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YEDİNCİ SAYIYI SUNARKEN 
İsmail ÖZMEL 

 

Altı sayı ile birinci yılı doldurduk. İkinci yılın ilk sayısında bir durum 

değerlendirmesi yapmak istiyorum. Önce okuyucunun beklentilerine tatminkâr bir 

cevap verebildik mi? Bu konuda aldığımız izlenimlerin olumlu olduğunu rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Peki, Akpınar'ın beklentilerinin olumlu bir şekilde karşılandığını 
söyleyebilir miyiz?  

Yedinci sayı, yine güzel yazılar ve şiirler ile yüklü bir sayı. Nâzım Hikmet 

Polat’ın “Delilik” başlıklı yazısını zevkle okuyacağınızdan eminiz.  

Ali Berat Alptekin’in “Çıldırlı Âşık Şenlik” ile ilgili yazısını, Mustafa 

Argunşah’ın “Emanete Hıyanet Olmaz” atasözü üzerine kaleme aldığı yazısını, 

İsmail Görkem’in “Faruk Nafiz Çamlıbel ve Han Duvarları” adlı yazısını, Ali İhsan 

Kolcu’nun 10 Aralık 2006 tarihinde vefat eden Âşık Reyhanî’nin “Para” adlı 

şiirinin tahlili yazısını, Nedim Bakırcı’nın “Niğde Folklorunda Çocuk Oyunları I” 
adlı yazısını, İsmail Sarıkaya’nın  “Anadolu’nun Şairi” ve A. Vehbi Ecer’in 

“Mutluluk Şairi Osman Atilla” adlı yazılarını beğenerek okuyacağınıza inanıyoruz.  

Ayrıca Kibar Ayaydın’ın Kayseri’de düzenlene Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili 

sempozyumu değerlendirdiği “Halit Ziya Uşaklıgil Sempozyumu’nun Ardından” 

yazısı ile İsmail Özmel’in “Dil Yarası” ve Murat Soyak’ın “Kar Kuşatması” adlı 

denemelerini de ilgiyle okuyacaksınız.  

Bu sayıda yukarıda sıraladığımız bilimsel makalelerin yanında Bekir 

Oğuzbaşaran, Nazmiye Sarıkaya, Cavide Sivrikaya, Bedrettin Keleştimur, Fikret 
Dikmen, Ramiz Karabulut, Adil İzci ve İhsan Uğraş’ın şiirlerine yer vererek siz 

okuyucularımıza şiir bahçesinden derlenen rengârenk güllerden bir demet 

sunuyoruz.  

İkinci yılın ilk sayısıyla huzurunuzda olmanın mutluluğunu yaşarken, daha 

fazla makale ve şiiri, siz değerli okuyuculara ulaştırmak için bu sayıdan başlayarak 
sayfa sayımızı da arttırdık.   

Yeni sayıda buluşmak dileği ile sağlıklı kalın, mutlu olun. 

Saygılarımızla... 
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DELİLİK 

Prof. Dr. Nâzım H. POLAT 

Yazı başlığı, herkese, yaygın bir espriyi hatırlatıyor olmalıdır. Sıradanlığın 

ötesindeki deliler, derecelerine göre üçe ayrılırmış: Zır deliler, zır zır deliler ve 

daha da ilerisi Niğdeliler!..  

Bu vesile ile Yahya Kemâl’in kafiye düşkünlüğümüz hakkındaki tespitlerini bir 

kere daha hatırlayalım: Türk, iyi bir ayak bulunca kendini kafiyenin kanatlarına 
bırakır; artık şiir söylenmiştir. Muhakkak ki Niğdeliyi deliler sıralamasında zirveye 

oturtan espri de “deli-Niğdeli” sözlerindeki tunç kafiye fırsatını ziyan etmemek 

gayretiyle yapılmış olmalıdır. Yoksa taşına toprağına sinen elma ve şeftali 

râyihasıyla sinirleri mest olan, altı yıldır yaşadığım bu şehirde, delilik alâmeti 
görmedim. 

Türkçe “deli”yi o kadar çok sevmiş ki sözlüğünde sayfalarca yer vermiş ona. 

Akıl noksanlığını ifade eden deliliğin dereceleri ne kadar aza indirilerek sıralansa 

da farklı alanlardaki tezahürleri sayılamayacak kadar çeşitlidir. Asıl anlamı “aklî 

dengesini kaybetmiş, çıldırmış” olan bu kelimeye mecazî anlamlar yüklenerek pek 
çok deyim ve terim yapılmıştır. Dikkatli bir gözle bakılırsa, bunların hemen 

hepsinde bir sevimlilik hâli ve hatta çoğunda bir alkışlanma anlamı sezilir. Yalnız, 

geleneğin koyduğu bir yasağı ihlâl ederek kamuya zarar veren insanlar için aynı 
hoşgörüden söz edilemez. “Suya s..an deli” ifadesi, toplumun aziz bildiği/saydığı 

şey(ler)i kirleten kimseler hakkında, dışlayıcı, cezalandırıcı bir benzetmedir. 

Diğer türden “deli” sıfatında daima bir sevimlilik ve hatta takdir edilen bir taraf 

vardır. 

Öncelikle delilik sıfatı bir coşkunluk, taşkınlık, sıradanlığın ötesine geçme 

bildirir. Rüzgâra ve çaya/ırmağa böyle bir yakıştırma, çok edibane bir istiaredir. 

Kırmızıdaki göz alıcılığın, canlılığın ifrat derecesini “deli al” diye ifade etmek için 
o hâlden anlayan bir “deli gönül” sahibi olmak gerekir.  

“Deli gönül” mü? Bunu tarif edenleri şöyle bir kenara bırakalım; ama onu 

tanımayan, bilmeyen bir Türk düşünülemez. Âlimi de cahili de, civanı da ihtiyarı 

da, kadını da ihtiyarı da hep “deli gönül”lüdür. Ama Türk’ün deli gönlünü o derece 

güzel ortaya koyan bir ifade var ki insan her duyduğunda delirir, çıldırır âdeta… 
“Deli bayrak açmak” !... 

Aman Allah’ım!... Türk’e bu söyleyişi ilham eden bir gönül vermen, ona bu 

güzelliği söyletmen, senin ululuğuna ve güzelliğine bir nişanedir. 

Deli bayrak açmak! Âşık gönlün işidir. Sevgideki sonsuzluk ve hararet, ancak 

bununla, ancak böyle anlatılır. Şeyh Galib’in 18. asırdan günümüze bütün zarafeti, 

yanıklığıyla ulaşan sesi, duyabilen kulaklara ve kalplere diyor ki: 

Döktü omuzdan puşu saçağını 
Açtı gönüller deli bayrağını 

Bayrak açmak! Bu ne mükemmel, bu ne kadar derin, bu ne kadar Türk’e has, 

bu ne kadar Türk’e yaraşan bir söyleyiş, hâsılı bu ne güzel Türkçedir!.. 
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Sevgili puşusunu, alnındaki saçağı açınca saçları omuzundan aşağı dökülüyor 

ve gönüller o güzellik karşısında delirircesine âşık oluyorlar. Ama bunu “bayrak 

açma” ile anlatma daha da ma’nidar… “Bayrak açma”, bir şeyi cümle âleme ilân 

etmektir. Gönüller öylesine (delicesine) âşıktır ki “bayrak açma”nın sıfatı yani 
derecesi “deli”dir; tıpkı “deli rüzgâr”, “deli al”da olduğu gibi. 

“Söz ırmağı”nı kendi mecrasından uzaklaştırmak tehlikesi olsa bile Galib’in 

yukarıdakinden sonra gelen beytini de zikretmeden kendimi alamıyorum: 

Ay yenisi gökte ne Ülker satar 

Değmicek kestiği tırnağını 

Ülker, parlak bir yıldızdır, uğurludur. Ay yenisi (yeni ay, hilâl biçimindeki ay) 

ne diye gökte Ülkerlik taslayıp duruyor? Ay yenisi ki sevgilinin kestiği tırnağı 
olamaz, sevgilinin tırnağına değmez! (Zaten o ay yenisinin hilâl şeklinde olması, 

sevgilinin tırnağından kestiği parçaya özenmesinden, ona öykünmesinden değil 

midir?) 

İşte her seviyedeki, her taraftaki Türk’ün kendi gönlüne bu “deli” sıfatını 

yakıştırması, bu delicesine sevginin söze yansımasıdır. 

Deli sıfatıyla hiç ummadığınız bir yerde karşılaşabilirsiniz. Hatta bazen 
metinden bağımsız olarak ele alırsanız anlamlandırmada güçlük çekersiniz. Gerçi 

bu durum deyimlerin çoğunda vardır. Ama “deli” ile olanları çözmek, bazen akla 

zarar bilmecelerden, muammalardan daha da zordur. 

Uygun durumu dikkate almadan  

“Altı ayın emeği 
Deli kızın semeği” 

tekerlemesini çözmek zordur. Kafiyeli söyleme arzusundan dolayı, “semeliği” 

yerine “semeği” denmiştir. “Seme”, safdilli, aklı ermeyen, düşünmeden davranan 

anlamındadır.  Deli kızın akıllılardan gördüğü bu tariz, uzun zaman almış bir 
birikimin birdenbire ve düşünülmeden harcanmasını anlatır.   

Türkçe Sözlük (TDK), hep aynı şekilde olan şeylerin bir araya getirilmesini 

“deli kızın çeyizi” sayıyor. Ama galiba bunun zıddı daha akla yatkın. Birbiriyle 

renk ve biçim bakımından uyumsuz şeylerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan 

alaca-bulacalığa “deli kızın çeyizi” yakıştırması yapılır.  

Eh, böyle bir konuda yazılan denemenin hâli de olsa olsa “deli kızın çeyizi”ne 

benzer. Ama deli kızın biriktirdikleri bitmemiştir, göstereceği daha çok şey vardır. 

Öyle anlaşılıyor ki deliliğe devam edeceğiz. 

 
 

İRSÂL-İ MESEL 
Bekir OĞUZBAŞARAN 

İnsan eti yiyenler bir türlü acıkmıyor 

Dedi-kodu yapmaktan ömür boyu bıkmıyor 

Boş yere söylenmemiş darbımesellerimiz 
Çıkmayınca can tenden, insandan huy çıkmıyor... 
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ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK’İN HİKÂYE VE ŞİİRLERİNDE 

KARŞILAŞTIĞIMIZ BAYATILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN* 

Çıldırlı Âşık Şenlik, 1854 yılında Ardahan ilinin Çıldır ilçesinin Suhara 

(Yakınsu/Şenliköy) beldesinde doğmuştur.  

Kaynaklar okuryazar olmadığından söz ediyorsa da onun iyi bir din eğitimi 

almış olduğu şiirleri ve hikâyeleri okunduğunda kolaylıkla anlaşılabilir (Kırzıoğlu, 
2000: 162). 

Şamanizmden destancılığa; ozanlıktan âşıklığa kadar pek çok yerde karşımıza 

çıkan bade içme olayı Şenlik’te de olup bu konu aşağıdaki şekilde hikâye 

edilmektedir:  

“Her mevsimde o mevsimin icabına göre avlanan Hasan bir yaz gününde 

kendi köyleri ile Zinzal köyünün sınır kısmındaki Bulaklar mevkiinde yaban ördeği 

avlamak üzere yaptığı av yerinde pusuya yatar. 

Havanın sıcak, Şenlik Baba’nın geceden uykusuz olması sonucunda 
bulunduğu yerde derin bir uykuya yatar. Ne olursa bu uyku anında olur ve onu üç 

gün sonra bulurlar. Bulmaları da şöyle olur: 

Oğlunun gece eve gelmediğini gören Zeliha anne ertesi günü Molla Kadir’e 

durumu anlatarak oğlanı aramasını söylerse de vurdumduymaz olan Molla Kadir: 

“Bişey olmaz canım birez sonra nerdeyse gelip çıkar.” diyerek başka işleriyle 

meşgul olur. O gece ve ertesi gün de Hasan ortalarda görünmeyince Zeliha anne, 
bir yandan kocasını sıkıştırır diğer yandan da kardeşi İbrahim’i yanına çağırtır. 

