıştı. 

Dr. Kudret Altun Kayseri’nin Bünyan ilçesinde (1964) doğmuş, 

İstanbul Üniv. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdikten sonra aynı 

üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış, 1992 yılından sonra 

Erciyes Üniversitesi’ne öğretim üyelisi   olarak girmiş, Lefkoşe Türk 

Öğretmen Koleji,  Ürdün (Amman) Türk Kültür Merkezi, İtalya Venedik 
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Türkoloji Kürsüsü, Saray Bosna  Türkoloji Bölümü gibi yurtdışı görevlerini 

de başarıyla yürütmüş bir akademisyen meslektaşımız. Şu anda görevine 

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde devam etmektedir. Tezkire-i 

Mucib, 1997; Gelibolulu Mustafa Âlî ve Divanı, 1999; Tuhfe-i Kusurî, 

2002; Pend-Name-i Nazmî, 2004 adlı kitapları  ve  yayınlanmış bir dizi  

makalesi de vardır. 

Dr. Kudret Altun’un verdiği bilgiye göre XVI. Yüzyıl başlarında 

yaşadığını bildiğimiz Edirneli Nazmî,  Türkçe’nin dışında Arapça, Farsça, 

Sırpça bilmekteydi. Yeniçeri olarak birçok savaşlara katılmış, Çaldıran ve 

Mısır seferine iştirak ettiği de kendi şiirlerinden ortaya çıkan şâirin, bir 

Osmanlı sipahisi olduğu kesindir. Bunun yanında ahkâm katipliği görevini 

de sürdüren   Nazmî,  1559 tarihinde  tarihinde .vefat etmiştir.(Bkz. Pend-

Name-i Nazmî  Dr. K. Altun, kayseri 2004, sh. 10.)  

 Eserin Giriş  ve bu bölümü izleyen 1. Bölümünde (sa. 7-18) Edirneli 

Nazmî’nin hayatı, eserleri ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilmekte olup, 

müellifin  Pend nâme’sinden başka diğer iki eserinin varlığından da 

bahsedilmektedir. Mecmâ’ü’n-Nezâ’ir  ve Divânı da olan Nazmî’nin,  

üçüncü eseri olan  Pend-nâmeye ustalık çağı ürünü olarak bakılabilir.. 

 2. Bölüm;(sa.19-29) Bu bölümde eserin telif sebebi, tarihi ve yazıldığı 

yer hakkında bilgi veren Altun, eserin dil ve anlatım özelliklerinden 

bahsetmekte ve muhteva hakkında bilgiler vermektedir. İlgimizi çeken bir 

hususiyet de bu bölümde eserin  tarihi bilgileri ihtiva eden beyitlerinden 

örnekler  verilerek,  ifade edilen fikirlerin  güçlendirmesidir.  

Şeh Süleymânın zemanında temâm 

Oldı hayr ile karîn-i ihtimâm (2980) 

Hem Haleb şehrinde irdi âhire 
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Geldi bâtın âleminden zâhire (2982) 

 

. 3. Bölüm; (sa.53-275)   Bilinen tek nüshası olan eserin 

transkripsiyonlu metni oldukça ihtimam ile  gün ışığına çıkarılmıştır.Eserin 

sonuna küçük de olsa bir sözlük eklenmesi son derece faydalı olmuştur 

Sözlük, (sa. 277-308).kanaatimizce biraz daha genişletilebilirdi ya da en 

güzeli bu eserin bugünkü Türkçeye çevrilerek yayımlanması bundan sonraki 

çalışması olmalı araştırıcımızın.  

Kaynakça ise olmazsa olmaz kısımdır. (sa. 309-311).  

Eser ilmî ilkelere uygun transkripsiyon (transeription) alfabesi 

kullanılarak hazırlanmış, ilmî metotlarla ve büyük bir emek mahsulüdür. 

Pend-Name-i Nazmî’nin edebî değeri, edebiyat tarihimizdeki yeri ve 

öneminini  konunun uzmanlarına bırakarak eserin içeriği üzerinde durmak 

istiyorum. 

Pend-Name-i Nazmî mesnevi nazım biçimiyle yazılmış bir öğüt 

kitabıdır. Prof. Dr. Mahmut Kaplan bir makalesinde (Bak. M. Kaplan, 

“Pend-Name-i Vakanüvis Es’ad Efendi” Erciyes Dergisi, Ağustos 1997, 

Sayı 236) Pend-Name’lerin özelliklerini şu kısa cümle ile özetler: 

“Pend-Nâme’ler nazma çekilmiş âyet, hadis, hikmet, kelâm-ı kibar ve 

atasözleriyle doludur.” 

Bu cümlenin içeriğinden anlaşılacağı üzere Pend-Nâmeler dinî, örfî, 

kültürel, tasavvufî ve ahlakî… içerik kazanan eserlerdir. Bütün bu konular 

insan yaratılışına uygun düşen konulardır. 

Pend-Nâmeler dinî muhtevalıdır. Din insanlara yaşama azmi veren, 

hayata bağlayan ve toplum hayatını düzenleyen bir kurumdur. Dolayısıyla 

klasik edebiyatın temeli  ve ilham kaynaklarından olan din ve tasavvufun 



Sayı 16, Temmuz-Ağustos 2008                     

 17 

toplumdaki yansımalarını anlatan bu eserler biz ilahiyatçılar için de kaynak 

eserler olup kıymeti haizdir.   Batılı araştırmacılardan  olan Will Durant , 

inancın  önemini şöyle açıklar: 

“İnsanoğlu için, ekmekten başka hiçbir şey dinî inanç kadar kuvvetli 

değildir. Çünkü insan sadece ekmekle değil, ona ümit etme imkânı veren 

dinî inançla da yaşar (Bak. W. Durant, İslâm Medeniyeti, Çev. O. 

Bahaeddîn, İst., ?, 261).” 

Tanınmış sosyalistlerden Roger Garody ise dinin insanlara bir hareket 

verdiğini (Bak. R. Garody, Sosyalizm ve İslâmiyet, Çev. D. Avcıoğlu – E. 

Tüfekçi, İst. 1965, 40) ve yaşama gücü kattığını: “Dinin insanları her 

zaman ve her yerde çalışma, mücadele ve aksiyondan uzaklaştırdığı 

tezi, tarihî gerçeklere aykırı düşmektedir” cümlesiyle tasdik eder. Pend-

Name-i Nazmî ilk peygamberlerden sonra İslâm Peygamberi Hz. 

Muhammed’e övgüler ile başlar ve Peygamber sevgisini telkin eder. Hz. 

Peygamber için “Rütbetün gayrı nebîler bulmadı / Ol kadar kadr anlara 

hiç olmadı” beytiyle diğer Peygamberlerden üstünlüğüne işaret eder. Daha 

sonra ilk dört halife ile ilgili na’t’lar yer alır. Hasan ve Hüseyin ile ilgili 

na’tda da şu beyitlere rastlıyoruz: 

         “İkisi bir devletidür ümmetün 

Kurretü’l-aynıdür ehl-i sünnetün… 

Kime kim ola saadetten eser 

Canları can ile gönülden sever… 

İmdi ihlâs ile daim bî-riyâ 

Okuyalım anlara mehd ü sena” 

Atasözleri toplumların dünyayı algılayışlarını aksettirir. Söz gümüş ise 

sükutun altın oluşu özdeyişi halkımız arasında ilke olarak kabul edilir. 

Nazmî bu konuya geniş yer ayırır. Birkaç beytini okuyalım: 
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“İtme kimse gaybetin  ki ol kimsenin / Her günâhı  boynuna olur 

senin…/ 

Kankı (hangi) kimse kim sözün çok söyleye / Gönlünü bî-mâr ider ol 

öyleye / Mâ hasal çok söyleyen çok yanılır / Öyle kes pes öyleye pest (alçak) 

anılır.” 

Eski düşman dost olmaz özdeyişine uygun olarak Nazmî 

“Düşmanından dostluk ummak kişi / İtmez illâ kim ola ahmak kişi” dir. 

Üç bin beyitlik eser Dr. Kudret Altun tarafından transkribe edilerek 

günümüz alfabesine çevrilmiş, sözlük, kaynakça ve değerlendirmelerle ve 

ilmî usullere uygun şekilde kültürümüze kazandırılmıştır. Araştırmacı Sayın 

Dr. Kudret Altun Hanımefendi’yi ve eserin basımı üstlenen Laçin 

Yayınevini tebrik ile, meraklılarına tavsiye ederim. 

 

ŞAİRLİK 

                                                  Bekir OĞUZBAŞARAN 
 

Şairlik, şiirle şuur arasındaki yakın ilişkiyi seziştir. 

Şairlik, konuşmaktan ziyade bir susma işidir. 

Şairlik, utanılacak, gizlenecek, saklanacak bir olgu değildir. 

Şairlik, sonradan kazanılan bir hassa değil, bir Hak vergisidir. Bir başka 

deyişle; şair olunmaz, şair doğulur. 

Şairlik, cahillikle hiç bağdaşmayan şeydir. (Ziya Paşa) 

Şairlik, söze şekil verme sanatında mahirliktir. 

Şairlik, sonsuz bir arayış yolculuğu ve bu yolculuğu anlatıştır. 

Şairlik, başka hiçbir şaire, yazara, insana benzemeyiştir. 

Şairlik, Kaf dağındaki gizli hazinenin anahtarını buluştur. 

Şairlik, dünya nimetlerini terk ederek bir başına kalıştır. 

Şairlik, güzel bir mısra avlayacağım diye en tehlikeli denizlere dalıştır. 

Şairlik, kimi zaman da ölçü ve kafiyenin tesadüflerinden medet umuştur. 

Şairlik, “kapısını sabah rüzgârından başka açan olmasa bile” (Fuzuli), bir 

ömür boyu kendi tekkesine kendi postunu seriştir. 

Şairlik, başka insanlardan farklı ve üstün olduğunun idrakine varıştır. 

Şairlik, hatıra ilk gelen buluşların tuzağına düşmeyiştir. 

Şairlik, her an uçurumun kenarında ayağı kaymadan dimdik duruştur. 
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Şairlik, kendinden başkasının yazdıklarını / söylediklerini kolay kolay 

beğenmeyiştir. 

Şairlik, en güzel şiiri ben söylerim / ben yazarım tavrına sahip oluştur. 

Şairlik, doğuştan getirilen ham bir yetenektir; ancak ilimle, çabayla 

geliştirilebilir. 

Şairlik, hesabiliğin semtine bile uğramayan gerçek hasbiliktir. 

Şairlik, alınıp satılabilecek bir meta değildir. 

Şairlik, şantaj aracı olarak kullanıldığında, en büyük alçalıştır. 

Şairlik, bir mizaç, karakter, huy, yapı, tabiat meselesidir. 

Şairlik, kendi kendine fışkıran bir petrol kuyusudur. 

Şairlik, kalabalıklar içinde yalnız kendinle meşgul olmaktır. 

Şairlik, elindeki / dilindeki elmasla kendi benliğini durmadan yontmaktır. 

Şairlik, “gaibi kurcalamaktır.”, “meçhuller caddesinde yürümektir.” (Necip 

Fazıl) 

Şairlik, “aşkı birdenbire bulmaktır”, “bu armağan bulanındır.” (Şeyh Galip) 

Şairlik, “Kop dağında bir dükkan, bir tezgah açmaktır.” (Necip Fazıl) 

Şairlik, herkesten önce sahibini doyuran bir manevi gıdadır. 

Şairlik, “gül alıp gül satmaktır”, “gülden terazi tutmaktır”, “gülü gül ile 

tartmaktır.” (Ümmi Sinan) 

Şairlik, -Allah’ın seçtikleri hariç- dünyadaki en üstün memuriyettir. (Necip 

Fazıl) 

Şairlik, “Allah’ın körebesi, cinlerin padişahı olmaktır.” (Necip Fazıl) 

Şairlik, kendi içine doğru sonsuzca seyahate çıkmaktır. 

Şairlik, benlik madenini, ruh mücevherini mütemadiyen işlemektir. 

Şairlik, gönül aynasını tozlardan uzak tutmak ve onu bıkmadan usanmadan 

parlatmaktır. 

Şairlik, hekimlikten başka türlü bir hekimlik, hâkimlikten başka türlü bir 

hâkimlik, hakimlikten başka türlü bir hakimliktir. 

Şairlik, adeta dünyadayken cehennem azabını yaşamaktır. 

Şairlik, cennet lezzetlerinin tadına bakmaktır. 

Şairlik, insan türünün ve bütün yaratılmışların sözcülüğünü yapmaktır. 

Şairlik, her şeyden ve her durumdan kendine vazife çıkarmaktır. 

Şairlik, herkesle herkes, her şeyle her şey olmaktır. 

Şairlik, söz ülkesinin bezirgânbaşılığı; dil cambazlığı, oyunbazlığıdır.  

Şairlik, tercih edene göre, hem bir ala-yı illiyyin, hem de bir esfel-i 

safilindir. 