Kısa zamanda Hasan’ın kayıp olduğu haberi her tarafa yayılır. Bunun üzerine 

başta akrabaları olmak üzere, bütün köy halkı Hasan’ı aramaya başlarlar. Bu 

aramalar sonucunda Hasan, dayısı İbrahim tarafından Kulaklar’da av siperlerinin 

içinde baygın vaziyette bulunur.” (Alptekin-Coşkun, 2006:62-63). 

Şenlik, Türk edebiyatına 180 şiirin yanı sıra üç de güzel hikâye bırakmıştır. 

Şiirleri arasında divanî, koşma, destan, geraylı, şeki ve sicillemeleri yeniliklerle 

doludur. 

Şenlik, Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Kars ve Ardahan gibi illerin 

yanında, Türkiye dışında Gürcistan ve İran’ı da gezip dolaşmıştır.  

Bala Kişi, Âşık Kurban (Gazalî), Âşık Hasanbalı, Âşık Mehemmed, Âşık 

Asker, Âşık Kurban, Âşık Süleyman, Âşık Demirkaya ve kardeşi Âşık Emrah, Âşık 
Balabey, Âşık Mevlüt, Calalı Âşık Hüseyin Ural,  Pehreşenli Âşık İbrahim (Artar), 

Revanlı Bala Mehemmed, Revanlı Âşık Ali, Bayram, Âşık Kasım, Gülistan ve 

Çobanlar gibi ustaları yetiştirmiştir. 

Şenlik 1913 yılında vefat etmiştir. 

Çıldırlı Âşık Şenlik üzerinde Ensar Aslan’ın doktora tezi (Aslan 1975), 

Mustafa Gültekin’in de Latif Şah Hikâyesi ile ilgili bir yüksek lisans tezi (Gültekin 
2004) onun hakkında yapılan en önemli bilimsel çalışmalardandır. Ayrıca 

                                                
* Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Ankara’da yapılan 

Şenlik Sempozyumu bildirileri ile yine son iki yıldır Şenlik’in memleketi Çıldır’da 

yapılan Şenlik sempozyumları oldukça anlamlıdır. Her üç bilimsel toplantıda da 

Şenlik çeşitli yönleriyle ele alınıp değerlendirilmiştir. 

Türkiye sahasında anonim halk şiiri türlerinden olan mâni, Azerbaycan ve 

Doğu Anadolu’nun belirli bölgelerinde bayatı alarak bilinir. Aslında mâni ile 
bayatı aynı şeyler de değildir. Çünkü mâniler hemen hemen her konuda 

söylenmekte olup çoğunlukla aşk ve sevgiyi işlerler. Bayatılar ise aynı konuyu 

işlese bile cinaslı olmasıyla düz (klasik) mâniden kolaylıkla ayrılabilir. Bugüne 
kadar üzerinde durduğumuz kaynaklardan büyük bir kısmında bayatıların 

söyleyicisinin bilinmediğinden söz ediliyorsa da ferdî bayatıların olduğunu da 

burada hatırlatmak isteriz. 17. yüzyılda Azerbaycan sahasında yaşamış olan Sarı 
Aşıg diğer şiirlerinin yanında bayatılarıyla da ün yapmıştır. 

Türkiye sahasında bu türe bazı âşıklar ilgi duymuşlarsa da bunların sayısının 

iki elin parmaklarını geçmeyeceği hepimizin malumudur. Ancak bu çeşit 

bayatıların kaynaklarından birisi de âşıklarımızın söylediği manzumelerdir. Bu 

âşıklar arasında ilk aklımıza gelenler Posoflu Müdamî, Posoflu Zülalî, Ağrılı Öksüz 
Ozan, Ermenekli Samimî, vb. dir. 

Aslında Şenlik’in mensubu olduğa Karapapak boyunda bayatı okumanın bir 

başka şekli de vardır. Geleneğe bağlı olarak bayatılar, kadınlar tarafından ölünün 

baş ucunda okunur. Aynı gelenek Azerbaycan Türkleri arasında da yaşamaktadır. 

Ölülerin mezarlarını genellikle basit bir şekilde yaparlar. Birisi öldüğünde de 

yaşlı kadınlar ölünün başucunda sırayla bayatı söyleyip birlikte ağlaşırlar. Bunlar 

yüzlerce türkü makamı bilirler, At Üstü, Civan Öldüren, Derbeder, Hicranî gibi 
ağır makamların arkasından bir dörtlük bayatı söyler, bunun ardından da Bizim 

eller ay eller, şirin eller boy eller veya ay Gazah ellim, vay Gazah ellim diye bir 

ekleme yaparlar (Alptekin-Coşkun, 2006: 49). 

Burada şu hususu da belirtmemizde yarar vardır: Demek ki mâniler anonim 

halk şiirinin olduğu kadar âşık şiirinin de önemli türlerinden birisidir. Hemen 
hemen her âşık mâni okuyabilir. Ancak mânilerin daha çok kadınlar tarafından 

söylenmesi sebebiyle bunu bilerek okumak istemeyebilirler. Oysa bayatı dediğimiz 

türde erkekçe bir tavrın yanında biraz derinlik de vardır. Bakınız aşağıda Şenlik 

Baba’nın “Al’Osaman’ı İsterem” redifli koşmasının sonundaki bayatıda yukarıda 
saydığımız bütün özellikleri görmemiz mümkündür. aaxa şeklinde kafiyelenen 7 

heceli şiirde erkekçe bir lisanın yanı sıra yalan söylememe, sözde durma, doğru 

olma gibi Türklüğün ve İslam’ın temel özellikleri de göze çarpar. 
Payıdar olmaz zalim 

Yiğide neyler ölüm 

İşte boynum sal gılıç 
Doğruyu söyler dilim (Aslan, 1975: 147; Alptekin-Coşkun, 2006: 223). 

Tarihî bir olayı ele alan ve “Tarih min iki yüz dohsan üçünde” mısraı ile 

başlayan şiirde Rusların Şenlik’in yaşadığı coğrafyaya saldırması, Müslümanların 

çektiği acılar, Çıldır’ın baharının kış olması, Ardahan’da zafer kazanmanın zor 
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olduğu, Emiroğlu tabyaları ile Kaptan Paşa’nın durumu ve hainlik yapan askerler 

anlatıldıktan sonra Şenlik son dörtlüğünü: 

Sefil Şenlik gam donunu geyende 

Celallanıf arşı kürsü sayanda 
Al’Osman’ın şad günnü duyanda 

Ehli İslamların gönlü hoş oldu  

şeklinde söyler. Ardından da şiirini bir bayatıyla tamamlar. Bayatısında içindeki 
acıyı gücünün yettiğince, dilinin döndüğünce ifade edebilmek için Türk yurduna 

saldıranlara beddua eder  ve : 

Âşık der amanım var 

Ahtım var peymanım var 
Bu ah Urus’a galmaz  

Gurtuluş gümanım var  (Aslan, 1975: 149; Alptekin-Coşkun, 2006: 256). 

Kars’ın Ruslar tarafından kuşatılması Osmanlı Devletinin ortalıkta olmaması 
Şenlik Baba’yı derinden yaralamıştır.  Şenlik, “Kars’ın” redifli destanda âdeta bir 

tarihçi edasıyla olaylara yaklaşmıştır. “Min iki yüz dohsan üçünden sonra”, “Urus 

gaprisdanı etdi tarümar”,  “Al’Osman devleti görünmez göze”, “Müminler yasdadı 
müşrikler şendi” gibi mısralar o günün Kars’ını bize anlatmaktadır. Destanını 

bitiren Şenlik kendisini bir şahin yerine koyarak  şağıdaki bayatısını okur: 

Men ezzinem sar avlar 

Sar çeşmeler saravlar 
Nic’oldu tüleh terlan 

Evfahında sar avlar (Aslan, 1975: 151). 

Çıldırlı Âşık Şenlik Ahıska’da gördükleri üzerine yazdığı “Ağlasın” redifli 
şiirindeki dörtlüklerden birisinde beddua edercesine bağırdıktan sonra işi bayatısına 

getirmekte ve ölmekten korkmadığını ama sağ kalan çocukların acısıyla yandığını 

belirtmektedir. Burada Şenlik karşımıza baba olarak ortaya çıkmakta, ölümün 

sonunda geride kalan çocukları dile getirmektedir. 
Balalar 

Kuş yuvada balalar 

Öldüğüme gam yemem 
Yetim galdı balalar (Alptekin-Coşkun, 2006: 238). 

Çıldırlı Âşık Şenlik’le ilgili olarak Çıldırlı Belediye Başkanı Sayın M. 

Nizameddin Coşkun ile birlikte hazırladığımız son araştırmada şiir sayısı 180 
olarak tespit edilmiştir. Bu rakam bugüne kadarki araştırmaların en hacimlisidir. 

180 şiirin içerisinde koşmalar ilk sırayı almaktadır. Türkiye sahasında yedekli 

koşma olarak bildiğimiz koşma çeşidinde de bayatılardan yararlanılmıştır.  

Bilindiği gibi yedekli koşmada dörtlük ikiye ayrılmakta ve arasına aynı ayakta bir 
bayatı ilave edilmektedir. Bu türe Azerbaycan sahasında cigalı tecnis adı 

verilmiştir.  Doğu Anadolu bölgesinde bilhassa Şenlik okulundan mezun olmuş 

olan âşıklar bu türün güzel örneklerini vermişlerdir. Örnek olması açısından 
Şenlik’in “dağları” redifli koşmanın son dörtlüğünü aşağıya alıyoruz: 

Şenlik der meclise sağı gelende 

Gedehi destinde ağı gelende 
Ezzi ağı gelende 

Ejder ağı gelende 
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Hicran şahı gan ağlar 

Cana yağı gelende 

Şiddeti şitanın çağı gelende 

Derer talan eyler nice dağları (Aslan, 1975: 221; Alptekin-Coşkun, 
2006: 511). 

Ensar Aslan’ın çalışmasında bu türün beş örneği tespit edilirken, Coşkun ve 

tarafımızdan hazırlanan Şenlik kitabında bu rakam ona çıkmıştır. 

Türkiye sahasında halk hikâyesi, Azerbaycan sahasında dastan adı verilen 

nazım-nesir karışımı anlatmalar Türk insanının belirli dönemlerde roman ihtiyacını 

görmüştür. Uzun metinler olan halk hikâyeleri bitmek tükenmek bilmeyen kış 

gecelerinde bir eğlence aracı olmuş ve bazılarının anlatılması aylar almıştır. 
Hikâyeye gerçek olayın dışında diğer türlerden parçalar da eklenmiştir. Bu 

eklemeler masal, efsane, bilmece, atasözü, ninni, tekerleme, vb. olduğu gibi şiir de 

olabilmektedir. Zaten halk hikâyesi dediğimiz metinler diğer halk anlatmalarından 
nazım-nesir karışımı olma özelliğiyle ayrılmaktadır. Kısacası halk hikâyeleri 

kuruluş itibariyle iki bölümden ibaret olup bunlar nazım ve nesir kısımlarıdır. Halk 

hikâyesi anlatıcılarına göre halk hikâyelerinin değişmeyen kısımları manzum 
kısımlarıdır. Anlatıcı, nesir kısımlarında nazma göre daha serbesttir. 

Çıldırlı Âşık Şenlik usta bir âşık olmanın yanında aynı zamanda iyi de bir halk 

hikâyesi anlatıcısıdır. O, yaşadığı dönemde onlarca hikâyeyi anlatmış, bu arada üç 

yeni hikâye de tasnif etmiştir. İşte bu hikâyelerin manzum kısımlarında sık sık 

bayatı örnekleriyle karşılaşıyoruz. Diğer şiirlerde olduğu gibi burada da bayatılar 
tapşırma hanesinden sonra gelmektedir. 

Sevdakâr Şah ile Gülenaz Sultan hikâyesinde Gülenaz Sultan’ın ağzından bir 

koşma okunduktan sonra bayatı gelmektedir. 

Lelinciyem dilde giryan olmuşam 

Müşgül hâlim bilirseniz ne olur 

Gözü yaşlı intizarı galmışam 
Muradıma yetirseniz ne olur 

 

Aşk ehlinden bele zulum olur mu 
Feleh perekende  saldı yolumu 

Göz yaşım menim arz-ı hâlımı 

Yazıf yâra  götürseniz ne olur 
 

Gülenaz Sultan’nam çekerem ahı 

Gametim şücadı gaddim sürahı 

Sevdiğim zulumkar Sevdakâr Şah’ı 
Bize mehman getirseniz ne olur 

 

Alma yanı 
Yanağın alma yanı 

Gabre nasıl goyarlar 

Muradın almayanı (Alptekin-Coşkun, 
2006: 594 ). 

Dikkat edilirse asıl söylenmek istenen bayatıda dile getirilmektedir. Âşık olup 

da muradına eremeyen Gülenaz Sultan asıl arzusunu bu bayatıda dile 

getirmektedir. Çünkü hikâyenin aslında Sevdakar Şah’a sırılsıklam âşık olan bir 

Gülenaz vardı ki  o, kavuşma konusunda da ümitsizdir.  

Sevdakâr,  Telli Gülşah, Gülbahar, Döne, Mehri, Süsene, Münevver, 

Möhteber, Sona, Zeynef, Seyhat Hanım, Taybe, Ayşa, Zeycan, Esmer Han’ın 
adlarını saydıktan sonra “Hanı menim Gülenaz’ım nerede?” diye sorunca yukarıda 

sözünü ettiğimiz kızlar hep birden ağlamaya başlarlar. Kızların bu hâlini gören 

Sevdakâr aşağıdaki bayatıyı okur: 
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Ay... Gülenaz 

Bülbüle naz güle naz 

Boyun bir saray gördüm 

Ağlıyan çoh, gülen az (Alptekin-Coşkun, 2006: 624). 
Bu bayatının çeşitli kaynaklarda Fuzuli’ye ait olduğunu söyleyenler varsa da 

bayatının kime ait olduğu bu parçada belli oluyor. Bu bayatı Çıldırlı Âşık Şenlik 

tarafından Gülenaz Sultan için söylenmiştir. Salman Bey, Sevdakâr’ın aşkıyla şiir 
söyledikten sonra arka arkaya iki bayatı okur. 

Ezzinem göy semeni 

Göy yaylıh göy semeni 

Acap canan ne diyer 
Bu günde görse meni (Alptekin-

Coşkun, 2006: 823). 

Yarım alma 

Yemeğe yarım alma 

Yalvererem ay Allah 
Canım al yârım alma (Alptekin-Coşkun, 

2006: 823, 850 ). 

Bu iki bayatıda dikkatimizi çeken  “göy semeni” kelimesi olup bize Nevruz 

bayramını hatırlatmaktadır. Bilindiği gibi baharı karşılamanın sembolü Şenlik’in 

coğrafyasında semeninin yeşermesiyle birlikte olur. İkinci dörtlükte sözü edilen 
almaya bağlı kalınarak yapılan cinasta da elma ve sevgili arasında bir bağ 

kurulmaktadır. Bu da bizi elmanın mitolojideki derinliklerine kadar götürmektedir. 

Şimdi de Şenlik’in diğer şiir ve hikâyeleri arasına serpiştirilmiş olan 

bayatılardan tespit ettiklerimizi kitaptaki sırasına göre vermek istiyoruz: 

Âşık diyer dağ itti 
Duman basdı dağ itti 

Bizler bir oymah idik 

Yağı bastı dağıttı (Alptekin-
Coşkun, 2006: 264). 

 

Dağda ne var 

El göçüp bağda ne var 
Mecnun hayali gönlüm 

Leyla’sız dağda ne var  (506). 

 
O gün eyler 

O guzeyler o güneyler 

Dost dosta gavuşanda 
Bayramı o gün eyler  (506). 

 

Garğamışa 

Yol gider Gargamış’a 
Yüz bin algış neylesin 

Bir felek garğamışa (527-852). 

 
Âşık der alma yanı 

Yanağı alma yanı 

İki gözden kor olsun 
Söz verif almayanı (652). 

Dolu gözler 
Dağ başın dolu gözler 

Mende de can galmadı 

Yardaki dolu gözler (712). 
 

Sarı yardan 

Su gelir Sarıyar’dan 

Feleğe ne gaydadı 
Ayırır yarı yardan (721). 

 

Ordu bata 
Yol geder Ordubat’a 

Başda gumandan gereyh 

Goymaya ordu bata (727). 
 

Gemim deryada galdı 

İşim feryada galdı 

Öldüğüme gam yemem 
Mehriban yada galdı (734). 

 

Âşıh der gördü günü 
Ay doğdu gördü günü 

Namerde sır eğlemez 

Mert demez gördüğümü (738). 
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Bağda dara 

Zülfünü bağda dara 

Bülbülü gül ucunnan 

Çekerler bağda da (730). 
 

Ya deli 

Ya divanda ya deli 
Mezarda ruhum titrer 

Yara değse yad eli (733, 851). 

 

Men ezzinem hal hala 
Goyun gider halhal’a 

Gorherin civan öllem 

Sevdiğim halh ala (740). 
 

Yarım alma 

Yemeğe yarım alma 
Yalvarırım Hada’ma 

Canım al yarım alma(748, 850). 

 

Dert ekerem 
Neylesin derde Kerem 

Goşmuşam dert çiftini 

Özüme dert ekerem (767). 
 

Ezreyil ezdi meni 

Arayıf gezdi meni 

Men muradım almadım 
Deftere yazdı meni (853). 

 

Ezzinem su dayandı 
Sel basdı su  dayandı 

Üstüme su serptiler 

Tutuşdu su da yandı (854). 
 

Yeri yeri dur ağlar 

Sana yağsın nur dağlar 

Men özüm ağlamazdım 
Meni görüf  yurd ağlar (857). 

 

Âşıh der bele bağlar 
Gözel kemeri bele bağlar 

İçinizde yarım yoh 

Yoh olsun bele bağlar (859). 
 

Bir de men 

İçem ağı bir de men 

Gün geçdi men gocaldım 

Bala doğmam bir de men (861). 
 

Günde men 

Gölgede men gün de men 
Yılda gurban bir olar 

Sene gurban günde men (853). 

 

Yağı damlar 
Çıranın yağı damlar 

Baherem yar görünmer 

Olufdu yağı damlar (855). 
 

Yar içerden 

Kes bağrım yar içerden 
Gözüm gapıda galdı 

Çıhmadı yar içerden (858). 

 

Nem alır 
Boşa torpah nem alır 

Neyin galdı dünyada 

Feleyh menim neyim alır (860). 
 

Bu dağdan 

Elem keçer bu dağdan 

Ayrılıh yaman dağdı 
Herkes gorhar bu dağdan (768). 

 

Merd oynar 
Dalı olan merd oynar 

Dindirmeyin men garibi 

Üregimde dert oynar (2006: 777). 
 

Anam anam öz anam 

Bağrı dolu köz anam 

El ağlar yalan ağlar 
Goy ağlasın öz anam (794). 

 

Goyunda guzu menem 
Ürekde sızı menem 

Gedin deyin anama 

Gülmemiş gızı menem (795, 852). 
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Görüldüğü gibi burada örneklerini verdiğimiz bayatıların sayısı Şenlik’in 

şiirlerinde epeyce fazladır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Şenlik kolundan 

(okulundan) mezun olan âşıklar da şiir ve hikâyelerinde sık sık bayatılardan 

yararlanmaktadırlar. Öyleyse mâni/hoyrat/bayatı araştırıcıları Şenlik ve Şenlik’in 
yolundan giden âşıkların şiir ve hikâyelerini de değerlendirmelidirler. 

 

NOTLAR 
Ali Berat Alptekin, Çıldırlı Âşık Şenlik Bibliyografyası, Ankara 1989. 

Ali Berat Alptekin- M. Nizamettin Coşkun, Çıldırlı Âşık Şenlik Divanı, 

Ankara 2006.  

Ensar Arslan, Çıldırlı Âşık Şenlik Hayatı, Şiirleri ve Hikâyeleri (İnceleme-
Metin-Sözlük), Ankara 1975.  

İsmail Âşıkoğlu, Âşık Şenlik, İzmir 1964. 

İslam Erdener, Âşık Şenlik Divanı, Kars [1960]. 
Mustafa Gültekin,  

Fahrettin Kırzığoğlu, “Çıldırlı Âşık Şenlik’in (1853-1912) Vatan ve Millet 

Duyguları”, Âşık Şenlik Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2000, 161-173. 
Orhan Özbek, Âşık Şenlik: Değişmeler/Karşılaşmalar, Ankara 1969. 

 

 

 

ÖĞRETMENE SESLENİŞ 
Nazmiye SARIKAYA 

 

Başöğretmen Atatürk, 
O’nun izinde yürüyor, aydınlığa her Türk 

Çek öğretmenim kürekleri, enginlere doğru çek, 

Bilgi tohumlarını gece gündüz ek ha ek... 

Akan bir pınarsın, yurdun dört bir yanında, 
Ara beni bulursun, her an yanı başında, 

Üzüntünde, neşende, umudunda, tasanda, 

Yürüyeceğiz birlikte, başarı dolu yolda... 
İlken Atatürk yolu, 

İçin inançla dolu, 

Ektiğin fidanları koru, 

Onlarla yeşerecek bu güzel Anadolu... 
Umut ışığısın sen, çevrende döner kelebekler, 

Sevgi dolu bir bahçesin, açar her renk çiçekler, 

Taze çiçekler gibi, aydın yüzlü gerçekler, 
Hepsi senin dünyanda, ebedî meşaleler... 

Seninle doğan güne bak, nasılda parlak, 

Yürekler tertemiz, alınlar ak pak, 
Sokmayız aramıza asla nifak, 

Cehalet düşmanını söküp kökünden at... 
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BİR ATASÖZÜNÜN HİKÂYESİ: EMANETE HIYANET OLMAZ! 

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH
*
 

2001 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. 

Dr. M. Şevki Aydın’ın başkanlığında bir kurul Millî Eğitim Bakanlığı Din İşleri 
Genel Müdürlüğü için Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğretim Kılavuzu (MEB 

Yay., İstanbul, 2002) adlı İlköğretim kitapları yazılmıştı. Ben de Türkçe öğretmeni 

arkadaşlarımla birlikte 4-8. sınıflar için yazılan bu beş ciltlik çalışmanın dilini 

kontrol etmiş, düzeltmelerini yapmış, Türk Dil Kurumunun 2000 baskısı İmlâ 
Kılavuzu’na uydurmaya çalışmıştım. Bu çalışma boyunca dil konusunda 

aydınlarımızın kafalarının karışık, bilgilerinin yetersiz, ilgilerinin zayıf olduğunu 

tespit ettim. Hele de “emanete ihanet olmaz / edilmez” atasözüyle ilgili hatıramı 
hiç unutamam. Sınıflarda öğrencilerimle, dost meclislerinde yâranla paylaşmıştım. 

Sizinle de paylaşayım. 

Bahsi geçen yazar grubu metinleri yazıyor, Türkçe öğretmeni arkadaşlarım 

metni okuyup gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra bir de ben okuyordum. Kitapta, 

anlatılan dinî konularla ilgili atasözleri ve deyimler veriliyor, çocukların daha iyi 
kavrama ve akılda tutmaları sağlanmaya çalışılıyordu. 7. sınıflar kitabının ikinci 

ünitesi “Din Güzel Ahlâktır” başlığını taşımaktadır. Burada “Din Güzel Ahlâklı 

Olmama Nasıl Katkı Sağlar?” başlığı altında güzel alışkanlıklar sıralanıyordu. 
Bunlardan birisi de “Emanete İhanet Etmem”dir. Kitabın 26. sayfasının büyük 

bölümü bu konuya ayrılmıştır. Bahsi geçen söz burada dört kez “emanete ihanet 

etmek”, iki kez de “emanete hıyanet etmek” biçiminde geçmektedir. 