Şairlik, Kâbe duvarına asılacak sekizinci şiire ve Peygamber hırkasına 

liyakate talip olmaktır. 

Hâsılı şairlik, Şeyh Galip’in de dediği gibi, “bir özge maceradır”… 

 

Bekir 

OĞUZBAŞARAN 
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Tevfik Fikret: Bir Hayâlât Avcısı1 

                                         Arş. Gör. Abdurrahman KOLCU2 

 

“Yalnız ikimiz sayd-ı hayâlât ile meşgûl.” 

 

Tanzimat dönemi Türk Edebiyatının ilk nesli ile birlikte Türk şiiri 

gerek şekil ve gerekse içerik açısından divan edebiyatının şiir dünyasının 

dışına çıkmaya başlamıştır. Bu dönem Türk şiirinin öncülerinin eserleriyle 

birlikte divan şiirinin değerler dizisi Türk şiirinin değerler dizisi olmaktan 

çıkmaya başlamış, zaman içinde Türk şiiri yeni değerler dizisini bu dönem 

şairlerinin bilgi kaynakları arasında yer alan ve şiir çevirileriyle git gide 

daha yakından ilişki kurulan Batı şiirinden iktibas etmeye başlamıştır. 

 Tanzimat döneminden itibaren gerçekleşmeye başlayan söz konusu 

değişimin göstergelerinden birisi de tabiat temasının ele alınışındaki 

yeniliktir. Tanzimat döneminin ikinci nesli ile birlikte divan şiirinin soyut 

tabiat anlayışından tamamen kurtulmuş ve romantizmin etkisiyle gerçek 

tabiata dayanan bir tabiat teması, Türk şiirinde çok geniş bir yer tutmuştur.3 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bu konudaki tespiti şu şekildedir: 

 “Yeni edebiyatın daha ilk numuneleri bizi Ortaçağ bahçe ve bostanından 

çıkarıyordu.”4 

Eşyayı dağınık unsurlar halinde ve sadece mazmunlara vesile olmak 

için saymakla iktifa eden gazel ve minyatür estetiğinden geniş ve canlı 

tabiata doğru bu çıkışın ilk yenilenme devrinin belki de en mühim keşfi 

olduğunu belirten Tanpınar, tabiat ile eşyayı muhayyilemize ve 

duygularımıza hakkıyla mal etmenin muayyen bir tecrübe istediğini, Batı 

dilleri ve edebiyatlarının resim ve heykel gibi büyük sanatların terbiyesine 

sahip olduklarını ve üstelik Batı uygarlığının kaynak kültürlerinin bu 

terbiyeyi onlara hazır olarak verdiğini ifade etmektedir.5 Yine Tanpınar’a 

göre Türk edebiyatının yenileşme döneminde yakından temas ettiği 

romantik ve pre-romantik edebiyat, 18. yüzyılın içinde ve 19. yüzyılın 

başında kendini adeta resmin mektebine vermiştir.6 

                                                
1 Bu yazı, 15–16 Kasım 2006 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama 

Merkezi’nin gerçekleştirdiği Türk Kültüründe Av Sempozyumu’nda sunulan ancak basılmayan aynı 

adlı bildirinin geliştirilmiş şeklidir.  
2 Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  
3 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, 4. baskı, İnkılâp Kitabevi, İst. 1986, s. 18. 
4 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, 5. baskı, İst., 1982, 
s. 273. 
5 Tanpınar, 19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 273. 
6 Tanpınar, 19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 273. 
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Mehmet Kaplan ise, “Tabiat Karşısında Abdülhak Hamid” başlıklı 

makalesinde Abdülhak Hamid’in Türk edebiyatında gerçekleştirdiği büyük 

inkılâplardan birinin Batılı tabiat görüşünü Türk şiirine getirmesi olduğunu 

belirtir.7 Kaplan’a göre Abdülhak Hamid, tabiata ait umumî bir görüşün 

bulunmadığı, tabiatı ancak klişe mazmunlar çerçevesinde ele alan divan 

şiirinin aksine tabiatı felsefî bir düşünce konusu yapmış, derin duyguların 

doğduğu ve inkişaf ettiği bir muhit haline koymuştur.8 Kaplan’ın bu 

makalede yaptığı bir diğer önemli tespit de şu şekildedir: 

“Hamid’den sonra Türk şairleri önlerinde ilham alınacak sonsuz bir âlem 
bulmuşlardır. Servet-i Fünun edebiyatında tabiat tasviri şiir ve romanı işgal 
edecektir. Servet-i Fünuncuların tabiat görüşüne başka kaynaklar da tesir etmiş 

olmakla beraber, Sahra yazarının onlara yol açmış olduğu muhakkaktır.”9 

Kaplan, Tevfik Fikret adlı monografi çalışmasında Servet-i 

Fünuncuların ortak bir duyuş ve tabiat görüşü olduğunu ileri sürmekte, 

onların tabiat karşısında takındıkları tavrın, gerçekten nefret ve hülyadan 

hoşlanmak şeklinde açımlanabilecek hakikat ve hayal tezadı olduğunu ifade 

etmektedir. 10 

Kaplan gibi, İsmail Parlatır da Fikret üzerine kaleme aldığı 

incelemede şairin tabiat ile ilgili şiirlerini incelerken Recaizade Mahmut 

Ekrem ve Abdülhak Hamid’in bu konuda Servet-i Fünunculara örnek teşkil 

ettiğini ifade etmektedir.11 Parlatır, ayrıca, Fikret’in tabiatı işleyişinde 

başlangıçta fotoğraf ve kartpostallara şiirler yazmasının ve ressamlığından 

gelen dikkatlerin de altını çizmektedir.12 

Fikret’in, bu yazının konusunu oluşturan, av ile ilgili ifadelere yer 

verdiği, av konusuna değindiği yazı ve şiirlerini de, onun eserlerinde 

tabiatın geniş bir yer tutması bağlamında değerlendirebiliriz. 

 Bu yazıda, Fikret’in Ömr-i Muhayyel ve Bir Lâhza-i Taahhur adlı 

şiirleri ile Manzume-i Garrâ ve Av Âlemi adlı yazıları üzerinde durularak 

şairin av konusunu nasıl işlediği ve av ile ilgili ifadeleri bu metinlerde ne 

şekilde kullandığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

Ömr-i Muhayyel başlığını taşıyan şiirde özlenilen, arzulanan bir hayalî 

ömrün tasviri yapılmaktadır. Bu hayalî ömrün, tasarlanan bu yaşam 

biçiminin mekânı tabiattır. Bu şiirde, şiirin öznesi hayalî ömrünü sadece 

sevgilisiyle ve “ma’bude-i şi’rim” dediği şiirinin ilahesiyle ya da perisiyle 

paylaşmak arzusunu dile getirmektedir. Av ile ilgili ifadeler ise şiirin 

üçüncü bendinde şu şekilde geçer: 

                                                
7 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1, Dergâh Yayınları, İst., 1976, s. 314. 
8 Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1, s. 314. 
9 Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1, s. 351. 
10 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, Dergâh Yayınları, İst., 2. baskı, 1987, s. 57. 
11 İsmail Parlatır, Tevfik Fikret, Akçağ Yayınları, Ankara, 2004, s. 59. 
12 Parlatır, Tevfik Fikret, s. 59–60. 
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“Her sahn-ı hakikatten uzak, herkese mechûl; 
Bir safvet-i ma’sûmenin âgûş-ı terinde, 
Bir leyle-i aşkın müte’ennî seherinde  

Yalnız ikimiz sayd-ı hayâlât ile meşgûl.”13 

Şiirin öznesi, her türlü hakikat sahnesinden ve herkesten uzakta, 

masum bir saflığın taze ve narin kucağında bir aşk gecesinin uyanık 

seherindeymişçesine sevgilisiyle birlikte hayal avı ile meşgul olmayı 

arzulamaktadır. İsmail Parlatır ve Nurullah Çetin’in şairin bütün şiirlerini 

topladıkları kitapta söz konusu şiirle ilgili olarak verilen dipnot bilgisine 

göre, bu şiirin Servet-i Fünun dergisinde 5 Teşrinisani 1314 tarihinde 

yayınlanan metninde “sayd-ı hayâlât” ifadesinin yerinde “sayd-ı huzûzât” 

ifadesine yer verilmiştir. Böylelikle şiirin Servet-i Fünun dergisindeki 

yayınlanan şeklinde şiirin öznesi kendisini ve sevgilisini bir sevinçler avcısı 

olarak tarif etmiş olmaktadır. Görüldüğü gibi bu şiirde, şiirin öznesi, sevgili 

ile birlikte alışılmışın aksine somut bir avın değil soyut bir avın yani 

hayâlât-hayallerin veya şiirin Servet-i Fünûn dergisinde yayınlandığı 

şekliyle huzûzât-sevinçlerin peşine düşer ve bu yönüyle bu şiir avla ilgili 

unsurlara yer vermekle beraber, av konusunu merkeze alan bir şiir olmaktan 

çok uzaktır. Şiirin yayınlanan metinlerinde “sayd-ı hayâlât” ve “sayd-ı 

huzûzât” terkibine yer verilmişse de anlatılmak istenen şeyin daha çok 

sevgili ile birlikte hayaller kurma veya sevinçler yaşama isteği olduğunu 

söyleyebiliriz. Belki burada asıl dile getirilmesi gereken şey bu şiirde yer 

alan “bir kuşcağızın ömr-i baharîsi kadar hoş” ve “bir dalgacığın ömrü kadar 

zâil ü muğfel” dizelerinde de örneklerini gördüğümüz şekliyle, sevgili ile 

birlikte tabiat içinde yaşamak isteği ve bu hayalî ömür tasvir edilirken, 

tabiat ile ilişkili olay ve durumlardan ve bu arada av olayından farklı bir 

şekilde yararlanma yoluna gidilmiş olmasıdır.  

Fikret’in av ile ilgili ikinci şiiri Bir Lâhza-i Ta’ahhur başlığını 

taşımaktadır. Fikret, bu şiiri 21 Temmuz 1905 tarihinde Padişah II. 

Abdülhamit’e düzenlenen suikast üzerine yazmıştır. Yıldız Camii’ndeki 

cuma selâmlığından çıkan II. Abdülhamit, arabasına doğru ilerlemiş, her 

zamanki gibi caminin merdivenlerinden inmiş ve dört yüz metre ileride 

bekleyen arabasına doğru yönelmiştir. Ufak bir gecikme olmuş, Şeyhülislâm 

Cemalettin Efendi Abdülhamit’in yolunu keserek ondan bazı konularda 

bilgi istemiştir. II. Abdülhamit’le Şeyhülislâm Cemalettin Efendi arasındaki 

konuşma oldukça uzamış, tam bu sırada korkunç bir patlama duyulmuş, 

arkasından araba parçaları, insan kol ve bacakları dört bir yana savrulmaya 

başlamış, ancak Padişah II. Abdülhamit patlamadan sağ olarak 

kurtulmuştur.  

                                                
13 Tevfik Fikret, Bütün Şiirleri, (Haz. İsmail Parlatır-Nurullah Çetin), Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara, 2004, s. 368. 
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Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan kurmaya çalışan Ermeni 

komitacıları karşılarında en büyük engel olarak gördükleri II. Abdülhamit’i 

öldürmek istemişler, bu işte yeteri kadar tecrübeli olmadıklarından, Avrupa 

ve Rusya’daki uluslararası teröristlerle ilişki kurmuşlar, onlardan II. 

Abdülhamit’in öldürülmesi konusunda yardım ve destek sağlamışlardı. 

Suikastı hazırlayan örgüt oldukça geniş bir kadroya sahipti. 

Fikret işte bu şekilde aydınlanacak olan suikast girişiminin 

başarısızlığı üzerine üzülmüş ve bu üzüntüsünü Bir Lâhza-i Ta’ahhur adlı 

şiirinde dile getirmiştir. Şiirin ilk dizelerinde patlama ve bu patlamanın 

meydana getirdiği sarsıntı tasvir edilmekte, patlamanın gizemi üzerinde 

durulmaktadır. Şiirin devamında patlamayı gerçekleştiren kişinin kim 

olduğu sorgulanmakta ve ardından da bu kişi, yapmış olduğu işin kahredici 

ayakları titretmesi, en gururlu ve görkemli taçları sarsması dile getirilerek 

övülmekte, bu övgü aşağıdaki dizelerde ise en üst düzeye çıkmaktadır: 

“Ey şânlı avcı, dâmını bî-hûde kurmadın! 

Attın… Fakat yazık ki,  yazıklar ki vurmadın!” 14 

Şiirin geri kalan kısmında, bu suikastın başarıya ulaşmamasının yani 

şiirde “denî” olarak nitelenen II. Abdülhamit’in sağ olarak kurtulmasının 

tesadüfî olarak bir anlık bir gecikmeye bağlı olduğu dile getirilmektedir.  