Kitabın bu bölümünü daha ilk okurken atasözündeki yanlışı fark ettim ve 

bunun doğrusunun “Emanete hıyanet olmaz / edilmez” biçimde düzeltilmesi 

gerektiğini metin üzerinde not ederek gönderdim. Bölüm düzeltmenler (eskiler 
musahhih derdi) ve yazarlar tarafından düzeltilip bana döndüğünde bu atasözünün 

düzeltilmediğini görünce iyi niyetle çalışma odasına gidip yazar ekibini sözlü 

olarak ikna etmeye çalıştım. Uzun uğraşlardan sonra da bunu başardım ve 
istediğim gibi düzeltildi. Yazılan bölümler Ankara’da kitabı hazırlatan Din 

Öğretimi Genel Müdürlüğüne gitti. Kitabın biten bölümleri son bir kontrol ve onay 

için bu kuruma gönderiliyor, orada uzmanlarca okunarak görüş bildiriliyor, gerekli 
düzeltmeler Kayseri’de yapılıyordu. Aynı atasözü bu sefer de bu kurumun 

uzmanlarına takıldı. Yazarları ikna ederek düzelttiğim “hıyanet” kelimesi 

Bakanlığın işgüzar elemanları tarafından tekrar “ihanet”e çevrilerek geri 

gönderildi. Çünkü birçok kimse gibi onlar da atasözünü yanlış biliyor, sözlüklere 
bakma zahmetine girmiyor ve düzeltmelerimi kabullenmek istemiyorlardı. 

Bu olay beni çok sinirlendirdi. İlköğretimde okutulacak kitapları okuyan ve 

inceleyen kurulun değerli üyeleri basit bir atasözünün doğru biçimini bilmiyor, 

tereddüt ettikleri zaman atasözleri sözlüğünü açıp bakarak öğrenmeyi akıllarının 

ucundan bile geçirmiyor, üstelik Türkçeci bir profesörünün yazdığı notu da ciddiye 
almıyorlardı. Bunun üzerine ne yaptım, biliyor musunuz? Atasözünün doğrusunun 

neden “Emanete ihanet olmaz / edilmez” değil de “Emanete hıyanet olmaz / 

                                                
* Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı. 
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edilmez” olduğunu uzun bir notla izah etmeye çalıştım. Yine ikna olmayacaklarını 

tahmin ettiğim için de çeşitli kaynaklardan atasözünün doğru biçimini gösteren 

sayfaların fotokopisini çekerek notuma ekledim.  

Sonucu merak ediyorsunuz. Aslında birkaç ay sonra basılıp gelen kitaba bir 

daha bakmak istemedim. Çünkü her hâlükârda ikna edemediğimi düşünmüş 

olmalıyım. Aradan beş yıl geçtikten sonra bu konuyu yazmaya niyetlendiğimde 
kitaplarda arayıp atasözünü buldum. Yukarıda da bahsettiğim gibi, beş defa yanlış, 

iki defa da doğru biçimiyle yer aldığını görünce de hiç şaşmadım. Kitapta biri 

“İçindekiler”de, altısı metin içinde olmak üzere toplam yedi defa geçen bu 
atasözünü ilk beş yerde düzeltip son ikisini olduğu gibi bırakmışlar. Usandılar mı 

acaba?  

Kitapta yanlış ve doğru örnekler şöyle geçiyor: 
1-2. “Emanete ihanet etmem” 

3. “Size verilen bir görevi yapmamak emanete ihanet etmek midir? Tartışınız. 

4. “Emanete ihanet etmek ise güven duygusunun kaybolması sonucunu 

doğurur.” 
5. “Emanete ihanet etmenin kişiye ve topluma zararları nelerdir? Tartışınız.” 

6. “Hz. Peygamber de emanete hıyanet etmenin ikiyüzlülüğün işaretlerinden 

biri olduğunu bildirmiştir (Camiüssagir, 2, 1/8). 
7. “Emanete niçin hıyanet etmemek gerekir? Açıklayınız.” 

Metinde verilen bir ayette kelimenin doğru kullanımının ip uçlarını buluyoruz: 

“Ey inananlar! Allah’a ve peygambere hainlik etmeyin. Sonra size emanet edilen 
şeylere hainlik etmiş olursunuz.” (8/Enfâl suresi, 27) 

“İhanet” ve “hıyanet” kelimeleri aynı anlama gelir mi? Birbirinin yerine 

kullanarak geldiğini zannedebilirsiniz, hâlbuki her ikisinin de anlamları farklı. Her 

ikisi de Arapça kökenli, fakat kökleri aynı değil. “İhânet” kelimesi güzel h ile, 

“hıyânet” kelimesi hı ile yazılıyor. Kökleri gibi anlamları da farklı. “İhânet” 

kelimesi “hevn” kökünden, “1. haksızlık. 2. hainlik, kötülük.” anlamlarına geliyor. 
“Hıyânet” kelimesi ise “hân” kökünden, “1. hainlik. 2. s. vefasız, hain. 3. İtimadı, 

güveni kötüye kullanma.” anlamlarına geliyor. “Hâin” kelimesi “hıyânet”in 

ismifaili, Türkçesi yapanı. Atasözündeki anlamı tam olarak karşılayan ise 
“hıyanet”in 3. anlamı, yani “itimadı, güveni kötüye kullanma”dır. Gerçi 

Devellioğlu “hainlik” anlamını her ikisine de vermiş ama bu biraz şüpheli 

görünüyor. 

Özkul Çobanoğlu bu atasözünü Türkiye Türkçesi dışında on dört Türk 

lehçesinde daha tespit etmiş (Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, Ankara 2004, 
s. 244-45). Bunların on ikisinde “Emanete hıyanet olmaz / edilmez” biçiminde 

kullanılıyor. Başkurtça ve Karakalpakçada ise biraz farklılaşmış. Fakat “ihanet” 

kelimesini kullanan yok. Anlaşılıyor ki, atasözünü doğru kullanmak Türk 
dünyasıyla ortak kültürel bağlarımızın devamı açısından da önemli. 

Anlamlar birbirine yakın olsalar bile atasözümüz binlerce yıldan beri 

kültürümüzün içerisinden “hıyanet” kelimesiyle süzüle süzüle gelmiştir. Atasözü 

ve deyimlerimizi doğru biçimleriyle kullanmak hepimizin asli görevlerinden 

biridir. Bu atasözünü kimi zaman meslektaşlarımın da yanlış kullandığına şahit 
oldumsa da onları uyarma cesaretini kendimde bulamadım. 
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VATAN 
Cavide SİVRİKAYA 

 

Vatan... 

Asırlarca, 
Kim bilir, kaç cengâver kumandanın, 

Ruhuna sinmiş, fetih duası. 

 
Vatan... 

Her devirde nazlı 

Fetheden, fethedilen arasında, 

Kayan yıldızlardı. 
 

Vatan... 

Anayurttu, 
Kulelerinde, kubbelerinde, 

Binlerce destan doğdu. 

 
Goncanın gül oluşu gibi 

İstanbul’un fethi. 

Genç Mehmet’ti, 

Genç Mehmetçiklerdi, 
Zaferlerinin sahibi. 

Cennetle müjdelendi hepsi. 

 
Vatan... 

Bazen gülden kırmızı, 

Bazen geceden siyahtı, 
Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar… 

Ve 9 Eylül, 

Vatan gülden güzel, 

Günden beyazdı. 
 

Vatan, su içmek gibi, 

Vatan, hak şarabı, 
Vatan, ekmek teknesi.... 

 

 

 

Vatan...  

Kutsal bir hırka, 
Bir hırka, bir seccade 

Bizlere emanetti. 

Gözyaşımla ıslansa da seccadem, 
Hırkam hep tesellimdi. 

 

Kara, vatana dönüştü: 

Şehitlerin süngüsüyle. 
Gün uzar, sonsuz olur, 

Şehidimin günlüğünde, 

 
Sözcükler yetmez, 

Şehidin rahmetine. 

Her biri pervane 
Sakınır mı canı bir kez bile? 

 

Vatan zincir, demir bilekte 

Geçmişten geleceğe, 
Acıda sevinç, 

Sevinçte acı, 

Sancı ilaç yazdırır, 
Çok ilaçlar yazdırdı. 

 

Gök çadır, güneş bayrak, 
Vatan coşkun ırmak, 

Asırlarca akacak… 

 

Vatana şehit yağdı, 
Gök kubbeden sağnak sağnak. 

 

Vatan asırlarca, 
Kim bilir kaç şairin, 

Mısralarına sinmiş, 

Ruhuna sinmiş İlk duası, 

İlk mısrası, son mısrası… 
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KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN BİR ÖNERİ: FARUK NAFİZ VE ‘HAN 

DUVARLARI’ 
Prof. Dr. İsmail GÖRKEM* 

Yaklaşık bir buçuk yıl kadar evvel, Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber basında 
yer almıştı. Önce “Han Duvarları Restore Ediliyor” başlıklı haberi okuyalım: 

 “Niğde’nin Ulukışla ilçesinde XVI. yüzyılda Sadrazam Mehmet Paşa 

tarafından yaptırılan ve şair Faruk Nafiz Çamlıbel’in ‘Han Duvarları’ şiirine konu 

olan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı restore ettirilecek. Vakıflar Genel Müdürü 

Yusuf Beyazıt, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 
kervansarayın restorasyon maliyetinin 10 milyon YTL olduğunu söyledi. Beyazıt,  

tarihî kervansarayın içindeki cami, hamam, fırın, ahır ve dükkânların harap 

durumda olduğunu belirterek, belediyeyle işbirliği yaparak restorasyon 
çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Aslına uygun onarılacak kervansaray, yeniden 

sanatsal etkinliklerin mekânı haline gelecek. Başta ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel 

olmak üzere tüm şairlerin anısına düzenlenecek şiir şölenlerine de ev sahipliği 
yapacak. Çamlıbel’in ‘Han Duvarları’ şiiri de kervansarayın girişine yazdırılacak.” 

(Ankara, AA, 23 Ağustos 2005).  

Yukarıdaki haberle ilgili tekliflerimizi, yazının ilerleyen satırlarında bulmanız 

mümkündür. 

1897-1973 yılları arasında yaşayan Faruk Nafiz Çamlıbel, 1922-1924 yılları 

arasında Kayseri Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapmıştır. ‘Beş 

Hececiler/Hecenin Beş Şairi’; Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek, Halid 
Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz Çamlıbel’dir. Çamlıbel, edebiyat 

tarihlerimizde ‘Beş Hececiler’ arasında en genç olan şair olarak kaydedilmektedir. 

Beş Hececiler, II. Meşrutiyet’ten (1908) sonra Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’in 

öncülüğünde ortaya çıkan ‘Yeni Lisan’ ve ‘Millî Edebiyat’ akımını benimseyerek 
şiirlerini hece vezniyle yazmıştır.  

Faruk Nafiz’in Anadolu’ya gidişi, önce Ankara’da ve daha sonra da Kayseri’de 

geçirdiği günler, kendisini ‘Cumhuriyet Türkiyesi’nin temellerinin atıldığı yıllar 

içinde yaşanan ‘Memleket Edebiyatı’na yöneltmiştir. Meşhur ‘Han Duvarları’ 

isimli uzun şiiri, şairin Kayseri’de geçirdiği günlerin hatırasını taşır mahiyettedir. 
Şiir, Faruk Nafiz tarafından Osmanzâde Hamdi Beye ithaf edilmiştir. Han 

Duvarları, rahmetli Prof. Dr. Mehmet Kaplan tarafından kaleme alınan Cumhuriyet 

Devri Türk Şiiri (MEB Yay., İst. 1973, s. 3-20) adlı eserde büyük bir vukufla tahlil 
edilmiştir. (Şiirle ilgili aşağıdaki değerlendirmeler, Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın 

söz konusu yazısından alınmıştır). 

Han Duvarları şiirinde, soğuk bir Mart sabahında başlayan, Ulukışla’dan 

Kayseri’ye ‘yaylı’ denilen at arabasıyla yapılan üç günlük bir yolculuk hikâye 

edilmektedir. Han Duvarları şiirinin içinde dörtlükler halinde serpiştirilmiş 
‘Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ adlı meçhul bir halk şairinin dörtlükleri önemli bir yer 

tutmaktadır. M. Kaplan, “Maraşlı Şeyhoğlu’nun gözle görünmeyen, fakat bu 

                                                
* Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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coğrafyanın-Anadolu coğrafyasının- âdeta her tarafına sinmiş olan manevî 

varlığı”nın şiirin en önemli unsurlarından biri, “bu topraklarda yaşayan muzdarip 

insanların temsilcisi veya sembolü” olduğunu kaydetmektedir. Şiirde Orta 

Anadolu, Toros Dağları, Ulukışla, Niğde, Araplı Beli -ismen zikredilmemekle 
birlikte Yeşilhisar-, İncesu ve Erciyes gibi isimler kaydedilerek, mekân âdeta 

belirgin hale getirilmiştir.  

Bilindiği gibi, hanların küçüklerine sadece ‘han’, büyüklerine ise ‘sultan hanı’ 

adı verilmektedir. İkincilere, sultanlar yaptırdığı ve diğerlerine kıyasla daha büyük 

olduğu için bu isim verilmiştir. ‘Menzil’, ‘konak’ karşılığındadır; kervan veya ordu 
bir günlük yol gidince bir menzile varılır. Burası çoğunlukla kasaba veya köy, bu 

olmadığı takdirde muhafazalı kervansaray olmaktadır. Menzillerin arası ortalama 

olarak 35-40 kilometreden fazla olmazdı.  

İlk Gün 

Ankara’dan Ulukışla’ya şairin trenle yolculuk yaptığını düşünüyoruz. Faruk 

Nafiz’in Ulukışla’dan Kayseri’ye üç günde ‘yaylı’ denilen kiralık at arabasıyla 

yaptığı, yolculuk esnasında üç gece hanlarda konakladığı bu yolculuğun hikâyesini, 
Han Duvarları mısralarının kılavuzluğunda kat etmeye başlayalım:  

“Gidiyordum gurbeti gönlümde duya duya/ Ulukışla yolunda Orta Anadolu’ya 

(...) Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine/Uzanmışım kalmışım yaylının şiltesine/ 

Bir sarsıntı… Uyandım uzun süren uykudan/Geçiyordu araba yola benzer bir 

sudan/ Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu/Sağ taraftan çıngırak sesleri 
geliyordu/Ağır ağır önümden geçti deve kervanı/Bir kenarda göründü beldenin 

viran hanı/ Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri/ Atlarımız çözüldü girdik 

handan içeri”.  

İlk günkü yolculuk, Niğde girişine bulunan bir handa gece konaklanarak son 

bulmuştur. Tarihî kayıtlarda bu yol üzerinde ‘Sarı Han’ isimli bir hanın var olduğu 
görülüyor. Sarı Han, 1357’de yaptırılmış, özelliği olmayan küçük bir handır. Niğde 

kalesinin dışında olup Selçuklu eseridir (bk. İsmet İlter, Tarihî Türk Hanları, 

Karayolları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1969, s. 53).  

Faruk Nafiz bu handa bir “şair arkadaşa” yani Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ın  

H.1337/M.1921 tarihli dörtlüğüne rastlayacaktır:  

“On yıldır ayrıyım Kınadağı’ndan/ Baba ocağından yâr kucağından/ Bir çiçek 

dermeden sevgi bağından/ Huduttan hududa atılmışım ben// Altında da bir tarih: 
Sekiz mart otuz yedi/Gözüm imza yerinde başka bir ad görmedi.”  

İkinci Gün  

Ertesi gün sabah erkenden yolculuk başlar. Niğde şehrinin kenar evleri artık 

arkalarında kalmıştır. Niğde tarafı baharı yaşarken, Kayseri tarafında her yerin 

karla kaplı olduğunu görecektir:  

“Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide/ İki dağ ortasında boğulan bir 

geçide/ Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden/Geçidi atlayınca şaşırdım 

sevincimden/ Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla/Önümdeki arazi örtülü şimdi 
karla/ Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu/ Burada son fırtına son dalı 

kırıyordu/Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla/ Savrulmaya başladı karlar 
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etrafımızda (...) Gönlümde can verirken köye varmak emeli/ Arabacı haykırdı: ‘İşte 

Araplı Beli!’/ Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana/ Biz menzile vararak atları 

çektik hana”  

Şiirde gece kaldıkları hanın ismi verilmemiştir. Bu han Niğde-Yeşilhisar 

arasında Yeşilhisar’a dört kilometre mesafede bulunan Höyük köyü veya Hanköy 

sınırları içerisinde yıkılmış bir han veya Karacabey kervansarayı -Kayseri’ye doğru 
giderken Yeşilhisar ilçesi çıkışında- olabilir. Faruk Nafiz, bu iki handan birisinde 

gece konaklamış olmalıdır (Yrd. Doç. Dr. Celil Arslan’ın verdiği sözlü bilgi).  

Şair, Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ın izini, han duvarlarına yazdığı dörtlükler 

vasıtasıyla sürmektedir:  

“Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri/Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri/ Bu 

akisle duvarda çizgiler beliriyor/ Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor:’Gönlümü 
çekse de yârin hayâli/Aşmaya kudretim yetmez cibâli/ Yolcuyum bir kuru yaprak 

misali/Rüzgârın önüne katılmışım ben’”  

Üçüncü Gün  

O gecenin sabahında tekrar yaylı ile Kayseri’ye doğru yola devam edilecektir:  

“Uzun bir yolculuktan sonra İncesu’daydık/ Bir handa yorgun argın tatlı bir 
uykudaydık/ Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım/ Baş ucumda gördüğüm şu 

satırlarla yandım:’Garibim nâmıma Kerem diyorlar/ Aslı’mı el almış harem 

diyorlar/ Hastayım derdime verem diyorlar/ Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ım ben’// 

Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında/ Korkarım yaya kaldın bu gurbet çıkmazında/ 
Ey Maraşlı Şeyhoğlu, evliyalar adağı/ Bahtına lânet olsun aşmadınsa bu dağı/ Az 

değildir varmadan senin gibi yurduna/ Post verenler yabanın hayduduna kurduna”  

Şiirde bahsedilen bu han İncesu ilçe merkezindeki Merzifonlu Kara Mustafa 

Paşa külliyesidir. XVII. yüzyılda inşa edilmiş, Osmanlı dönemine ait bir 

kervansaraydır; hâlen restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Prof. Dr. Mustafa 
Denktaş’ın bu kervansaray hakkında “İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 

Külliyesi” (Vakıflar Dergisi, S. 26, Ank. 1997, s. 193-224) adlı hacimli bir 

makalesinin olduğunu da burada kaydetmek istiyoruz.  

Menzile Varış  

“Arabamız tutarken Erciyeş’in yolunu/Hancı, dedim, bildin mi Maraşlı 

Şeyhoğlu’nu?/ Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende/ Dedi: Hana sağ indi ölü 

çıktı geçende/ Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti/ Bizim garip Şeyhoğlu 
buradan geçmemişti/ Gönlümü Maraşlı’nın yaktı kara haberi”  

“Artık bu kadarı da fazla olmadı mı?” dediğinizi duyar gibiyim. Han Duvarları 

şiirinin ‘kurmaca’ bir eser olduğunun elbette bilincindeyim. Ama trenden inen 

Faruk Nafiz’in bir gece XVI. yüzyılda Sadrazam Mehmet Paşa tarafından 

yaptırılan -yazımızın baş tarafında haberini verdiğimiz- Ulukışla’daki handa 
kalması, şiirdeki bilgilere göre imkânsızdır. Ama haberde de yer aldığı gibi, ne çare 

ki, söz konusu han, Faruk Nafiz ve onun Han Duvarları şiiriyle özdeşleştirilmiştir. 

Bu yanlışın düzeltilmesi gerekmektedir. Hâlbuki Han Duvarları şiirinde şairin 
Ulukışla-Kayseri hattı boyunca üç gece hanlarda gecelediği, bunlardan ilkinin 

Niğde’de, diğer ikisinin ise Kayseri il sınırları içerisinde bulunduğu açıktır.  
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Teklifimiz, şairin geceleri konakladığı bu hanların duvarlarına, şairin resmi ile 

birlikte Han Duvarları şiirinin o mekân ile ilgili mısralarının işlenmesidir. Ayrıca 

‘Araplı Beli’ne, şairin bir resmi ile şiirin o mekânla ilgili kısımlarının da işlenmesi 

yerinde olacaktır. Her üç handaki söz konusu yazıların yanına, görülüp 
okunabilecek şekilde, şöyle bir notun düşülmesi, elbette uygun olacaktır: “Han 

Duvarları şairi Faruk Nafiz Çamlıbel 1922 yılının soğuk bir Mart ayında, bu 

handa bir gece konakladı.”. Araplı Beli’ndeki anıtın da uygun bir yerine “Han 
Duvarları şairi Faruk Nafiz Çamlıbel 1922 yılının soğuk bir Mart ayında buradan 

Kayseri’ye bakmıştı!” yazdırılmalıdır.  

Ne dersiniz, ‘kültür turizmi’ denilen şey, sahiden bu değil midir?  İlgililere 

duyurulur!.. 

 

 

 

ÇIĞLIKLARIN YURDUYUM 
Bedrettin KELEŞTİMUR 

 

Ben fakir, 

Ben hakir, 
Ben kimsesiz, 

Bütün çığlıkların yurduyum!.. 

 
Ben sabi, 

Ben sefil, 

Ben derbeder, 
Bütün divanelerin yurduyum!.. 

 

Ben masum, 

Ben mağdur, 
Ben çilekeş, 

Bütün viranelerin yurduyum!.. 

 
Ben kırık, 

Ben dökük, 

Ben yıkık, 

Bütün gönüllerin yurduyum!.. 

 

Bir gönül yapmaya 

Geldim!.. 

‘Bin ah!’ 

İşittim 

Ben ‘binlerin ahı’yla, 

Taht kuranların yurduyum!.. 
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HALK OZANININ ÇAĞDAŞ MİSYONU IŞIĞINDA ÂŞIK 

REYHANÎ’NİN PARA ADLI ŞİİRİNE BAKIŞ 
Doç. Dr. Ali İhsan KOLCU 

PARA 
 

Her nere gittimse nasıl ettimse, 

Baktım gördüm başta gelen paradır. 

Tellalın yanına şöyle sokuldum,  
Duydum ağzındaki ilan paradır.  

 

Yorulmuş öküze tekme attıran 
Totoda tam on üçü tutturan 

Hâkime savcıya kaş göz ettiren 

Avukatta olan plan paradır. 
 

Bir ölünün cemaati az ise 

Mutlak parası yok harçlığı kısa 

Bir ölünün cemaati çok ise 
Ölen insan değil ölen paradır. 

 

Parasız insana söz mü verirler 
Yol mu gösterirler hız mı verirler 

Keloğlan’a saçlı kız mı verirler 

Paşanın kızını alan paradır. 

 
Gönlümün gözüne bakan geliyor 

Tesbihine püskül takan geliyor 

Fesini bir yana yıkan geliyor 
Ramazanda hafız olan paradır. 

 

Fakiri bilirim lafta bulunur 
Korkusundan hep hilafta bulunur 

Camide de arka safta bulunur 

İmamın sağında kılan paradır. 

 
Âşık Reyhanî’yim söz mü çalarım 

Elli mi çalarım yüz mü çalarım 

Perde inletir de saz mı çalarım 
Unutma ki sazı çalan paradır. 

 

Yüzyıllardan beri halkın gözü, dili hatta silahı olmuş halk ozanlarını 

yaşadıkları çağdan ayrı düşünmek imkânsızdır. Onlar çağlarını tanığı olarak 

gözlemlediklerini dizemlere dökerek aynı zamanda geleceğe belge bırakan birer 
kurum gibi çalışmışlardır. Köroğlu’nu, Dadaloğlu’nu, Kayıkçı Kul Mustafa’yı, 

Gündeşlioğlu’nu, Pir Sultan Abdal’ı bu yönleriyle düşünmek iddiamızı 

doğrulayacaktır.  

Ömrünü kıt imkânlar içinde çağdaş halk şiirini yaşatmaya adamış 

ozanlarımızdan biri olan Âşık Reyhanî (Yaşar Yılmaz) Para adıyla kısalttığımız 
yukarıdaki şiirinde zamanımıza damgasını vuran en önemli meta olan ‘para’nın 

hayatımızı, ahlâkımızı, yaşantımızı ve davranış ve tercihlerimizi nasıl değiştirdiğini 

veciz bir şekilde dile getirmektedir.  