Görüldüğü gibi, başarısız da olsa II. Abdülhamit’e suikastı 

gerçekleştiren kişi şanlı bir avcı olarak nitelenmektedir. Bu şanlı avcı, bütün 

avcıların yaptığı üzere bir dâm yani tuzak kurmuştur ve avının gelip o 

tuzağa düşmesini beklemiştir. Burada şanlı avcının avlamak için tuzak 

kurduğu av, padişah II. Abdülhamit’tir. Her ne kadar şanlı avcı, avına nişan 

alıp atmışsa da ‘yazık ki, yazıklar ki vurma’mıştır. II. Abdülhamit’in istibdad 

idaresinden bunalan birçok edebiyatçıdan biri olan şair, aşırı derecede 

olumsuz duygular ve düşünceler beslediği padişahın bir suikasttan 

kurtulmasına sevinmemiş, aksine bu şiiri kaleme alarak üzüntüsünü ortaya 

koymuştur. Fikret, bu şiirde II. Abdülhamit’i bir “av” seviyesine kadar 

indirgemiştir. Böylelikle şair, suikastı bir ava benzetmiş ve suikastın olay 

örgüsüyle av olayının örgüsü arasında bir paralellik kurulmuştur.15  

                                                
14 Tevfik Fikret, Bütün Şiirleri, s. 484. 
15 Tevfik Fikret’in François Copée’den iktibas ettiği, aktardığı Baharda başlığını taşıyan bir şiirde de, 
yine tabiat içinde sevgili ile birlikte yaşama isteği vurgulanır. Bu şiirde av ile ilgili olarak şu dizelere 

yer verilmektedir: 

 “Pür-sâye hıyâbân-ı hafâ-perver içinde  
  Hem-pâ vü hem-âvâze vü hem-manzara vü hem-ser, 
  Perrân ü münevver 
  Sayd eyleyelim gel 

 Ben kafiyeler, sen müzehheb kelebekler!” 

 Söz konusu şiir, Tevfik Fikret’in François Copée’den iktibas ettiği bir şiir olması nedeniyle 
burada değerlendirme dışı tutulmuştur. 
 Bkz. Tevfik Fikret, Bütün Şiirleri, s. 362–363.  
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Fikret’in söz konusu iki şiirinin dışında av ile ilgili olduğunu 

söyleyebileceğimiz iki de yazısı bulunmaktadır. Fikret, Manzume-i Garrâ 

başlığını taşıyan yazının başlangıcında, yayın kurulunda bulunduğu bir 

gazetenin edebiyat bölümü için üç dört sütunluk yazı gerektiğini ve bu 

amaçla masanın başına geçtiğini ifade etmektedir. Yazmak istediği şey bir 

şiirdir ve başlığını “Sayd-ı İlham” olarak belirlediği bu Manzûme-i Garrâ’nın 

yani gösterişli, parlak şiirin çoktan beri hayalinde mevcut bulunduğunu 

belirtir ve ardından bu şiirin nasıl bir şiir olduğunu tasvire girişir:  

Sonbaharın pembe bir sabahında hafif bir kanat sesi şairin ruhunu 

yerinden oynatır ve hemen pencereye koşar. Pencereden dışarı bakan şair bir 

sonbahar atmosferini tasvir eder. Şair, bakışlarıyla zirvesi dumanlar içindeki 

bir peri yuvasını andıran karşı tepede kanadının uzun tüyü ruhtan, yüzü 

nurdan (“ruhtan şehperi, nurdan peykeri”) olan ilham’ı görür ve heyecanlanır.  

Sonrasında güneşin önüne bulutlar girer, ortalık karanlık içinde kalır, 

bir süre sonra güneşin önü açılır ve etraf yeniden aydınlanır. Şair bu kez 

ilham’ı karşısındaki manolya ağacının dalında görür, ilham kanadından attığı 

nurlu-ışıklı oklar (sihâm-ı nûr) ile şairin ruhunu nişan alır. İlham’dan 

kendisine yaklaşmasını isteyen şair, odasına geldiğinde ilham’ı yakalamaya 

çalıştığını ifade eder. 

Fikret, bu noktada tasviri bırakır ve şiirinin tahayyül ve tasavvura ait 

kısmını tamamen hazırladığını, yalnızca şiiri ifade etme yönünün kaldığını 

ve ilhamı izleyerek, fikrinin, ruhunun, nöbet nöbet hâsıl olan heyecanına ve 

sükûnuna göre vezniyle kafiyeyi değiştirmek istediğini belirtir. Şair 

kendisinin bu şiiri birkaç günde ancak vücuda getirebileceği, irticalen şiir 

yazamayacağı, üstelik biraz özen göstererek yazmak istediği şiirlere bir 

hayli çalıştığı şeklindeki bilgiyi vermekten de geri durmaz.  

Yazının bundan sonraki kısmında şair, elinde kalem olduğu halde 

şiirini yazarken dalar ve ancak odada duvarlara ve kornişlere kendini 

vurarak uçmaya çalışan bir kırlangıcın çırpınışlarıyla uyanır. Şair kırlangıcın 

bu durumuna üzülür, ona yardımcı olmak ister, ancak bir türlü başaramaz, 

bu nedenle manzumesiyle meşgul olur ve en sonunda kırlangıcın cansız 

bedeni yere düşer. Şair bu yazısını aşağıya alıntıladığımız ifadelerle 

bitirmiştir: 

“Ben ise, koca bir saat zarfında (Manzume-i Garrâ)dan yalnız şu beyti 
kağıt üzerine koyabilmiştim: 

Çırpınmadan peyinde hevâ-yı visâl ile, 

Bî-tâb düştü hâke piristû-yı fikretim”16 

Kar’ilerime, Şairin Çubuğu, Hücre-i Şair gibi şiirlerinde şiirin yazılış 

serüvenine değinen Fikret, bu yazısında da aynı konuyu ele almıştır. Kaplan, 

                                                
16 Tevfik Fikret, Dil ve Edebiyat Yazıları, (Haz. İsmail Parlatır), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 
1987, s. 232. 
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Fikret’in bu metninden yola çıkarak Fikret’in şiir görüşünü üç madde 

altında değerlendirmiştir.17 Bununla birlikte Fikret, bu düzyazı metninde 

kuru veya yavan bir anlatımı tercih etmemiştir. Aksine bu yazıyı canlı ve 

yer yer mensur şiire yaklaşan bir ritim ve duygu yoğunluğu ile kaleme 

almıştır. Fikret’in dil ve edebiyat yazılarını hazırlayan İsmail Parlatır, bu 

yazıyı “Edebî Denemeleri” şeklindeki üst başlığın altında vermekte, Kaplan 

ise Fikret’in bu metni sanatkârane bir üslupla yazdığını ifade etmektedir.18 

Kaplan, aynı şekilde bu metinde bulunan tesadüfen odaya girmiş kuşun 

durumuyla Edgar Allan Poe’nun “Karga” adlı şiiri ve bu şiirin nasıl yazıldığı 

hakkındaki makalesi arasında da büyük benzerlik olduğunu belirtmektedir.19 

Ayrıca ilham’ın şairin ruhuna oklarıyla nişan alması ise bize Yunan 

mitolojisindeki aşk tanrısı Eros’u hatırlatmaktadır. 

Fikret’in av ile ilgili bu yazısında tasvir ettiği şiir tasarısının, onun 

burada incelenen Ömr-i Muhayyel şiiri ile bir tür yakınlığı söz konusudur. 

Manzume-i Garrâ adlı yazıda ilham’dan, onu arama ve bulmadan 

bahsedilirken kastedilen şeyin ilham perisi olduğunu rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Şair, Ömr-i Muhayyel başlıklı şiirde ise, “ma’bûde-i şiirim” 

ifadesi ile şiirinin ilahesini, perisini şiirine sokar. Bu açıdan bakıldığında 

özgün metinde sadece “ilham” olarak geçen ilham perisi ile “mabûde-i 

şi’rim” şeklinde ifade edilen şiir ilahesi ya da perisinin aşağı yukarı aynı ya 

da birbirine çok yakın şeyler olduğunu ve her iki metnin av konusuyla ilgili 

olmalarının dışında bu açıdan da bir ortaklık taşıdıklarını rahatlıkla 

söyleyebiliriz.   

Fikret, Av Âlemi başlığını taşıyan av ile ilgili bir diğer yazısında 

doğrudan doğruya av olayına, avcılara, av öykülerine ve avcıların 

yaşamlarının önemli ayrıntılarına değinmektedir. Yazının başında avcıların 

sabahın alacakaranlığında telaş ve geç kalma korkusu içinde av ile ilgili 

eşyaları yanlarına alıp ava çıkmalarını anlatan Fikret, avcıların sohbet 

konularının sınırlı olduğu, köpekler, tüfekler ve avda başlarına gelen şeyleri 

konuştuklarını belirtmektedir.  

Fikret, ilk olarak av köpeklerinden bahsetmektedir. Köpeklerin 

rengine ve şekline göre adlandırıldığını, bazen adlandırmada tabiattan, 

edebiyattan, tarihten ve mitolojiden yararlanıldığını belirten ve ardından av 

köpekleri ile ilgili biraz daha teferruatlı bilgi veren Fikret, her avcı 

köpeğinin bir tarihi olduğunu, avcıların sahip oldukları köpeklerinin üstün 

özelliklerine vurgu yaptıklarını, bununla birlikte bütün bu anlatımların 

genellikle yalan olduğunu, ancak bu yalanların onların köpeklerine olan 

                                                
17 Kaplan, Tevfik Fikret, s. 14–15. 
18 Kaplan, Tevfik Fikret, s. 13. 
19 Kaplan, Tevfik Fikret, s. 14. 
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muhabbetlerinden kaynaklandığı için mazur görülmesi gerektiğini 

belirtmektedir.  

 Fikret, bu bağlamda avcı ile köpeği arasındaki ilişki hakkında verdiği 

bilgileri örnekleyen iki öykücüğe de yer verir. İlk öykücükte bir avcının 

köpeğini hafifçe kırbaçlayarak cezalandırması ve bu esnada köpeğinin 

sevimli hal ve hareketleri, ikinci öykücükte ise Mösyö Dubro adındaki ünlü 

bir avcının vasiyetnamesini yazarken çok sevdiği köpeğini arkadaşı Mösyö 

Danmeri’ye bırakması anlatılmaktadır.  

Köpekleri seven şairlerin her nedense pek sınırlı kaldığını ifade eden 

Fikret, Charles Baudelaire, Taine ve Jule Lumtaire gibi kedileri seven birçok 

şair olmasına karşın, köpeklerin şiirlere konu olmadığını belirtmekte ve bu 

durumun şairlikle tezat teşkil ettiğini ifade etmektedir. 

Bu yazıda, Fikret, av köpeklerinden sonra av tüfekleriyle ilgili bir 

öykücüğe yer vermektedir. Bu öykücükte bir avcı, tüfeğini övmektedir, 

tüfeğinin uzun bir maziye sahip olduğunu Saint-Etienne’de özel olarak bir 

marki20 için üretildiğini, markinin bu tüfekle yanlışlıkla nişanlısını vurarak 

ölümüne yol açmasından dolayı tüfeği Polonya’nın en iyi avcısı Baron 

Şinapanski’ye sattığını, Şinapanski’nin tüfeğe ömrü boyunca itina 

gösterdiğini ve kendisinin tüfeği onun varisinden çok ucuz bir fiyata aldığını 

dile getirmektedir. 

 Fikret, bu öykücüğü bir masal olarak nitelendirmekte ve av 

tüfeklerinin yüzde doksan dokuzunun Belçika’dan gelmesine karşılık her 

avcının tüfeğinin böyle öyküleri olduğunu ifade etmektedir. 

Tüfekler ve köpeklerin yanı sıra avda başlarına gelen olaylar da 

avcılar için çok büyük öneme sahiptir. Fikret, avcıların anlattıkları bu tür 

öykülerin genelde uydurma olarak algılandığını ancak bazen gerçekten 

yaşanmış ve şairane olayların da mevcut olduğunu belirtmekte ve bunu bir 

öykücükle örneklemektedir. Mösyö Ratliye ile karısı her sabah bahçede 

tüfekleriyle ava çıkarlar. Mösyö Ratliye ve karısı bir sabah yanlışlıkla 

birbirlerini vururlar, gerçekte ise bu bir oyundur ve ikisi her sabah bu tatlı 

komediyi oynarlar.  

Fikret’in naklettiği bir diğer öykücük ise geyik vurma ihtirası olan bir 

avcının bu isteğinin bir türlü gerçekleştirememesi ve en sonunda bir geyik 

yavrusu alıp onu büyüttükten sonra ormana salmayı ve hemen akabinde de 

avlamayı tasarlaması ile ilgilidir. Avcı, bu doğrultuda yavru geyiği bulur, 

büyütür ve ormana salar ancak avcı bu kez de ormana ilk kez giren geyiğin 

yerine yanlışlıkla bir tavşanı vurur ve geyik bir daha görünmez. Fikret, 

yazının sonunda naklettiği bu öykücüğe inanmayanların tavşana nişan alıp 

çekirge vuran avcıların öykülerinden habersiz olmaları gerektiğini 

belirtmektedir. 