Yedi kıtalık bu manzumeni her bir kıtasında şair paranın etkilediği zümrelerden 

birini işler. Onların paranın varlığı ve gücü karşısında nasıl değiştiklerini, olması 
gerekeni değil olanı resmettiklerini dile getirir. Tellalın ağzından dökülen ilan ona 

vaat edilen paranın sesi olarak çıkmaktadır. İnsan bu göz alıcı maddeye karşı 

tutsaklığını gizleyememekte, onsuz bir hayat düşünememektedir. Para hayatta 

insanların anlaşabildikleri ve kudreti karşısında mağlubiyete hazır oldukları tek 
nesne olarak tebarüz etmektedir.  

Manzumenin ikinci dörtlüğü piyango kültürümüz ile adalet sistemimizin para 

ile olan ilişkisi üzerine kurgulanmıştır. Buna göre yorulmuş öküze tekme attıran 



 

 21 

yani artık çalışmasa, çifte sürülmese kasaba gönderileceğini bilen öküze canlılık 

veren paranın gücüdür. Totoda on üç tutturmayı hayal ettiren şey de paranın 

kudretidir. Onunla gerçekleştirilecek nice hayal ve beklenti vardır. Hal böyleyken 

paranın kutsanması kadar doğal bir şey olamaz. Abdülhak Hâmid Tarhan bundan 
tam yüz elli yıl önce bulunduğu Londra’da İngilizlerin para ve kapitalle olan 

ilişkilerini gördüğü zaman;  

Bankalar ma’bed para ma’bûd  
(Bankalar ibadethane para tapılan kudret) diyecektir.  

Şair aynı kıta içerisinde adalet sistemimizin işleyişi konusunda bir karikatür 

çizer. Buna göre parayla satın alınan hâkim ve savcının birbirlerine yaptıkları kaş 

göz işareti de, avukatın müvekkilini yolmak için kurduğu plan da parayla ilgilidir. 

Bu konuda adalet literatüründe yüzlerce fıkra, öykü ve anekdotun varlığı 
bilinmektedir.  

Bir sonraki dörtlükte paranın sosyal hayattaki rolü üzerinde duran ozan, ölü-

cemaat ilişkisini yine paranın çokluğu-azlığı meselesi ile açıklar.  

Bir ölünün cemaati az ise 

Mutlak parası yok harçlığı kısa 
Bir ölünün cemaati çok ise 

Ölen insan değil ölen paradır. 

Gündelik hayatta yüzlerce örneğini görebileceğimiz bu sahnenin tevil götürür 

bir yanı yoktur. Hatta yaşadığı hayata bakılmaksızın zengin ölüleri cennete 

göndermekle ün yapmış nice imam figürüne rastlamak da mümkündür.  

Manzumenin bir sonraki dörtlüğü yine hayattan bildik bir sahreyi resmeder. 

Buna göre paşanın kızını alan paradır. Paşa kızını yolsuza, fakire vermektense 
zengine vermeyi yeğler. Parasız insanın meclislerde sözü bile yoktur. Başı kel 

olana yani züğürde saçlı kız yani zengin kız verilmez. Para iktidarı da beraberinde 

getirir. Bugün ülkemizde Tüsiad, Müsaid gibi kuruluşların iktidarla olan ilişkilerini 

kim yadsıyabilir.  

Ozanın ironik dilinden sözde dindarlar da nasibini alır. Buna göre ramazan 
ayında bütün hünerini gösterme fırsatı bulan hafızlar da bu işi Allah rızası için 

değil de paranın tatlı yüzü için yapmaktadır. Tespih, püskül, fes gibi dinsel 

motiflerle süslediği dizelerinde bir orta sınıf fotoğrafı çizer. Böylelikle adalet 

sisteminin aktörlerinden din adamlarına kadar bir dizi sosyal figür şairin 
taşlamasından nasibini alır.   

Bir sonraki dörtlükte parasız figürlerin yani fakirlerin toplumdaki yeri ile 

camideki durumlarına dikkati çeken şair hiç de iyimser bir tablo çizmez. Fakirin işi 

ona göre lafazanlık yapmaktır. Korktuğu için de durmadan yalan söyler, 

söylediklerini değiştirir. Camide de en arka safta bulunur. Ön saflara gitmeyi 
kendisi için bir hak olarak görmez. Cami de bile imamın sağında kılan para yani 

zengin kişilerdir. Cami müdavimlerinin çok iyi bileceği gibi bazı vakitlerde, 

özellikle Cuma namazlarında namaza geç kalan kimi zengin zevat bütün bir 
cemaati rahatsız ederek ta ön saftaki yerini alır. Garip olan cemaatin de bu hakkı bu 

tip insanlara vermiş olmasıdır. Herkesin Allah’ın huzurunda kul olarak değer 
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kazandığı ve eşitlendiği bir ortamda dışarıdaki kast sistemini uygulamak ne derece 

doğrudur. Şair işte bu tenakuzu eleştirmektedir.  

Manzumenin tapşırma dörtlüğünde şair çuvaldızı başkalarına iğneyi de 

kendisine batırır.  

Âşık Reyhanî’yim söz mü çalarım 

Elli mi çalarım yüz mü çalarım 
Perde inletir de saz mı çalarım 

Unutma ki sazı çalan paradır. 

Şair estetik bir söylemle dinleyenlerden para, bahşiş vb. ister. Sazı çalanın da 

para olduğunu belirtir. Elli, yüz miktarlarıyla da paranın cinsini belirler.  

Böylelikle paranın hayatımızdaki yeri üzerine iktisat fakültelerinde ders olarak 

okutulabilecek bir manzumeye can verir. Halk şiirinin ne denli büyük bir şiir 
olduğunun çağdaş bir örneğini sunar.  

 

 

 
 

DENİZKIZI’NA SİTEM 

Ramis KARABULUT 
 

Rüyalarda bari gülümser misin? 
Gençliğim uğrunda harcandı gitti. 

Sen de benim gibi kötümser misin? 

Arzular peşinde mısralar bitti… 
 

Başımızda şirin, tatlı belâsın!... 

Hayyam’ı dertlere sen salmadın mı? 

Yunus’un sırtında katlı “belâ”sın!... 
Fuzûlî âhını sen almadın mı? 

 

Çekinme, gel de gör ne hâle düştük: 
Uğrunda harcanmış ömürler bunlar… 

Şiir sokağında acı bölüştük: 

Mısralarda yitik şairler bunlar… 

 
Nerede altın saç, masmavi gözler; 

Hani toz kanatlı ak kelebektin? 

Nerede vaatler, semavî sözler? 
Hani gökyüzünde sen bir melektin? 
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NİĞDE FOLKLORUNDA ÇOCUK OYUNLARI I 

Dr. Nedim BAKIRCI* 

Oyun kelimesi Türkçede geniş anlamı olan bir kelimedir. Tabii oyun 

kelimesinin hangi anlamlara geldiğini geniş olarak vermek istemiyoruz ancak 

okuyucuya bir fikir vermesi açısından birkaç anlamını vererek yazımıza devam 

etmek istiyoruz.  

Oyun, Türkçe sözlükte; vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence, 

kumar, şaşkınlık uyandırıcı hüner, tiyatro ve sinemada sanatçının rolünü 
yorumlama biçimi, vb. anlamında kullanılmıştır (Türkçe Sözlük 1998: 1711). 

Ayrıca hile, düzen, dans anlamı da vardır (Boratav 1994: 232). 

Çocuk oyunları, çocukların ve daha az ölçüde büyüklerin günlük geçim 

didinmelerinden ayırabildikleri boş zamanlarında herhangi bir üretim çabasını ya 

da başka çeşitten bir hizmeti zorunlu kılmadan, sadece eğlenme yolu ile 
dinlenmelerini sağlayan eylemlerdir (Boratav 1994: 232). Çocuk oyunlarını 

Boratav, oyun tasnifinde ilk sırada yer verir. Boratav’ın tasnifinin tamamını 

vermeyip çocuk oyunları ile ilgili kısmı aşağıya alıyoruz: 

I. Sadece çocuklara özgü oyunlar (A-C) 
A. Büyüklerin küçükler için çıkardığı oyunlar. 

B. Çocukların söz oyunları. 

C. Takım hâlinde, danslı, türkülü ve basit taklit oyunları (Boratav 1994: 236) 

İlk sırada yer alan madde büyüklerin çocukları eğlendirmek için ortaya 

koydukları oyunlardır. Burada büyükler, çocuklar için oynar. Büyük oyuncu, küçük 
seyircidir. Bu aynı zamanda “taklit oyunları”dır (Baran 1977: 129). Yani baba, 

anne, ağabey veya abla tarafından sergilenen oyunları daha sonra çocuk taklit 

ederek kendisi oynamaya başlar. Bu da çocuğun beden ve ruh gelişimde oldukça 
yararlıdır. 

İnsan hayatının ilk dönemini oluşturan çocukluk devrinde, çocuk ruh sağlığı 

“sevilmek ve oynamak” diye tanımlanabilir. Çocuklar çevrelerini oyun yoluyla 

tanıdıkları gibi gördüklerini de oyunlarına aktarırlar (Üçer 1985/2: 119). Çocuk 

oyunlarının çocuğun beden gelişimini sağladığı, zekâyı geliştirdiği söylenebilir. 
Çocuk yalnız başına kalsa bile bulup buluşturur ve çeşitli oyunlar ortaya çıkarır. 

Tek başına değil de arkadaşlarıyla beraber ise işte o zaman asıl oyun çeşitleri 

ortaya çıkar. İşte bu oyunlar arkadaşlar arasında vazgeçilmez eğlenceleri oluşturur. 

Aynı yaştaki çocukların oyunlarında, eşlerin seçimi, arkadaşlıkların kurulması, 
küsüp barışılması, cığızlık (mızıkçılık) yapanların oyundan çıkarılması ve 

oynatılmaması, paylaşmanın öğrenilmesi gibi alışkanlıkların yer alması onların 

toplumsal ilişkilere ilk adımlarını atmalarını da sağlar. 

Günümüzde kapalı evlerde arkadaştan yoksun çocukların çevreleriyle iç içe 

olamadıkları, yalnız kaldıkları ve geleneksel çocuk oyunlarından uzak kaldıklarını 

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

nedimbakirci@hotmail.com, nbakirci@nigde.edu.tr. 
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görmekteyiz. Bu yeni yaklaşımın çocuğun hem bedenen hem de ruhen gelişiminde 

bir takım sorunlara yol açtığını gözlemlemekteyiz. Ayrıca çocuğun oyun yaşının 

altı ile on altı olduğunu bilimsel araştırmalarla tespit edilmiştir. Ancak biz 

çocuklarımızı oyun oynaması gereken çağlarda, tamamen gelecek kaygısıyla, âdeta 
okul ile dershane arasına sıkıştırıp hapsetmişiz. Böylece oyun çağındaki 

çocuklarımızı geleneksel çocuk oyunlarından mahrum etmişiz. Çocuğu bu zevkten 

mahrum etmeye hakkımız var mı? 

Her yörenin kendine has çocuk oyunları olduğu gibi bütün bölgelerde ortak 

ancak isimleri farklı olan çocuk oyunları da vardır. Meselâ; Niğde’de Körebe 
oyunu Yozgat Darıca köyünde “Ebe-Vırrık”, Isparta’da “Ebelebel”, Celep-

Çatalca’da “Singitti”dir (Eren 1984/2: 17). Bir başka oyun ise Elâzığ’da “Halviç”, 

Kayseri’de “Tominik”, Niğde’de ise “Domino”dur. Niğde’de “Köy göçtü” oyunu 
Antalya’da “Tingildetmeç”, Bodrum-Kazıklı köyünde “Ev göçtü”dür (Eren 1984/2: 

17).  

Niğde’den derlene çocuk oyunları içerisinde hemen hemen her bölgede bilinen 

oyunların yanında sadece bölgede bilinen oyunlar da vardır. Bu oyunlar oynanırken 

ebe seçmede çeşitli sayışmaca tekerlemeleri söylenir. Bu söylenen tekerlemeler 
sonucunda ebe seçilir. Bu sayışmaca tekerlemelere birkaç misal vermek istiyoruz: 

1. Portakalı soydum başucuma koydum, anne ben bir yalan uydurdum, duma 

duma dum, kırmızı mum, dedemin sakalına kondurdum. 

2. Ma ma matik, kıllı patik, Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık, sen bu 
oyundan çık. 

3. İğne battı, canımı yaktı, tombul kuş arabaya koş, arabanın tekeri, 

İstanbul’un şekeri, hap hup altın top, bundan başka oyun yok. 
4. Ooo eveleme geveleme, karakuşu kovalama, karakuş miskin, gagası keskin, 

ne zaman geddin, yazın geldim, yazılsın çizilsin, bir tahtaya dizilsin, al çık bal çık, 

sana dedim sen çık. 

5. Çık çıkalım çardağa, yön verelim ördeğe, ördek yemini yemeden, viyak 
viyak demeden, küstürdüm bastırdım, seni oyundan çıkardım. 

6. Çan çan çikolata, hani bana limonata, limonata bitti, hanım kızı gitti, neyere 

gitti, İstanbul’a gitti, İstanbul’da ne yapacak, terlik papuç alacak, terlik papucu ne 
yapacak, Düğünde çıngır mıngır giyecek… 

7. Zıpır zıpır zıplama, kelebeği taşlama, kelebeğin kanadı, bal keleşin ilacı, 

keleş meleş nasılsın, kulübede pek hoşsun, kulübenin bacası, çeliktendir kapısı…  

1. KÖY GÖÇDÜ 

15-20 oyuncuyla açık alanda oynanır. Oyuncular iki gruba ayrılır. Grup seçimi 

tamamlandıktan sonra hangi grubun omuza bineceği belirlenir. Altta kalacak grup 

ikişer metre aralıklı daire şeklinde durur. Diğer grup bu oyuncuların omuzlarına 
biner. Binen grubun ebesi elindeki topu sağındaki arkadaşına atar, o tutup, 

sağındaki oyuncuya atar ve top sürekli sağ yandaki oyuncuya atılarak elden ele 

geçer. Oyunculardan biri topu tutamayıp düşerse gruplar yer değiştirirler. Yani 
alttaki grup üste, üstekiler alta geçerler ve oyun bu şekilde sürer (NG). 

2. ALAY TURASI 

Daha çok 15-18 yaş grubu arasındaki erkek çocuklar tarafından açık alanda 
oynanır. Meydanın orta yerine bir kazık çakılır. Sekiz on metre uzaklığındaki ipin 
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bir ucu bu kazığa bağlanır. Oyuncular kendi aralarından bir bekçi seçerler. Bekçi 

kazığa bağlanan ipin ucundan tutar. Diğer oyuncular mendillerinin bir ucunu 

bağlayıp topuz yaparak bekçiye vurmaya çalışırlar. Bekçide ipin ucunu bırakmadan 

mendille kendisine vurmaya gelen oyunculara ayağı ile vurmaya çalışır. Kime 
vurursa o oyuncu ebe olur ve oyun aynı şekilde devam eder (NG). 

3. AŞIK (BACAKALTI) 

10-15 yaş grubu arasında oynandığı gibi yetişkinler arasında da oynanan bir 
oyundur. Yere, çapı 1,5 metre uzunluğunda bir daire çizilir. Her oyuncu dairenin 

tam ortasına çizilen düz çizginin üzerine önceden belirlenen sayıda aşık dizer. 

Dairenin bir iki metre uzağına da kale olarak düz bir çizgi çizilir. Oyuncular 

öncelik sırasını belirleyebilmek için dizdikleri aşıkların yanından kaleye ellerindeki 
sakayı atarlar. Çizgiye en yakın atan birinci, diğerleri de atış durumlarına göre 

ikinci üçüncü sırayı alırlar. İlk sırayı alan oyuncu elindeki saka ile dizili aşıkları 

vurarak dairenin dışına çıkarmaya çalışır. Vuramazsa sırayla diğer oyuncular 
atışlarını yaparlar. Ortadaki aşıklardan birisi çizginin dışına çıkartılır veya yıkılırsa 

ondan sonraki atışlar dairenin çizgisinden yapılır. Bir vurmada dairenin içindeki 

aşıklardan birisini daire dışına çıkartan oyuncu sakasının bulunduğu yerden tekrar 
atış yapma hakkını kazanır. Bu hakkı, daire dışına aşık çıkarmadığı zaman ölür, 

sıra diğer oyuncuya geçer. Dairenin içindeki aşıklar bitince oyun yeniden başlar. 

En çok aşık alan oyuncu oyunu kazanmış olur (NG). 

4. AÇ KAPIYI BEZİRGÂN BAŞI 
Kalabalık oyuncu grubuyla açık alanlarda oynanan bir oyundur. İki çocuk ebe 

olur. Her iki ebe aralarında anlaşarak kendilerine birer birer isim alırlar. Bu isimler 

meyve, çiçek, hayvan isimleri olabilir. 
Örnek olarak bir oyuncunun “elma” diğerinin “armut” ismini aldığını kabul 

edelim. 

İki ebe karşılıklı oturup birbirlerinin ellerinden tutup kollarını havaya 

kaldırırlar. Diğer oyuncular, arka arkaya sıra olurlar ve "Aç kapıyı bezirgân başı, 
bezirgân başı" cümlesini ezgili bir şekilde söylerler. Ebelerde "Kapı hakkı ne 

verirsin, ne verirsin?” diyerek cevap verirler. Oyuncular; “Arkamdaki yadigâr 

olsun, yadigâr olsun” diyerek iki ebenin kollarının altından geçmeye başlarlar. 
Ebeler en son oyuncu geçerken kollarını indirirler. Oyuncuyu ortalarına alırlar ve 

“Elmayı mı istersin Armudu mu istersin” diye sorarlar. Oyuncu “Elmayı 

istiyorum” derse Elma ismini alan oyuncunun tarafına geçer. Ebeler tekrar yeni 
isimler seçer ve oyuncular aynı ezgileri söyledikten sonra geçerken sondaki oyuncu 

yine durdurulur. Oyun bütün oyuncular seçimini yapana kadar sürer. Eşleşme 

tamamlandıktan sonra yere bir metre arayla iki paralel çizgi çekilir. Ebeler önde, 

oyuncular arkada birbirlerinin belinden tutar. Ebeler ayaklarını bu çizgilerin 
üzerine koyup karşılıklı çekişmeye başlarlar. Hangi grup diğerini çekip çizgiyi 

geçirirse o grup oyunu kazanmış olur (NG). 

5. AGAÇ KAPMACA KÖŞE KAPMACA 
Çocukların ağaçlık alanda oynadıkları bir oyundur. Birbirlerine iki üç metre 

aralıklı dört beş ağaç seçilir. Her oyuncu bir ağacın başına geçer, ebe olarak seçilen 

oyuncu ortada durur. Ağaçların başındaki oyuncular sık sık karşılıklı yer 
değiştirirler. Onlar yer değiştirirken ebe oyunculardan birinin ağacını kapmaya 
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çalışır. Eğer kaparsa ortada kalan oyuncu ebe olur. Bu oyun bu şekilde devam eder 

gider (NG).  

6. HARAR 

Geceleri ay ışığında, açık alanlarda kalabalık oyuncu grubuyla oynanır. 
Oyuncular iki gruba ayrılırlar. Grubun biri "Elma" diğeri "Armut" adını alır. Bir 

kemik alıp herhangi bir oyuncu tarafından uzağa fırlatılır. Her iki grup bu kemiği 

aramaya başlar. Kemiği bulan grup "Buldum" diye bağırır. Elmalardan biri 
bulduysa "İşte buldum Elmalar tutun" diye bağırır. Armutlar kaçmaya Elmalar 

kovalamaya başlar. Oyunculardan birini yakalayınca yakaladıkları yerden o grubun 

sırtına binerek kemiğin atıldığı yere kadar gelirler. Oyun kemiğin yeniden 

atılmasıyla başlar ve aynı şekilde sürer (NG). 

7. TURA 

8-10 oyuncu ile kapalı alanlarda oynanan "Tura" oyununda önce ebe seçilir. 

Ebe dışındaki oyuncular daire şeklinde (Aralarında boşluk bırakmadan) omuzları 
birbirine değecek şekilde otururlar. Ayaklarını öne doğru uzatıp diz kapaklarını 

hafif kaldırırlar. Ebe ortada durur. Bir mendilin ucu düğümlenip ve oyunculardan 

biri elindeki "Tura" adı verilen mendili bacaklarının altından, ebeye göstermeden, 
yanındaki oyuncuya verir, o da yanındakine. Mendil hızla bacak altlarından elden 

ele geçerken ebe mendilin kimde olduğunu tahmin edip yakalamaya çalışır. 

Oyuncular mendili elden ele verirken ebenin adını söylerler. Oyuncular ara sıra ebe 

görmeden mendille ona vururlar. Ebe mendili hangi oyuncunun elinde yakalarsa o 
oyuncu ebe olur. Ebe ile oyuncu yer değiştirirler ve oyun aynı şekilde devam eder. 

Ebenin mendili yakalayabilmesi için pratik ve iyi takipçi olması gerekir (NG). 

8. ÖNDEN TURA 
Oyun, 8-10 kişi kızlı erkekli oynanır. Bir kişi ebe seçilir. O duvara ya da ağaca 

başını yaslayarak durur. Diğer oyuncular üç metre arkada yan yana sıralanırlar. Ebe 

“Önden Tura” dedikten sonra arkasına döner. Kimin adım attığını görürse o oyuncu 

oyundan çıkar. Bütün oyuncular oyundan çıkıncaya kadar oyun bu şekilde devam 
eder (NG). 

9. BEŞTAŞ 

Kışın oda içerisinde, yazın bahçede oynanan beş taş oyunu iki kişi ile oynanır. 
Oyuncular bilye büyüklüğünde beş tane taş bulurlar. Sonra oyuna kimin 

başlayacağı belirlenir. Oyuna önce başlama hakkını kazanan oyuncu taşları eline 

alır ve yavaşça yükseğe atar. Yere düşen taşlardan birisini alır ve yükseğe atar, 
yerdeki taşlardan birini alarak yükseğe attığı taşı yere düşürmeden tutar. Aynı 

şekilde birer birer diğer taşları da alır. İkinci kez taşları toplu olarak alır ve tekrar 

yükseğe atar. Bu kez aynı şekilde taşları ikişer ikişer toplar. Üçüncüde üç, 

dördüncüde dört taşı birden alır. Beşincide taşlardan biri işaret parmağıyla 
başparmağın arasından diğer taşlar avuç içine alınır. Başparmak ve işaret parmağı 

arasına alınan taş yükseğe atılır. Avuç içindeki taşlar yere konur ve yükseğe atılan 

taş yere düşmeden tutulur. Bu taş tekrar yükseğe atılarak yerdeki taşlar alınır ve 
tekrar tutulur. Sonra sol elin işaret parmağı ile başparmağı açılarak yere köprü 

kurulur. Taşlar sağ elle köprü kurulan elin üzerinden atılır. Taşlardan biri alınır, 

yükseğe atılıp tutularak yere düşürmeden diğer taşlar birer birer köprünün altından 
geçirilir. Bütün taşlar geçirilince sol elin orta parmağı ile işaret parmağının arası 

açılarak yere konur ve çatal yapılır. Köprüde olduğu gibi taşlar teker teker 
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köprünün altından geçirilir. Sonra orta parmak ve diğer parmakla çatal yapılır ve 

taşlar aynı şekilde geçirilir. En sonunda beş taş birden yükseğe atılarak elin üstü ile 

tutulur. Yere düşen taşlar tutulan taşlardan biri yükseğe atılarak bir seferde 

toplayınca oyun biter. Oyunun temel kuralı taşı yükseğe atınca yere düşürmeden 
yakalamak, yerdeki taşları alırken diğer taşlara dokunmamaktır. Taşa dokunur veya 

yükseğe atılan taş tutulamazsa oyuncu yanar. Bu kez oyuna diğer oyuncu başlar. 

Oyunun neresinde kalınırsa oynama hakkını kazanınca oradan başlar (NG). 