                                                
20 Marki: Bazı batı ülkelerindeki kont ile dük arasındaki bir soyluluk unvanı. 
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Tevfik Fikret’in burada incelediğimiz av ile ilgili iki şiirini ve iki 

yazısını genel olarak değerlendirdiğimizde, Av Âlemi başlığını taşıyan 

yazının doğrudan doğruya avı konu edinen, av ve avcılarla ilgili çeşitli 

bilgileri nakleden bir yazı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Manzume-i 

Garrâ adlı yazıda dile getirilen Sayd-ı İlham adlı bir şiir yazma tasarısında 

ve Ömr-i Muhayyel adlı şiirde ise av olarak kullanıldığını görmekteyiz. 

Burada incelenen avla ilgili bir diğer metin olan Bir Lâhza-i Ta’ahhur adlı 

şiirde ise av ile ilgili kullanım diğer üç metinden farklılık gösterir. Bu şiirde 

av olayının örgüsü, II. Abdülhamit’e düzenlenen suikastı, onun aleyhine bir 

bakış açısıyla yorumlamada şaire kılavuzluk eder.  

Sonuç olarak, burada incelenen dört metin, şairin av olayının avlama-

avcı-av üçlemesinden farklı şekillerde de olsa yararlandığını, bu 

yararlanmanın arkasında da onun tabiatla ilgili zengin dikkatinin ve bunun 

sonucu olarak eserlerinde tabiata, tabiatla ilgili unsurlara ayrıntılı bir şekilde 

geniş yer vermesinin yattığını söyleyebiliriz. 

 

 

ın soyut ve bir fantezi unsu
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TÜRKMENİSTANDA TÜRKÜCÜLÜK (BAĞŞICILIK) 

GELENEĞİ 

Oraz YAĞMUR* 

Türkmenistan'da eski zamanlardan beri türkücülük sanatı devam edip geliyor. 
Bu günlerde de devam etmektedir. Bu sanata halkın isteği-ilgisi hiç eksilmiyor. 

Türkmenistan’da türkücülük tek bir eğlence olarak değil de, eğitim-öğretim, 

ahlaki-etiki bilim berme, felsefe mantığını geliştirme ve diğer amaçlar içinde 
kullanılmıştır. Eski zamanlarda iletişimin en yaygın yolu türkücülük olmuştur. 

Milletimizin kültür tarihini yeni zamana getiren en kuvvetli araç türkülerdir. 

Türkücülüğün şamanlıkla bağlantıları hakkında da söyleyebiliriz. 

Türkmenlerde şamanlık usulünü kullanarak sağlık becerenlere porhan diyorlar. 
Eğer türkücü daha coşkuyla, daha hareketli söylediği zaman ona: “Bağşı porhan 

oldu” diyorlar. Her türkücü porhan olma çabasındadır. 1950’lerde hastanın 

durumunu iyileştirme için bağşıların hasta yanına davet edildiğini görüyorduk. O 
bağşılar şirin söhbetler yaparak, zaman-zaman yumuşak sesle türkü söylüyordular. 

O söhbetlerin bazen zor duruma düşen insanların yaşam için verdikleri 

mücadelelerden bahsediyordı, Hezreti Ali’nin düşmanlarla ettiği savaşlarını, 

zulümlere dayanma yollarını anlatıyordu. İnsan sağlığını becermek de şamanlıkla 
türkücülüğün yakınlıkları açıktır. 

Erkeklerle birlikte, hiç bir fark görmeden, kadınlar ve kızlar da türkücü 

olmuşlardır. 
Türkücü, çoğu zaman, kan, akraba, soy takip ederek öne çıkıyor. Mesela, 

Türkmenistan’da şimdiki mevcut boylardan salır-sarıklar en çok türkücü yetiştiren 

ve yetiştirmeyi devam ettirenlerdendir. Türkmenistan’ın Merv vilayetinin 
Tagtabazar ilçesinin Bayraç köyünde türkücü sayısı otuza yaklaşıyor. Bunu gözler 

ile gören bir yazar: “Bayraç köyünde tek inekler türkü söylemiyor.” demiş. Arka-

arka, nesil-nesil türkücü olan aileler de var. Ama kendisinden önce akrabasında hiç 

kimsesi  türkücü olmayan insanlar da türkücülükle meşgul oluyorlar. 
Belli bir yaşa kadar, çoğu zaman, yedi, on yaşa kadar genç türkücü evinde ya 

da yakın komşudan saz çalmanın ilk derslerini alıyor. Sonra ünlü, çok tecrübeli 

türkücüden ders almaya başlıyor. Öğrenci ve öğretmen, yani usta ve çırak gibi 
iletişim devri başlıyor. Bu bazen yedi-on yıla kadar devam edebiliyor, yani usta 

(öğretmen) çırağa (öğrenciye) ak fata verene kadar- ak yola çıkmaya izin verene 

kadar devam ediyor. 
Ak fata veriş töreni özel bir istek ile geçiriliyor. 

Usta, eğer biliyorsa Kuran'ı Kerim'den Fatiha suresini okuyor ya da kendince 

iyi niyetlerini söylüyor: 

“Allah'ım! Benim öğrencimin yüzünü ak et. Her zaman yolunu açık et. Sesi 
yıldıza ulaşsın, eli hızlı olsun. Hiç kimseye muhtaç kalmasın. Eline-vatanına layık 

bir şekilde hizmet etsin. Ömrü uzak, işinde başarılı olsun. 

Omın Allah'ım!” 
Sonra ustaya, yani öğretmene hediye veriliyor.  

                                                
* Şair ve Yazar / Türkmenistan. 
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Bu törene münasip olmak için kaç yılların zorlukları, çilesi çekilmelidir. Usta 

çırağı iyi yetiştirmek için çok zahmet çekiyor. Çırağın sesi ile çok ilgileniyor, sesi  

terbiyelemenin ve onu kontrolde tutma yollarını, ona göre türkü seçmeyi öğretiyor. 

Çırağın dutar kullanışına, yani parmaklarına sahip çıkışına kontrollük ediyor ve 
kendi sanat sırlarını çırağa öğretiyor. 

Başka türkücülerin türkü söyleyişini, saz çalış yollarını ayrıca öğretiyor. 

Türkücülük Türkmenistan’da iki çeşitten ibarettir. Birincisi sadece türkü söyleme, 
bu tür bağşılara tirme bağşı diyorlar. İkincisi destancı bağşıdır, onlar uzun-uzun 

destanları, yani “Köroğlu”, “Şahsenem ve Garip” ve diğerlerini söyleyenlerdir. 

Şiirleri ve destanları ezberleme çok zaman alıyor.  

Çırağın mutlaka öğrenmeli olduğu dersler var. Bunlar: 
1. Hangi türküleri, destanları öğrenmeli?: Bu meseleye öğretmenle beraberlikte 

bakılıyor. Bağşının sesi gamlı, begençli olmasına göre ona layık  aşk, kahramanlık, 

felsefeli konular seçilir. 
2. Nasıl bir ahende, tarzda söylemeli?: Bu mesele seyircilerin durumuna bağlı 

çözülür. Eğer seyirci gençlerse, gençlere layık, eğer seyirci yaşlılarsa, onlara layık 

kelimeler kullanılır. Büyük bağşı Mahtumkulu Karlı: “Ben “Köroğlu” destanını üç 
tarzda söylüyorum. Birincisi gençler için, ikincisi yaşlılar için, üçüncüsü karışık 

seyirci için.” demiş. 

3. Ne zaman türkü söylemeli, ne zaman destan söylemeli? 

4. Nerede  söylemeli, nerede söylememeli? 
5. Bir defada kaç türkü söylemeli? 

6. Türkücü tok gözükmeli ve sağır-kör gibi olmalı: Vardığı yerin zenginliğini 

fukaralığını görmezden ve yapılan konuşmaları duymazdan gelmeli. Kısacası, 
geveze olmamalı ve dedikodu yapmamalı. 

7. Yapılan hizmetleri iyi kabul etmeyi başarmalı: Türkmenler çocuğuna 

yedirmeye kıyamadığı yemeklerini türkücüye ikram ediyorlar. Bir de en iyi 

hediyeleri ona veriyorlar. Eğer türkücü verilen hediyeleri beğenmediyse veya  az, 
küçük bulduysa isteksizliğini hiç göstermemelidir. 

8. Büyük ve tecrübeli türkücü olduktan sonra kime türki-saz öğreteceğini 

bilmelidir. 
9. Türkücü baştan sona gadar etik-ahlak konusunda çok terbiyeli olmak 

zorundadır, bu ilk şarttır. Bu şarta uymadık insanı halk bağşı diye kabul edemiyor. 

Öğretmen kişi kendisine öğrenici seçtiği zaman öğrenicinin etik-ahlak tarafına 
birinci dereceli önem veriyor. 

İşte, bu ve bunun gibi şartlar türkücülerin mutlaka öğrenmesi ve uygulaması 

gereken şartlardır.  

Türkmenistan’da bağşılar bu gelenekler az öğrenilmiştir, yanı işin teknik 
tarafına çok önem verilerek, o bir yanı benimsenmemiştir. Sanat ilimlerinin 

doktoru Şahım Gullıyev ve folklorcu Akmuhammed Aşırov bu konuda makaleler 

yazmıştır. Ama konservatuarda bağşıçılık bölümü olsa bile orada bu konuda hiç bir 
bilgi ve eğitim verilmemektedir. 

Bağşıçılığın ahlak-etik gelenekleri derin araştırmalara muhtaçtır. 
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ÂŞIK VEYSEL’İN BİR ŞİİRİNDE KARGIŞ 

Fatma DEĞİRMENCİ* 

“Türk Milleti, İslam dininin esaslarına uygun olarak yaptığı dualarla birlikte 

Tanrı’ya karşı dilek ve niyazlarını ana dilinde nazım ve nesir olarak sade veya nesir 

olarak ulaştırmaktadır. Umumiyetle anonim olan, bedeni, ruhi, iktisadi, içtimai ve 

dini ihtiyaçların meydana getirdiği bu dualar, atalar sözü gibi “hüküm” bildiren 

müspet dilek mahsulleridir.”(Elçin, 2001: 662) 

“Beddua ise, duanın aksi ve zıddı olan la’net, inkisar, bela ve gazap ifade eden 
menfi sözlerdir.”(Elçin, 2001: 662) Kara alkış olarak da geçen kargış ifadesi Türk 

Halk Edebiyatımızda yer alan şiirlerde en çok yer tutan sözlü ifadelerdir. Kargış, 

dua güzel söz anlamına gelen alkışın tam tersi olarak şiirlerde yerini bulmuştur. 

Kargış ifadesi şöyle tanımlanabilir. Bir kişi ya da bir topluma söylenen beddua ya 
da yergili ve kırıcı sözlere kargış denir. Şükrü Elçin’e göre ise “İnsanın kendisine, 

ailesine, cemiyetine ve din gibi müesseselerine zararı dokunacak şahıslara, düşünce 

ve fikirlere karşı davranışlarının şiddetli bir tepkisidir.”(Elçin, 2001: 663) 

Türk halk edebiyatı içerisinde bir tür olarak ele alınmayan bu ifadeler ozanın 

ifadesini geliştirici süslü ifadeler olarak kullanılır. Pertev Naili Boratav kargışın bir 
tür olmayışını şöyle açıklar: “Alkış ve kargış bir halk edebiyatı türü değildir. 

Bunlar konuşmayı süsleyici, duyguları belirtici, anlatımı güçlendirici dil öğeleridir. 

Kısa ve anlatım yoğunluğu taşımaları nedeniyle kullanılırlar. Alkış ve kargışların 
sanat değeri olanları, özenilmiş imge, düşünme ve çağrışım buluşlarında başarılı 

olanlardır. Bu yönleriyle küçük birer sanat eserleridir.(Boratav,1978:136) 

Ozan ve aşığın ya da şairin sözünü daha etkili kullanmak için belirli ifadeleri 

vardır bunlar: yüzyıllardır kullandığımız atalar sözü ve deyimlerimizdir. Bu 

ifadelere anlatımı kısa, sade ve öz yapabilmek adına âşıkların ve ozanların 
başvurduğu sözler listesine koyabiliriz. 

Kargışlar tek tip olmayıp bulunduğu bölgeye, aşığın üslubuna ve seslendiği 

kesime göre çeşitli kategorilere ayırmak mümkün. Anlatımı oldukça 

zenginleştirerek bir bakıma ifadeyi donuklaştırmaktan da kurtarırlar; ancak 

kargışlar şiir içerisinde rasgele değil belli bir durum ya da özel şartlar karşısında 
terennüm edilirler. Bazen bir ülkeye bazen bir nesneye bazen da bir kişiye kargış 

söylendiği olmuştur. Adanalı âşıkların şiirlerinde kargış konusu üzerine bir makale 

yayınlayan Erman Artun onlardaki kargışı şöyle tespit eder ve dile getirir: “Adanalı 

âşıklarda, âşıklar kargışlarının büyük bir bölümünde sevgililerini kargışlarlar.” 
Ayrıca Erman Artun Adanalı âşıkların alkış ve kargış söyleme durumunu 3 madde 

ile açıklar: 

“1-Alkış ve kargış verilirken hasmı karşısındaymış gibi söyleme 
2-Uzaktaki kişiye alkış ve kargış verilirken çevreye duyurma amacıyla söyleme 

3-Alkış ve kargışı karşısındakinin yüzüne söyleme.” 

Kargışlar da söylendiği yerin kültürünü, dilini, folklorunu görmek mümkün. 

Gerçi zamanla söylenilen toplumda dile getirile getirile anonim hala gelse de hala 
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kültür adına bir şeyler sezinlenebilir. Bunun en büyük örneğini Dede Korkut 

hikâyelerinde görmek mümkündür. Bir aile içerisinde çocuğun önemine dikkat 

çeken bu hikâyelerde Türklerin çocuğu verdikleri değer aşikâr. Ve çocuğu olmayan 

bir ailenin durumu ise kargışlanır; çünkü Tanrı bile bu kişileri kargamıştır. Bu 
durum bu hikayelerde şöyle resmedilir. Dirse Han Oğlu Boğaç boyında “Bayındır 

Han  bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ urdurmuş idi. Kimin 

oğlu kızı yok kara otağa kondurun, kara kiçe altına döşeyin, kara koyun 
yahnisinden önüne getirin yerse yesin yemezse kalkıp gitsin. Oğlu olanı ağ otağa 

kızı olanı kızıl otağa koyun. Oğlu kızı olmayanı Allah Teala kargamıştır. Biz dahı 

kargarız böyle bilsin” der.(Ergin,1997: 78) 

Yüzyıllardır sevgisini, özentisini ve dileğini şiirle dile getiren Türk Milleti 

nefretini bedduasını kızgınlığını da yine şiirle dile getirmiş ve ortaya alkış ve kargış 
dediğimiz zengin ifadeler çıkmıştır. 

Kargış, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın “Yetmiş yıl karanlık bir dünyada yaşadı. Fakat 

karanlık gözlerindeydi yalnız, içi apaydınlıktı, şiirleri de öyle… Dediği 20. yüzyıl 

âşıklarından Şarkışlalı Âşık Veysel’inde bir şiirine konuk olmuştu. Köy 

enstitüleri’nin kurulmasıyla birlikte Ahmet Kutsi Tecer’in katkılarıyla, sırasıyla 
Arifiye, Hasanoğlan, Çifteler, Kastamonu, Yıldızeli ve Akpınar Köy Enstitülerinde 

saz öğretmenliği yapan Veysel’in yolu bu dönemlerde benzer sebeplerle Tarsus’a 

da düşer. Bir müddet misafir kaldığı bu yerde nasıl olursa olur kapı kilitli cüzdanı 

da cebinde olmasına karşın Veysel’in parası çalınmıştır. Hırsız yaman çıkmış fakir 
aşığımızın elinde ne var ne yoksa hepsini almıştır. Tabiî ki Veysel bu duruma çok 

üzülür. Halk aşığı olan Veysel bu duruma kayıtsız kalacak değildir. Kendisine bu 

kadar tesir eden bu olayı olduğu gibi bütün samimiyetiyle şiirine döker. Döker ki 
bu olay ibret-i âlem olup tüm insanlar bu olaydan kendilerine bir hisse çıkarsınlar. 

Bu üzücü duruma yani Veysel’in düştüğü duruma kimse düşmesin.  Veysel ilk 

dörtlükte büyük bir kargış yani beddua ifadesiyle şiirine girer. Bakın şöyle der: 

“Parça parça olsun paramı çalan 
Kimi gerçek dedi kimisi yalan 

Dünyada görmedim böyle bir plan 

Kapı kitli cüzdan cepte para yok”(Oğuzcan, 2001: 209) 

Bu olayın nasıl cereyan ettiğinin farkına bile varamayan Veysel şaşkınlığını 

şöyle dile getirir: 
“Gezdim İstanbul’u İzmir Ankara 

Şadırvanlı Handa kaldı bu para 

Bu nasıl dalgadır bu ne dubara 
Kapı kitli cüzdan cepte para yok”(Oğuzcan, 2001: 209) 

O bir Halk ozanı olarak devrinin aynası olarak yaşadıklarını anlatmış. Gurbette 

böyle bir olayın teşekkül etmesine kızması insaf gereği olarak Veysel’i haklı 

bulmak mümkün. En büyük kargışı da şöyle dile getirir. Kendinin göremeyişinin 

zorluğunu kargışla ifade eder: 
“İsa değil göğe çıksın sır olsun 

Alanların iki gözü kör olsun 

Tarsus’ta bu destan hatıra kalsın 
Kapı kitli cüzdan cepte para yok”(Oğuzcan, 2001: 209) 
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Bu olayla Veysel,  Tarsus’a böyle kötü bir hatıra bırakmış oldu. Elden bir şey 

gelmez ki Veysel gönlünü avuta. Ama giden gitmiştir artık gönlü elindeki ve 

avucundakinin gitmesiyle hüzünlüdür. 

“Bilsem gelmez idim ben bu Tarsus’a 
Bu gamlı gönlümü koymazdım yasa 

Haber verdim inzibata polise 

Kapı kitli cüzdan cepte para yok” (Oğuzcan, 2001: 209) 

Veysel biliyor ki bu kötü işi yapan iyi, insanlıktan anlayan, insanı seven, gönül 

ehli bir kişi değil. Ama bu dünyanın ahireti de var ve kimsenin yaptığı yanına 
kalmayacak. Veysel dünyada kargışını söylesin ahirette de hakkını alır. 

“Ehli dil olanlar asla bun’almaz 

Herkesin ettiği yanına kalmaz 
Bu ne muammadır hiç kimse bilmez 

Kapı kitli cüzdan cepte para yok” (Oğuzcan, 2001: 209) 

Artık Veysel kargışını söylemiş ve destanını da tarihe böylece kazıyarak 

hatırasını sonsuzluk kervanına bırakmıştır. Gelen her nesil bilsin ki böyle bir olay 

hoş karşılanmayan bir durumdur. Böyle bir şey de ise beddua yani kargış almaları 
muhtemel. 

“Olan oldu Veysel boşuna yanma 

Sana kim dedi uyu uyanma 

Sılaya gitmeyi severim amma 
Kapı kitli cüzdan cepte para yok” (Oğuzcan, 2001: 209) 
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ÖMRÜN HAVASI 
 

Gelenler gidiyor hep, gökte yıldız kayışlı, 

Arkada kalanları hüzünlü, ağlayışlı, 
Elli yaşın içinde şöyle geçer ömrümüz: 

Önce gök gürlemeli, sonra sağnak yağışlı… 

  Hüseyin Yurdabak 

  (Sonsuz Yaz-Çağdaş Rubailer) 
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                          TUTKU 

Emine YAVUZ 

Uçurtmanın onarılması için onlara gitmiştim. Avludaydık. Gün batmak 

üzereydi. Uçurtmanın kuyruğunu onarma işi uzun sürmedi. Avludan çıkmak 

üzereyken dönüp arkama baktım. Birbirlerine bakışları ilgimi çekmişti. Elele 

tutuşup evlerine çekildiler. Kapının kapandığını işittiğimde, geriye dönüverdim. 
Ayak parmaklarımın üzerinde pencereye doğru yürürken soluğumu tutmuştum. 

Yüreğim gümbürdenerek dövünüyordu. İyice yanaştım. 

Upuzun saçları vardı. Kızılı ışıl ışıldı. Saç örgülerini birlikte açtılar. O gün, bir 

esinti kayalıklardan kına kokusunu sürükleyip getirmişti sanki. Öyle hissetmiştim. 

Kınanın kokusunu öylesine güçlü duyuyordum ki... Bizim oralara gittiğimde 

çevremi kına kokusu sarar, o günü yaşadığım olur. Çevreme bakar, onu ararım belli 
belirsiz.  

Onları izlediğim gün ürperdim. On iki yaşlarında ya vardım, ya da yok. 

Gözlerimin önündeki perde indi, derin bir uykudan uyandım. Artık baktıklarımı 

görüyordum. İşte o gün çocukluğum çekip gitti, bir çırpıda yoklara karıştı. 

Gözlerimin önündeki ışıltılar uzayıp kısalırken, yanıp sönerken anlaşılmaz bir 
duygunun eşiğinde ağlamak üzereydim. Bir yandan çekip gitmem gerektiğini 

düşünüyordum. Öte yanda içeride olacakları merak ediyordum. Merakım ağır bastı. 

Ağzımı soğuk cama dayadım. Gördüklerimi büyük bir doymazlık ve açlıkla 

seyrediyordum. Artık ne gelgitlerin, ne de gölgelerin dansı ürkütüyordu beni. 

Sonrası mı? Konuşmaya başladılar. ‘Gideceğim’ diyordu. Ötekisi ‘seni bir yere 

salmam’ derken gevrek gevrek gülüyordu. Birden izlendiklerinin ayrımına vardılar. 
Nasıl korktuğumu, daha sonraları ise nasıl utandığımı bir ben bilirim. Kaçarken 

arkamdan yükselen kahkahaları, şimdi de işitebiliyorum. Yerdeki uçurtmayı almayı 

son anda akıl etmiştim. 

Birkaç gün sonra kocası geldi. Bizimkilere ‘durmaz, gider’ derken üzgündü. 

‘Evin hanımı sensin, o değil’. O, çocuk doğurduktan birkaç yıl sonra aramızdaki 
tutkuyu görecek, kendiliğinden çekip gidecektir. Çocuğumu doğar doğmaz alıp 

kucağına vereceğim. Ona rahat etmesini söyleriz. Toy, hemen kabul eder. Bilmez. 

Çocuk, seni annesi bilir. Senin kokuna alışır. Ötekisi duramaz, kaçar, yeniden 

evlenir. Çocuğu ne yapsın!? Gittiği yerde ayak bağı olacaktır, bu yüzden çocuğun 
adını bile anmayacaktır. Evin hanımı sensin, biraz dayanması gerektiğini 

söylüyorum ama, dinletemiyorum’ diyordu. 

Bana dönüp dokundurmadan da edemedi. O, kaçıp gidecek olursa kendisine 

haber vermeliymişim. Erkek adammışım. ‘Ona’ göz kulak olacağımı bilirmiş. Ses 

tonundan tutun da yüz hatlarına değin alay vardı. Onun beni hafife alması ağrıma 
gitmişti. Zaten, geceleri uyanmaya başlamıştım. Kan tere batıyordum. Onun 

görüntüsü gözlerimin önünden gitmiyordu. Hemen her gece pencereden aşağıya 

sarkarak bakıyordum. Onun o canlı havasını aradığım, hatta bulduğum ve onunla 

bir olduğum oluyordu. 
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Bir gün onu avluda saçlarını çözüp tararken gördüm. Kendimi evden dışarı 

nasıl attığımı bir ben bilirim. Yanına vardım. Soluk soluğa kalmıştım. Bir süre yanı 

başında dikildim. Dizinin dibine çömeldiğimde başını yerden kaldırıp gülümsedi ve 

omzumu tıpışladı. Elimi yüzünde, saçlarında gezdirdim. Ötekisi, karnı burnunda 
olanı, önümüzden salına salına geçtiğinde, ben de yutkundum. Çok taze olduğu 

söyleniyordu. Benden ancak iki yaş büyüktü. İyi hatırlıyorum, ona uzun uzun baktı, 

gözleri nemlendi. Ne için ‘hayır’ dedi, bilemiyorum. Ama ‘Hayır’ dedi. İşittim. 
Ayağa kalkıp saçlarını olanca gücüyle savurdu. Her yer kına kokusuydu. 

Donakalmıştım. Diğeri yanımıza geldi.  

‘Abla, çay ister misin. Yeni demledim.’  

‘Hayır’ derken titriyordu. 

Onun üzüntüsünü görmek, içimde bir sızı oluşturdu. İçim ağlıyordu. 

Anlamıştım. Gitmeliydi. Gidecekti. Kucağında topladığı saçlarını ve kınanın 

kokusunu alıp gidecekti. Ve ben gözlerindeki o buğuyu, kına kokusunu arayıp 
duracaktım. Ağlayacağına ‘gitsin’ diyordum içimden. Kendime karşı işlediğim ilk 

büyük suç, ilk büyük yalan buydu. 

‘Gitti’ dedikleri gün ortalık kavruluyordu. Tek bir yaprak kıpırdamıyor, börtü 

böceğin çıtı çıkmıyordu. O gittiğinde içim daralmış, hasta düşmüştüm. Kocasına 

‘erkek adamsın, sana böyle bağıra bağıra ağlamak yakışmaz’ dendi. ‘Değilim, 

erkek değilim, ne kadar ağlasam azdır’ demesini de unutamam. Ben de onunla 
ağlamıştım. 

Eh, sonraları haberini aldık. Yalnız kalacak değildi. O da evlenmişti. O upuzun, 

kızıl saçlarını kısacık kestiresiymiş. İnanasım gelmemişti. Saçlarına bir daha kına 

yakmayacağını, yakılsa bile saçlarının kınayı tutmayacağını düşünmüştüm. 

Denilene bakılırsa, oldukça varlıklı birine varasıymış. 

Onu unuttuğumuz bir sıra... Aradan yirmi yıl geçmişti. Tam yirmi yıl... Yirmi 

yılda neler unutulmaz ki... İşte o gün, kıyamet koptu... Onu ne sonraki eşi 

avutabiliyordu, ne de bir başkası. ilk eşinin öldüğü haberini duyduktan üç ay sonra 
öldü. 

Öldüğü günün sabahında yağmur çiseledi. Bana öyle gelmiş olabilir! 

Bilemiyorum. Evet. Yağmur çiselemişti. Evet. Evet. Çiseledi. Sonrasında güneş 

açtı. Gök kuşanmalıydı. Gökyüzü, renklerini kuşanmayacak olsa acılara nasıl 

dayanılır ki...  

Güzellikler ne biriyle başlıyor, ne de ötekisiyle bitiyor, amma. Diyeceğim, bu 

yaşımda kına kokusunu, kınanın benliğimde çağrıştırdığı güçlü ve pak bir tutkuyu 
boşuna aramıyorum. Bu tutku içimi titreten bir anlayışla öylesine iç içe ki. 
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GÖÇMEN KUŞLAR 

Kadir Çalışıcı 
Eskişehir Valisi 

 

- Kadir kalk! Kalk! 

Yatağın içinde dönüp duruyorum. Evlendiğimden beri, hemen her 

sabah aşinası olduğum gibi eşim durmadan dürtüklüyor, ılık nefesini kâh 

yüzümde kâh yanaklarımda, kâh da ensemde hissediyorum. O da durmadan 

ve bıkmaksızın önce hafiften, daha sonra şiddetlenerek dürtüklemeye, 

çekiştirmeye devam ediyor. 

 

Lütfen kalk, yoksa çocuklar da ben de okula geç kalacağız. Çoluk 

çocuk hep beraber güzel bir kahvaltı yapalım. Hadi kalk.! 

Belki ısrarından vazgeçer de, sımsıcak yatağımdan buz gibi bir 

dünyaya uyanmak zorunda kalmam diye ümitleniyorum, ama nafile! 

Yarı uykulu, yarı uyanık başıma yorganı da çekerek söylendim: 

- Çocuklarla kahvaltınızı yapın. Okulunuza da gidin. Biliyorsun 

geç yattım. Benim daha zamanım var. Ne olur biraz daha uyusam. Ne itip-

kakıp duruyorsun. Yapma lütfen. 

 

Israrından vazgeçmesi hususunda çok fazla ümitli değildim ama bu 

sistemli, birazda acındırıcı ses tonuyla verdiğim cevap belki yumuşatır da 

dürtüklemekten vazgeçirir diye ümitlenmem de boşunaydı. Galiba bildiğini 

okumaya devam ediyor; beni sımsıcak saran ve birkaç günden beri Ankara 

ve civarında şiddetle hüküm süren bu görülmemiş kutup soğuğundan 

koruyan yumuşacık yorganımı üzerimden çekiştirip duruyor; ben de 

bedenimin açığa çıkan yanlarını yeniden örtebilmek için yorgana can 

havliyle sarılıyor, üzerimden çekmesini engellemeye çalışıyordum.   

 

Bu sinir savaşı bir müddet böylece devam etti. Aslında kalkmam 

gerektiğini biliyordum ama sıcacık yatağın ve gözlerimden akan tatlı 

uykunun cazibesiyle bu gizemli rüya âleminden buz gibi bir dünyaya 

uyanmak hiç de hoşuma gitmiyordu. Yarım kalmış bir rüyanın hiç 

bitmemesi için galiba içgüdüsel olarak yataktan kalkmamak ve uyanmamak 

gerektiğini düşünüyordum.  

 

Öte yandan da sıcacık bir ortamda ailecek yemek yeme ve kahvaltı 

yapmak da aile fertleri olarak hepimizin en keyif aldığı, doyumsuz 

sohbetlerin yapıldığı bir andır. O yüzden eşimin ısrarla kalkmamı ve okul ile 
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mesai zamanına henüz vakit varken çoluk çocuk hep birlikte kahvaltı 

yapmamızı istemesini anlayabiliyordum. 

 

Fakat hiçbir zaman kaçırmak istemediğim bu keyifli ve yaşam 

sevinciyle dolu an bile sıcacık yataktan ve tatlı uykudan feragat etmem için 

yeterli olmuyordu. Aslında sabahın erken vakitlerini oldum olası çok 

severim. Erkenden kalkıp o renk cümbüşü içinde güneşin, dağların tepelerin 

ardından sonsuz bir neşeyle, ötüşen kuşların cıvıltılı sevincine ortak olarak 

doğuşu bana engin bir yaşama sevinci ve haz verir. 

 

Eşim zorlama yöntemlerle beni yataktan kaldıramayacağına kanaat 

getirmiş olacak ki geri dönüp giderken, içinde hinlik olan kararlı ve çalımlı 

ses tonuyla: 

- Bak Kadir, sana sürpriz olsun diye söylemeyecektim. Afyon’dan 

sucuk, kaymak ve ev ekmeği göndermişler. Köyünüzün tarhanasından da 

çorba yaptım. Hepsi hazır. Çocuklarla yiyoruz ister gel, ister gelme; senin 

bileceğin iş. Ha! Belki bilmek istersin; gece boyunca acayip kar yağmış. İşin 

çok, bir an önce kalksan iyi olur! 

 

Şimdi durum değişmişti. Artık büyü bozulmuş, rüyalar ülkesindeki 

serüvenim bitmişti. Yorganı başıma çeksem de, gözlerimi kapatsam da 

rüyaların gizemli dünyasına, o serüvene geri dönmem şimdilik mümkün 

değildi. Anlaşılıyordu ki, uykunun rehaveti de, soğuğun şiddeti de 

kalkmamı engelleyemeyecekti. 

 

Ne tuhaf diye düşündüm. Kimi zaman çok büyük bir fiziki 

kuvvetin başaramadığını birkaç sözcük başarabiliyordu. “Deveyi hendekten 

atlatan bir tutam ot.” derler, ne kadar haklıymış. İnsan darbımesellerin 

anlamını, ancak başına gelen bir olayla hakkıyla anlayabiliyormuş. 

 

“Ya Allah!” diyerek yataktan fırladım. Ortalık henüz buz gibiydi. 

Kaloriferci İdris gene hainliğini yapmış, kaloriferi zamanında yakmadığı 

için evin içi buz kesiyordu. 

 

Hanımın “gece boyuca acayip kar yağmış.” sözünün tesiriyle 

olacak herhalde; gayri ihtiyari biraz merak biraz endişeyle pencereye 

yöneldim. Perdeyi açtım. Bir anda esmerimsi aydınlık odaya doldu. 

 

Dışarıda diz boyu kar vardı. Şiddetini kaybetmiş gibi görünse de 

hâlâ yağmaya devam ediyordu. 
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Bizim, derin uykuya daldığımız uzun gecenin bilinmeyen bir 

saatinde başlayan fırtına ve kar, belli ki ara vermeden sabaha kadar devam 

etmişti. 

 

1990 yılının bu uzun ve fırtınalı kış gecesi boyunca hilkatin ilahi 

fırçası Sincan’ı beyaza boyayıvermişti. Sanki Dünya’nın ilk günüydü… Her 

şey yeni yaratılmıştı; öylesine el değmemiş, ayak değmemişti. 

 

Pazar yerini Ankara yoluna dikine bağlayan cadde, karşıdaki 

sokak, beyaz örtüsünün içinde ıpıssızdı. Hiçbir hayat belirtisi görülmüyordu. 

Ne insan, ne hayvan, ne de onlara dair bir iz. Saçaklarında buzlar sarkan 

evler, kalın ve beyaz örtüsünün ağırlığıyla boynunu bükmüş ağaçlar, hele 

hele yaz bahar aylarında bahçenin köşesinden bana hep alımlı çalımı bakan 

yoz erik ağacı, acıklı bir sessizlik ve teslimiyet içindeydi. Ara sıra şiddetle 

esen rüzgar, kar yığınlarını bir o tarafa, bir bu tarafa savuruyordu. 

 

Olduğum yerde duruyor, sabahın bu erken saatinde içim ve kafam 

boş sokağa bakıyordum. 

 

Zaman aniden durmuş gibiydi; durunca da her şey 

sonsuzlaşıvermişti. Sokak, kaldırım, erik ağacı, telefon direği ve bütün 

Sincan bu sonsuzluk içinde asıl şekillerini terk etmiş, yerine beyaz bir 

dünyanın büyüsü içinde başka âlem gelmişti. 

 

Hâlbuki benim içimde yaşadığım gerçek Sincan başkaydı. 

Çamurlu sokakları, delik-deşik caddeleri, alelacele, tekdüze yapılmış, soğuk 

boz renkli, asık suratı apartmanları, yurdun değişik bölgelerindeki kasaba ve 

köylerinden kopup gelmiş; gelirken de dert, acı ve ıstıraplarını, yitik 

umutlarını beraberinde getirmişti. Bu apartmanlar arasında sıkışıp kalmış 

dar sokaklar; yüzlerine hiç güneş değmeden, hep solgun, hep sessiz yaşayan, 

kül rengi insanlarıyla gerçek bir dünya idi. 

 

Boş ve sessiz sokakta birden bire, bir yerlerden sıska ve sahipsiz 

bir köpek belirdi. Başı öne eğik, acele acele Pazar yeri istikametine gitti. 

Ama çok geçmeden anlamsız hareketlerle ve yine aynı acele tavırlarla geri 

döndü. Gözden kaybolmadan önce durdu, başını kaldırıp birini kolluyormuş 

gibi çevresine bakındı sonra kaldırıma atladı. Kaldırım boyunca koşarak 

gözden kayboldu. Sokakta küçük küçük izler bıraktı. Sadece bu izler hayat 

belirtisiydi. 

 

Her şeyden kopuk, sessizliğe ve soğuğa lâkayt bırakıvermiştim 

kendimi. 
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Caddenin hemen karşısında, Sıçan Köy daha Sincan olmadan ve 

küçük bir göçmen köyü iken yapılmış, şimdi ise asık suratlı apartmanların 

arasında sıkışıp kalmış, PTT’den tekaüt Hulusi Efendi’nin, yapayalnız 

hayatını paylaşan tek katlı küçük kerpiç evi, yağan karın altında ve tam bir 

terkedilmişlikle dingin, derin hülyalara dalmıştı. Çoktan unutulmuş, cıvıltılı, 

güneşli eski günlerini hüzünle hatırlıyor gibi geldi bana. Basık bacasından 

çıkan koyu kömür dumanı asılı kalmıştı bu erken kış sabahının göğüne. 

 

Bir ara dışarıda, pencere boşluğundaki kalın kar tabakasına ilişti 

gözüm. O bembeyaz kar birikintisinin içinde birden siyah bir leke gördüm. 

Önce bir çaput parçası zannettim. Biraz daha dikkatli bakınca içim cız etti. 

Bu küçük kızım Fatmanur’un “Minik Kuş”u yavru kırlangıçtı. Orada son 

çırpınışlarıyla donup kalmıştı. 

 

Hatırlıyorum. Son yazı yaşadığımız günlerden bir gündü. Bizim 

lojmanın da içinde bulunduğu apartmanın saçaklarındaki kırlangıçların 

birinin yuvasından düşen yavru kırlangıcı, iki gözü iki çeşme ağlayarak eve 

getirmişti küçük kızım. Sokağın köşesindeki çöp kutusunu mesken tutmuş; 

iri ve simsiyah kirli sokak kedisinin elinden de son anda kurtarabilmişti 

avuçlarının içinde can havliyle çırpınan yavru kırlangıcı. En çok da anne 

kırlangıcın ümitsiz bir şekilde, sokak kedisinden kurtarabilmek için attığı 

çaresiz çırpınışları ağlatmıştı küçük kızımı. 

 

Hemen yavru kırlangıcı veterinere götürmüş, tedavi ettirmiş ve 

iyileştiğine kanaat getirinceye kadar da bakmıştık. Artık bizden korkmuyor, 

çırpınıp debelenmiyordu. Sonra da doğal hayatına dönmesi için onu itfaiye 

merdiveniyle yuvasına koymuştuk. Adı da “Minik Kuş” olarak kalmıştı 

kızımın dilinden. 

 

Kızımın pencereye koyduğu yemlere geldiği de olmuştu, henüz 

yağmurların başlamadığı son yaz günlerinde. Minnet ve teşekkür dolu 

gözlerle baktığını söylüyordu kızım. 

 

Bir müddet sonra birden bire havalar soğumaya başlamıştı. 

Kırkikindi yağmurlarının başladığı günlerin birinde, bahçemizdeki cıvıltılar 

birden kesilivermişti. Saçaklardaki yuvalar bomboş kalmıştı. Biz hep böyle 

devam edecek zannıyla avunurken, onlar bizi ışığın, sesin gittikçe azaldığı, 

donuk, puslu hüzün mevsiminin kucağına bırakıverip o meçhul ülkelerdeki, 

hiç tanımadığımız insanların yüzüne gülen “güneşe doğru” uçup gitmişlerdi. 
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Şimdi görüyordum ki diğerleri o “güneş ülkesine” göçüp 

gitmişlerdi amma bizim yavru kırlangıç, kızımın deyişiyle “Minik Kuş” 

ufukları ufuklara, dağları dağlara, deryaları deryalara bağlayan mukadder 

göç yolunda yaya kalmış, bu gurbet çıkmazında, bu zifiri karanlıkta, bu 

fırtınalı, karlı kış gecesinde, son çırpınışları son duası olmuştu. Kanatları da 

iki minik el gibi semaya açılmış, öylece donup kalmıştı bizim pencere 

boşluğunda. Acaba bizden bir imdat, bir yardım mı, istemişti? İstemişti de 

dışarıdaki ve sağır edici fırtına ve kardan biz mi duyamamıştık?.. 

 

İçim bir tuhaf olmuştu. Tarifi imkânsız bir sızı yüreğimde 

büyümüş, büyümüş ve gözlerimden kimseciklerin görmediği iki damla 

halinde sızıvermişti.  

 

Bu yavru kırlangıcın, bu bizim “Minik Kuş”umuzun, hazin akıbeti 

bilincimde öyle bir fırtınalı çağrışım yapmış olacak ki birdenbire “öteki 

göçmen kuşlar” aklıma gelivermişti. Gelmesiyle de içim daralmış, yüreğim 

sıkışmıştı. 

 

Bir anda dışarıdaki beyaz büyünün, şu sabahın erken saatinde 

muhayyileme ilham ettiği o romantik atmosfer, o sanal dünya, ıssızlığın ve 

beyazın o gizemli büyüsü dağılıvermiş, paramparça olmuştu. 

 

İçimdeki bir ses “Ya bizim göçmen kuşlar!”, “Ya bizim göçmen 

kuşlar!” diye bilincime fısıldıyor, beyaz büyü’nün o sanal dünyasından; acı 

da, üzücü de olsa gerçeklerin dünyasına dönmekliğimi ısrarla ihtar ediyordu. 

Doğal olarak gerçeklerin dünyasına dönmem uzun sürmedi.  

 

Ben onlara nedense “göçmen kuşlar” adını vermiştim; ama bu 

“göçmen kuşlar” bildik göçmen kuşlardan değildi. Bunlar o yıllarda Jivkov 

denen budala ve zalim diktatörün Bulgaristan’daki Türk varlığı yok etmek 

için her türlü iğrenç, insanlık dışı yöntemi uyguladığı, başaramayınca da bir 

gecede sürgün ettiği soydaşlarımızdı. Stalinvari yöntemlerle, süngü, dipçik 

darbeleriyle, kadın, çocuk, ihtiyar demeden sürgün edilen; ceza evlerinden, 

Belene’den sağ çıkabilmiş soydaşlarımızdı bu göçmen kuşlardı bular… 

Binlercesi  bu kış kıyamette ana-ata topraklarından zorla kopararak kara 

trenlerin hayvan ve yük vagonlarına itiş tıkış doldurup Türkiye’ye zoraki 

olarak göç ettirilen soydaşlarımızdı/canlarımızdı bu ‘göçmen kuşlar. 

 

Bu zoraki göçmen kuşlar da ötekiler gibi içgüdüsel olarak göç 

yollarını biliyorlar, atalarının yıllar önce takip ettiği yolları izliyorlar, 

devletçe planlanmış muhtelif yerlere yönlendirilmelerine rağmen yine de 
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kendinden öncekilerinin yıllar önce iskân edildiği yerleşim yerlerini tercih 

ediyorlardı. 

 

Bu durum da, belli yerlerde yığılmalara ve sonunda da birçok 

sosyal, ekonomik sorun ve karmaşa yaşanmasına sebep oluyordu. Zaten 

devlet bu büyük, zoraki göç olayıyla hazırlıksız ve aniden karşı karşıya 

kalmıştı. Bu husus da, karmaşa, acı ve ıstıraplara sebep oluyor, bu da 

hepimizi üzüyordu. 

 

Sincan da bir zamanlar küçük bir göçmen köyü olarak kurulmuştu. 

Bunun doğal sonucu olarak da Ankara’ya gönderilmiş veya gelmiş birçok 

göçmen soydaşımızın çok büyük ekseriyeti de Sincan’a yığılmıştı. 

 

Ben de günlerdir bu soydaşlarımızın sorunlarıyla boğuşup 

duruyordum. Onları, anavatanları olarak sığındıkları bu topraklarda bu kış 

kıyamette aç, açık ve barınaksız bırakmamak için, imkânsızlıklar içinde 

çırpınıp duruyordum. Bir müddet öncesine kadar, beni yıllar, yıllar 

öncesine, ta çocukluğuma götürerek muhayyileme çeşitli romantik duygular 

ilham eden, beni büyüleyen dışarıdaki “beyaz dünya”, bir anda canımı sıkan 

büyük bir tehdide, özellikle “bizim göçmen kuşlar”ın dertlerine dert, 

acılarına acı ekleyen bir düşmana dönüşüvermişti gözümde. Birçok 

karmaşa, yokluk ve sıkıntının yanında bir de bununla savaşmak zorundaydık 

artık. 

 

Durduğum yerden nasıl fırladığımı, banyoya girip oradan nasıl 

çıktığımı, giyindiğimi, evden pür telaş ve aceleyle nasıl çıktığımı 

bilememiştim. Sadece eşimin  

- Nereye gidiyorsun, kahvaltı yapmayacak mısın? Ne tuhaf 

adamsın, seni hiçbir zaman anlayamayacağım. 

 diyen serzenişini ancak merdivenlerden inerken işitebilmiştim. 

 

Dışarıda beyazın saltanatı bütün hızıyla hüküm sürüyordu. 

Kapıdan çıkar çıkmaz kendimi birden bu beyaz dünyanın içinde 

buluvermiştim. Kar, hiç durmadan yağıyordu. İyice tipiye çevirmişti. Karın 

billurlaşmış yüzünden kuru ve dondurucu rüzgar kamçısını yüzüme, 

ellerime vuruyor, gözlerime kulaklarıma giriyor, bayağı canım acıyordu. 

İnsanın bu tipi ve karda kısa bir müddet de olsa açıkta kalması durumunda 

kaskatı kesilmesi işten bile değildi. 

 

Karlara bata çıka ilerleyerek kapının önünde bekleyen emektar 

Doğan’a zor attım kendimi. Şoförüm Erdoğan’ın koyu esmer yüzü kızarmış, 
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fırça gibi bıyıkları dışarıdaki kar ve tipinin izlerini taşıyordu halâ. Elleri 

morarmış, hohlayarak arabayı çalıştırmaya uğraşıyordu. 

- Haydi Erdoğan bastır, yoksa donacağız. 

- Valla Kaymakamım, motor donmuş, jikleyi çektim ama biraz 

zorlanacağız galiba. 

 

Marşa sürekli basıyor, motor aksırıyor, öksürüyor, titriyor, ha 

çalıştı, ha çalışacak derken, nihayet… 

 

Bereket, Erdoğan zincirleri erkenden takmış, yoksa bir adım 

gitmek mümkün değil. 

 

Arabayla ıkına sıkıla karları yara yara kaymakamlığa doğru 

ilerliyoruz. Atatürk Caddesi’nden tren yolu kavşağından arkamızda sabahım 

ilk izlerini bırakarak tırmanıyoruz. 

 

Biraz ilerledikten sonra başka insan araçların karda izler bıraktığını 

görmek, bu dünyada yapayalnız olmadığım duygusunu ve yaşama sevincimi 

tetiklemişti. 

 

Kışın Hüznüne uygun bile olsa insanların ve tek tük araçların 

akmaya başlaması; her şeyini yerli yerinde bıraktığım ve bulduğum şu 

mütevazı ilçemde, benim de ömrümün bir gecelik aradan sonra yeniden 

başlamak üzere olması, bütün hülyalarımın hakikat olacağı, bütün 

ümitlerimin gerçekleşeceği hissini ilham ediyordu içime. 

 

Şu saatlerde bu hisse çok ihtiyacım vardı. Bu his, bir bakıma 

yaşama sevinci, bir bakıma da çalışma şevk ve azmiydi benim için. İçimdeki 

bütün karamsarlık bulutlarını dağıtan meltem yeliydi adeta. 

- Geldik efendim. 

 

Hafif bir sarsıntıyla şoförün bu sözü, dalgınlığımdan uyanmam 

yetmişti. 

 

Şimdi, dışarıda buz gibi esen ve karları sağa sola savuran tipiye 

fazlaca dalanmadan hükümet konağının merdivenlerini hızla tırmanmak ve 

kapıdan girerek binanın ılık kucağına atlamak kalıyordu benim için. 

 

Ben de öyle yaptım. Arabadan fırlayıp hızla kaymakamlığın 

merdivenlerine yöneldim. 
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Tipiye dönüşmüş kar taneciklerinin ısırıcı soğukla yüzüme, 

gözüme girmesine aldırmayarak, kayıp düşmemeye de özen göstererek 

kaymakamlığın merdivenlerini hızla tırmanıyordum. Yanımdan, yönümden 

diğer görevliler ve iş sahipleri de, kimi paltolarına gömülmüş, kimi elini 

kolunu tipiye siper ederek hızla merdivenleri tırmanıyorlardı. Kimsenin 

kimseyi gördüğü yoktu. Herkesin düşüncesi, kendini bir an önce binanın 

içine atmaktı. 

Hızla merdivenleri tırmandığım esnada sağ tarafımda bir karartı 

gördüm gibime geldi. Gayri ihtiyari döndüm baktım. Evet hayal 

görmemiştim. Yaşlı bir kadın, merdivenleri yarıya kadar tırmanmış, takâti 

kesilmiş olacak ki, parmaklıklara sıkı sıkıya tutunarak olduğu yere 

çöküvermişti. Nefes nefese kaldığı omuzlarını sık aralıklarla inip 

kaldırmasından belliydi. Gelip geçen hiç kimsenin de ya gördüğü yoktu ya 

da görüp aldırdığı. Bir müddet daha orada kalırsa bu soğuk ve tipide donma 

tehlikesi geçirmesi işten değildi. 

 

Tırmandığım merdivenleri hızla geri indim. Yaşlı bir kadın 

olduğunda yanılmamıştım. Bayağı kiloluydu. Yüz kilodan çok fazlaydı 

tahminimce. Belli ki bu yaşlı ve aşırı kilolu bünyeyi ayakları ve nefesi daha 

fazla taşıyamamıştı. Yanına iyice yaklaştım. 

Hayrola nine donacaksın. 

 

Başını hafifçe bana döndürdü. Bu soğuk ve tipide bile alnının 

kırışıklıklarında ter damlaları görülüyordu. Sık sık ve zorlanarak nefes 

alıyordu. Gür kaşlarının altındaki yuvalarında hareketsiz bakan iki iri mavi 

göz, sanki kimsenin görmeye gücünün yetmeyeceği bir dünyayı tek başına 

seyrediyormuş gibiydi. Yüzünün yaşlanmış çizgilerinde uzun bir hayatın 

kahır, çile acısından başka bir şey yoktu. Göğsü, isimsiz korkularla tıkanır 

gibi, ama yine de hiçbir kurtarıcı çığlık, hiçbir hafifletici iç çekiş solgun 

dudaklarından yol bulup dökülemiyordu. Yüzünde kan kalmamıştı. 

 

Öylesine kendi dünyasına dalmıştı ki benim varlığımı ilk önce fark 

etmedi. Omzuna elimle dokunarak tekrar seslendim: 

 

- Neneciğim, donacaksın. Adın ne senin? 

 

Hiçbir cevap ve tepki alamayınca, biraz da endişeyle, bu defa iki 

omzundan sarsarak ve sesimi yükselterek: 

- Nineciğim adın ne senin? 

 

Soğuktan morarmış elleriyle parmaklıklara sıkı sıkıya yapışmış, 

öne düşmüş başını zorlukla bana doğru döndürdü. İçine düştüğü derin ve 
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acılı hülyalardan zorlukla uyanır gibi gözlerini kırpıştırarak, ancak benim 

duyabileceğim kesik kesik ve fısıltılı bir sesle: 

- Hanife abe yavrum! 

 

Tatlı bir Rumeli şivesiyle konuşuyordu. Belli ki bizim “göçmen 

kuşlar”dandı. Fırtınalı kış sabahının bu kör saatinde kim bilir hangi yürek 

acısı onu buralara sürüklemişti. Ürkek, yorgun ve yardım bekleyen bir 

bakışı vardı. Tebessüm etmeyi denedi ama tebessümü bile acıydı. 

- Hanife Nine kalk seni götürelim, yoksa donacaksın! 

 

Kederli gözlerini, içine gizlediği büyük acının tesiriyle korkuyla 

kısıyordu. Çok üşümüş olduğu her halinden belliydi. Alnı ve göz çukurları 

morarmıştı. Tertemiz yüreğindeki hiç kirlenmemiş duygularıyla içli dualar 

ettiği dudaklarının kıpırtısından belliydi. 

 

İçinde sakladığı, dayanılması çok zor bir ıstırabının olduğunu 

anlamıştım. Zira bu ıstırap, sevecen, esmerimsi yüzünde donup kalmıştı. 

Tükenmişliği yaşadığı her halinden belliydi. 

 

Hemen yanı başımda merakla bana ve Hanife Nine’ye bakan 

şoförüme dönerek: 

- Erdoğan, Hanife Nine’yi hemen içeri götürmemiz lazım, yoksa 

donacak. 

Önce kollarına girerek kaldırıp yürütmeyi denedik ama nafile. 

Hanife Nine kısa boylu ve çok kiloluydu. Belli ki ayakları vücudunu 

çekemiyordu. Bu şekilde götüremeyeceğimizi anlamıştım. 

- Erdoğan böyle olmaz. Sırtımıza almamız lazım. 

Erdoğan, zayıf ve çelimsiz yapısına bakmadan: 

- Ben taşıyabilirim sayın Kaymakamım! Diye atıldı. 

 

Taşıyabileceğinden endişeliydim. Bu endişemi anlamış olacak ki 

hiç tereddütsüz: 

- Taşırım efendim, siz bana bırakın diye ısrar etti. 

 

Hanife Nine’yi benim de yardımımla zar zor Erdoğan’ın sırtına 

bindirdik. 

- Haydi bakalım Erdoğan! dememe kalmadı yarım yamalak 

kalkmasıyla kapaklanması bir oldu. 

Bereket Hanife Nineyi henüz bırakmamıştım. Kimseye bir şey 

olmamıştı. 
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Anlaşılan bu yük benimdi. Zaten ben bu işe eskiden de 

talimliydim. İlk gençlik yıllarımda bir Şerife Ninemiz vardı. Yapı olarak 

Hanife Nine’ye çok benziyordu. Köyde bir Hanay Evi’miz vardı. Dedem 

Çanakkale Harbi’ne gitmeden az önce yaptırmıştı. Çok oturmamış, kaderde 

şehitlik varmış ki bir daha dönememişti. Merdivenleri dik ve yüksekti. 

Şerife Nine kimseler güvenemez, o merdivenlerden inip çıkması icap 

ettiğinde beni sırtımda inip çıkmayı tercih ederdi. Ben de bundan 

yüksünmez, severek yapardım. 

 

Bir alt merdiven basamağına inerek Erdoğan’ın da yardımıyla 

Hanife Nine’yi sırtladım. O da morumsu damarları fırlamış parmaklarını 

boynuma dolayarak bana yardımcı oldu. Vücudunun titrediğini sırtımda 

hissedebiliyordum. Pek de zorlanmadan merdivenleri çıktık. Binaya girip 

sağlı sollu dairelerin sıralandığı uzun koridoru geçtikten sonra, 

Kaymakamlığın bulunduğu bir üst kata çıktık. Bizim odacı Duran’ın ve 

orada bulunan kaymakamlık personelinin yardımıyla pencere kenarında, 

kalorifere yakın bir bankın üzerine Hanife Nine’yi indirdik. 

 

Tüm kaymakamlık personelin şaşkın bakışlarına aldırmadan: 

- Çocuklar, bu Hanife Nine. Zannediyorum göçmen 

soydaşlarımızdan. Çok üşütmüş. Zor durumda. Sıcak bir şeyler verin. Hasta 

olduğunu tahmin ediyorum. Bir de doktor çağırın. 

dediğimi hatırlıyorum. 

 

Bu ara paltomu çıkarmak, üstümü başımı toparlamak için odama 

geçtim. Döndüğümde Hanife Nine’ye ıhlamur içiriyorlardı. Doktor da 

gelmiş muayene ediyordu. Birazcık kendisine gelmiş, gözlerini açabilmişti. 

 

Kaymakam olduğumu söylemiş olacaklar ki beni görünce, minnet 

dolu bakışıyla zoraki tebessüm etti. Meçhul derdine derman olacak mı 

zannetti bilemiyorum ama beni görmesiyle gözlerinde kısa bir mutluluk ışığı 

parladı. İç dünyasındaki gerçeği görünceye dek gözlerindeki bu ışık sürdü. 

Sadece birkaç saniye süren kısacık mutluluk, kendinin gördüğü gerçekle 

eriyip sönüverdi gözlerinde. Sonra pencereye doğru döndü. Çok uzaklara, 

ufuklara bakmaya başladı. Birkaç kez fısıltı halinde “ Osman!” “Osmanım!” 

sözcüklerini ancak duyabilmiştim. Hem ufka bakıyor hem de dudakları belli 

belirsiz ve ezgili bir sesle kıpırdıyordu. Dua mı okuyordu, yoksa uzun süren 

bir ağrısını dindirmek, dayanılmaz bir ıstırabını hafifletmek için, bir Rumeli 

türküsünün yapayalnız dünyasını süsleyen sözlerini mi tekrarlıyordu pek 

kestiremedim.  

 



Sayı 16, Temmuz-Ağustos 2008                     

 45 

Bu arada doktor bana doğru geldi. Tavrı ve mimikleri ile 

konuşmak istediğini anlamıştım. Dinliyorum anlamında işaret ettim.  

- Sayın Kaymakamım, zannederim kalp krizi olabilir. Ben ilk 

müdahaleyi yaptım ancak hemen hastaneye götürmemiz lazım, dedi. 

 

Başım ile oynadım. Yakın olan sağlık ocağından ambulansın ve 

sağlık personelinin gelmesiyle Hanife Nine’yi sedyeye yatırdılar. “Ben 

bunun için gelmedim!” der gibi sedyeden imdat isteyen gözlerle bana 

bakıyordu.  

 

Yanına yaklaştım, elini tuttum: 

- Hanife Nine, biraz rahatsızsın. İnşallah en kısa zamanda iyi 

olacaksın, söz ben sana geleceğim. Ne istersen elimden geleni yapacağım. 

Hele sen bir iyileş! 

 

Ağlamaya başladı. 

 

Uykusuz, endişe ve acıyla geçen, nice geceyle yoğrulmuş bitkin 

gözlerinden birkaç damla yaş kırış kırış yanaklarından aşağı süzülürken alıp 

götürdüler Hanife Nine’yi. İçim burkuldu. 

Odama geçtim.  

 

Az sonra göçmen bir soydaşımızın görüşmek istediğini haber 

verdiler. 

 

Altmış yaşlarında, temiz yüzlü, münevver bir adamdı. Tıraşsız 

yüzü ve yorgun bakışlarıyla, çok üzüntülü olduğu her halinden belliydi. 

Hanife Nine, ağabeyinin hanımıymış. Bulgaristan’dan, Eski Zağra’dan 

olduklarını söyledi. Yine böyle bir hezimet döneminde Zağra müftüsünün 

yürek yangınıyla söylediği 

“Aziz-i vakt idik düşman zelil kıldı bizi” 

mısraını hatırladım. İçim burkuldu. 

Hanife Nine’nin kaynı; Bulgarlaşmaya direnen gençlerin çoğunu 

Belene Adası’na sürdüklerini, geride kalan ekserisi kadın, çocuk ve yaşlıları, 

süngü ve dipçiklerle istasyondan trenlerin hayvan vagonlarına itiş-kakış 

bindirip Türkiye’ye yolladıklarını anlatıyordu. Kulaklarım uğuldamaya 

başlamıştı. Her biri ayrı bir trajediyi, ayrı bir insanlık suçunu anlatan bu 

cümleleri artık yarım yamalak anlayabiliyordum: 

 Hanife Nine’nin tek çocuğu Osman’ı da Belene’ye yaralı vaziyette 

götürmüşler… Kocası orada vefat etmiş ve orada toprağa vermişler… 

Hanife Nine, hep oğlu Osman ve onun hayaliyle, adını sayıklayarak, 

meşakkatli bir yolculuktan sonra, kendileriyle buraya, Sincan’a gelmiş… bir 
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gün O’nun sağ olduğu haberini alacağı ve ona kavuşacağı ümidiyle 

yaşıyormuş… Bugün de erkenden, kimseye haber vermeden evden çıkmış… 

 Kaynı; Hanife Nine’nin muhtemelen bir devlet büyüğüyle, 

Osman’ından bir haber almak için görüşmek istemiş olabileceğini; içli sesi 

ve yaşlı gözleriyle anlattı. Ismarladığım çaydan ikinci bir yudum almadan 

çıktı gitti. 

Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Telefon çaldı, sekreter, 

hastaneden başhekimin aradığını söyledi. 

- Evet Başhekim Bey! 

- Efendim, gönderdiğiniz göçmen, yaşlı kadın maalesef… 

Fazlasını dinleyemedim telefonu pat kapattım. 

İçim allak bullak olmuş, öylece kala kalmıştım. Ağır ve 

dayanılmaz bir suçluluk duygusu yüreğimde oturmuştu. Akkif’in 

 
Ne hüsrandır ki: Şark’ın ben vefâsız, kansız evlâdı, 
Serâpâ Garb’a çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı! 

 

dizeleri nedense, bilincime ve dudaklarıma takılmıştı içim bir tuhaf, kafam 

bomboş, gözümde her şey anlamını yitirmiş bir vaziyette pencereye 

yöneldim. Dışarıda donuk, puslu bir gökyüzü; kar hala serpiştiriyordu. Tipi 

halindeki rüzgâr, Hükümet Konağının bahçe duvarı dibinde yığılıp kalmış 

karları tozutup duruyordu. 

Bu karlı, puslu havadan mıdır nedir, içim daraldı. Boğulacak gibi 

oldum. 

Gözlerimden gayr-i ihtiyarî gökyüzünde güneşi aradı. Güneş, 

gökyüzünde bir yerlerdeydi ama öyle uzak, öyle uzak ki… kim bilir puslu 

gökyüzünde hangi köşeye saklanmış. 

Bir yandan benim gibi üşüyen sokağa bakıyor, bir yandan da 

düşüyordum, kaderin acı çelişkisini… 

Sabah sabah bizim lojmanın pencere boşluğunda gördüğüm; küçük 

kızımın “Minik Kuş”u yavru kırlangıç, bütün ihtimamımıza rağmen göç 

edemediğinden; 

Kaymakamlık merdivenlerinde donmak üzere rastladığım Hanife 

Nine ise, göç etmek zorunda kaldığından; 

Bu gurbet çıkmazında, bu kış kıyamette, bu fırtınada son 

çırpınışlarıyla can vermişlerdi... 

Ne kader!.. 
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SOFA 

 -1- 

Ahi sokakta bir sofa 

Ezberinde anılar 
Dumanlı dağlar gibi 

Yükseliyor bulutlar. 

 

Ahi sokakta bir sofa 

Ruhumuzun aynası. 

Derinlerde ney sesi 

Varsa budur manası. 

 

Nedir şehrin aynası? 

Asmasıyla bir avlu 

Mis kokulu iğdesi 

Desen de eksik oldu. 

 

Bu sofada yaşanmış 

En güzel yaşantılar. 

Elde köpüklü kahve 

Bugün bizde komşular. 

 

 -2- 

 

Göğe çıkan yapılar 

Varacak sanki aya 

Bir gece kalsın mimar 

Avlulu bir sofada. 

 

Masalla büyür çocuk 

Masal büyür hayalle 

Rüyasız mekânlara 

Teselli var sofada. 

 

Anılarla hayaller 

El ister tutunmaya 

Rüya görsün mimarlar 

Mükellef bir sofada. 

 

 İSMAİL ÖZMEL 

 07.04.2008 
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TÜRKÜLER VAR 

Seher vakti erken esen 

Yelimizde türkü vardır. 

Kilimlerde desen desen, 

Elimizde türkü vardır. 

 

Irmak gibi çağlamada, 

Gizli gizli ağlamada, 

Bütünleşir bağlamada, 

Telimizde türkü vardır. 

 

Sevgi, saygı, hoşgörü, naz 

Dört mevsimde güzeldir yaz   

Bülbül gülsüz yaşayamaz 

Gülümüzde türkü vardır. 

 

Perdelerde gelir dile 

Deyiş, hoyrat, bozlak ile 

Cayır cayır yansak bile 

Külümüzde türkü vardır. 

 

Fikret bu çağ türkü çağı, 

Bütün yurdu sardı ağı, 

Gönlümüzde sıcaklığı   
Dilimizde türkü vardır. 

  Fikret DİKMEN 
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