10. DAMALI TAŞ 

Oyun iki kişi ile oynanır. Karşılıklı altı tane küçük çukur açılır. Ebe olan 

oyuncu kendi önündeki çukurun ilkinden dört taşı alarak sırayla diğer çukurlara 

dağıtır. Hangi çukurda taş bittiyse onu alıp tekrar dağıtır. Bu işlem boş çukura denk 
gelecek şekilde devam eder. Boş çukura tek taşı koyunca karşısındaki çukurda 

biriken taşlar onun olur. Sonra oyun diğer oyuncuya geçer. Önceki işlem aynen 

devam eder. Taşlar bitinceye kadar oyun sürer. En çok taşı toplayan oyuncu oyunu 
kazanmış olur. Kazanan oyuncu kaybeden oyuncunun elini kendi elleri arasına 

alarak vurmaya başlar (NG). 

11. TAŞ TOPLAMA 
İki kişi arasında oynanır. Küçük bir daire çizilir. Mercimek büyüklüğünde bir 

avuç taş dairenin içine ebe tarafından hızlıca bırakılır. Dairenin dışına çıkan 

çakıllar ebenin olur. Ebe dairenin içindeki taşları tek tek birbirine değmeden daire 

içinden çıkarmaya çalışır. Değmeden çıkarırsa çakıl ebenin olur. Eğer eli diğer 
taşlara değerse oyun diğer oyuncuya geçer. Oyun sonunda kazanan oyuncu diğer 

oyuncuya çeşitli cezalar verir (NG). 

12. LÖK 
Erkek ve kızların birlikte oynadığı bir oyundur. Bir ebe seçilir. Bir teneke 

veya bir konserve kutusu kullanılır. Ebe dışında her oyuncunun elinde bir yassı taş 

vardır. Bir daire çizilerek teneke bu dairenin içerisine konur Tenekeden beş adım 

ötede de bir düz çizgi çizilir. Oyuncular bu çizgiye dizilir, ebe tenekenin başına 
geçer. Oyuncular sırayla bu tenekeyi vurup dairenin dışına çıkarmaya çalışırlar. 

Oyuncular ister tenekeyi vursun ister vurmasın taşını almaya giden oyuncuyu ebe 

yakalamaya çalışır. Ebe hangi oyuncuyu yakalarsa o ebe olur. Oyun böylece devam 
eder (NG). 
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2. Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul 1994. 

3. A. Naci Eren, “Çocuk Oyunları”, Halk Kültürü, İstanbul 1984/2, 17-27. 

4. Müjgan Üçer, “Eskişehir Folklorunda Çocuk Oyunları”, Halk Kültürü, 
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5. Musa Baran, “Çocukların İlk Oyunları”, I. Uluslararası Türk Folklor 

Kongresi Bildirileri, III. Cilt, Halk Müziği-Oyun-Eğlence, Ankara 1977, 129-141. 
5. 1 ile 12 numaraları arasındaki oyunlar kaynak şahıs Nursel Gedik (NG)’ten 
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ANADOLU'NUN ŞAİRİ 
İsmail SARIKAYA 

 Önceleri, Tıp fakültesi öğrenimi gören şairimiz, daha sonraları kişiliği ile 
bağdaşmadığını anlayınca, öğrenimi yarıda bırakmış ve 1922 yılından başlayarak, 

1946 yılına kadar liselerde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 

İstanbul, Ankara ve Kayseri (1922-1924) öğretmenlik yaptığı illerdir. Bilhassa 

Kayseri'de bulunduğu dönem ona yeniden Anadolu'yu keşfettirmiştir. Anadolu'nun 

bakir ve müstesna güzelliği karşısında, yepyeni söyleyişle "Beş Hececiler"in şairi, 
âdeta ayrı bir kulvarın yarışçısı olmuştur. Faruk Nafiz, bu arada mütareke yıllarının 

getirdiği bozgun havası içerisinde "Bozgun" şiirini yayınlayarak millî vicdanın 

kanayan yarasını iç iklimine taşır. 
Issız bir yoldayım ki hasta ruhuma 

Herkes yabancı; kimden sorayım kimi 

mısralarını yazan şairin ruhu, "Anadolu'da şifa bulacak, canlanacak, dirilecek, 

sağlamlığın ve iradenin ifadesi olacaktır." Faruk Nafiz, Anadolu'ya geçen 

sanatkârlarla birlikte "Memleket Edebiyatı" adı verilen ve Anadolu insanının 
hayatını merkez edinen hareketin önemli temsilcilerinden kabul edilir. 

El gibi dolaşma Anadolu'nda, 

Arkadaş, yurdunu içinden tanı 
Dinle bir yosmayı pınar yolunda 

Dinle bir yaylada garip çobanı 

mısraları, bu yolculuğa bilinçli bir biçimde çıkan sanatkarın yıllarca ihmal edilen 

yaşadığı coğrafyayı ve bu coğrafyanın insanını tanıma arzusunu yansıtmaktadır.(1) 

Yine 1922 yılına dönecek olursak Ankara'dan, Niğde Ulukışla'sına gelen Faruk 

Nafiz; buradan üç gün sürecek Ulukışla-Niğde-İncesu üzerinden Kayseri yolculuğu 

ona ve Anadolu insanına destanlaşan "Han Duvarları" şiirini kazandıracaktır. 
Faruk Nafiz bu şiirde bilhassa İç Anadolu tabiat motiflerini bütün çıplaklığıyla 

gözler önüne serer. Oldukça realist duygu ve bol bol tasvir özellikleriyle bezenen 

şiir; Türk şiir sanatının önemli yapı taşlarındandır. 

...... 

Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı... 
Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları, 

Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, 

Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler... 

 

Ellerim takılırken rüzgârların saçına 
Asıldı arabamız bir dağın yamacına. 

Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık, 

Yalnız arabacının dudağında bir ıslık! 

Nihad Sami Banarlı, O'nun "Han Duvarları"yla bu dönem eserlerini şöyle 

değerlendirmektedir: 

"Memleket edebiyatı yapmak, Faruk Nafiz için, o yıllarda üzerinden geçen 

fırtınalarla sarsılmış, fakirleşmiş, mustarip Anadolu'nun bu halinden istifade eden 
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bir gösteriş yapmaktan ve türlü siyasi maksatlardan, yabancı ideolojilerden uzak, 

samimi bir harekettir. Bunun içindir ki şair, Anadolu'nun ıstırabına yerinde ve 

kuvvetli çizgilerle temas etmekle beraber, daha çok o perişan haliyle bile güzel ve 

sevimli bir vatanda yaşayan halkımızın incelik ve üstünlüklerini gösteren, iyi ruhlu 
bir edebiyat meydana getirmiştir. Yine bunun içindir ki Faruk Nafiz'in bu tarz 

şiirlerinde dört asır evvelki saz şairi Karacaoğlan'ın şiirlerini besleyen, yurt 

güzellerine ve yurt güzelliklerine ait yerli çizgiler görülür." (2) 

Anadolu'dan aldığı bu derunî ilhamla meydana getirdiği bu şiirler onu 

"Anadolu şairi" yapmış; Anadolu insanının, İstanbul aydınıyla kaynaşması 
gerektiği tezini edebiyat dünyasında gündeme getirmiştir. 

Prof. Dr. Mehmet Kaplan ise Faruk Nafiz'in bu görüşlerini Şiir Tahlilleri II 

adlı eserinde şöyle değerlendirir: " İstanbul ve Anadolu her bakımdan birbirinden 

farklı manzaralar arz eder. İstanbul'lular Anadolu'yu, hemen daima gidilmesi hoş 

olmayan bir yer telâkki etmişlerdir. Hüzünlü, hattâ trajik bir mana taşıyan "taşra" 
kelimesi bu davranışı çok iyi anlatır. Fetih'ten itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun 

merkezi olan ve aydınların çoğunu içinde barındıran İstanbul, yüzyıllar boyunca 

edebiyatçıların hayata ve memlekete bakış tarzlarını tayin edici bir rol oynamıştır. 
Bunu "taşra" (dışarı) kelimesinin de kuvvetle belirttiği üzere, bir "içe kapanma" 

olarak tavsif edebiliriz. İstanbul, güzel manzaraları, ihtişamlı âbideleri, zengin ve 

çeşitli yaşama şartları ile yalnız Divan şairlerinin değil, Tanzimat'tan Cumhuriyet 

devrine kadar gelen ve çoğu İstanbul'da yaşayan Türk edebiyatçılarının da 
Anadolu ve Anadolu insanını görmelerine engel olmuştur. Anadolu ve Anadolu 

insanının hayatına dair bir yığın akisle dolu olan Halk edebiyatına karşı esas 

itibariyle İstanbul'da teşekkül eden yüksek tabaka yahut aydınlar edebiyatında 
"taşra" pek az yer tutar.(3) 

Bu görüşleri doğrultusunda, Batı edebiyatını âdeta protesto eden Faruk Nafiz, 

millî edebiyata yönelmiş ve hece vezniyle yazdığı şiirleriyle sade Türkçeciliğe ön 

ayak olmuştur. Yahya Kemal Beyatlı'yı kendisine örnek alan Faruk Nafiz şöyle 

der: 

"Hece ve aruz diye kesin bir ayırım yapmıyorum. Yazışım ilham perisine bağlı. 

Eğer bir ilham perisi aruzla gelmişse aruzla yazıyorum, heceyle gelmişse heceyle 
yazıyorum. Son zamanlarda aruzu devamlı kullanmam rast gele şiir yazan, âdeta 

bir şiir enflasyonu yaratan şairlere biraz sorumluluk yüklemek içindir. Eline kalem 

alan her hevesli, kullandığı dilin inceliklerini bilmeden, vezin ve nazımdan haberi 
bile olmadan yazdığı uydurmaları şiir diye ortaya çıkarıyor. Edebiyatı bu 

başıboşluktan, bu çıkmazdan kurtarmak gerekir. Önce dili tanımalı, kelimelerin 

değeri kavranmalı. Her nesil, sanatın öz dilini bulduk derken üç beş sene geçmeden 

başka bir nesil bunlara yanıldığını anlatıyor ve ölen dil, yaşaması gereken 
fikirlerin kefeni oluyor... Sanat sanat içindir tezi bugün iflas etmiştir. Aslına 

bakarsanız sanat, sanat içindir diyenler etrafa yayılamadıklarından kendi 

aralarında birleşen sanatçılardır. Sanat insanlar içindir. Benim sanatım memleket 
için, aşk için, his için olmuştur... Edebiyat mükâfatı bana hoş gelmiyor. Mükâfat 

hakiki sanatkârı teşvik değil, hatta tehdit eder. Heveskârlar mükâfat almak endişesi 

ile eserler vermeğe çalışırken, asıl kabiliyetler, müsabakaya girmektense bir 



 

 30 

köşeye çekilmeyi tercih edeceklerdir. Bu sanatkârların vakarına dokunur ve bu 

vakarın cezasını da sanatkâr değil sanat çeker. " 

Faruk Nafiz Çamlıbel; İstanbul'dan ayrılmadan önceki şiirlerinde romantik 

yanı yüklü oluyorken, Anadolu'yu gördükten sonra gerçekçi bir duygusallıkla 

gözlemlerini işler. Halkın yaşantılarından çıkardığı konuları yine halkın söyleyiş ve 

nazım biçimleriyle dile getirir. Yepyeni görüşler getiren ünlü "Sanat" şiiri, 
memleketçi şiirimizin ilk bilinçli bildirisi sayılabilir. Hecenin en güçlü şiirlerini, 

halk şairlerimizin geleneklerinden faydalanarak, özentisiz, yalın, bir dille söyler. 

Faruk Nafiz, 1926 yılında "Hayat" dergisinde yayımlanan bu şiiri, şiir sanatımızın 
yeni bir aşamasını göstermesi bakımından dikkate değerdir.(4) 

Hangi vezin ve hangi nazım şekliyle söylenmiş olursa olsun, onda geçmiş 

dönemlere ait Türk şiir tarzlarının, zamanın ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilmiş bir 

yorumunu buluruz. Şiiriyet, şekle ait endişenin üzerine çıkarak kendi varlığını 

kendi şartları içinde belirlemiştir. Faruk Nafiz, bulduğu bu terkibi sesle memleketin 
ıstıraplarını, sosyal problemlerini ifadeye yönelecektir.(5) 

SANAT 
Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek 

Bizim diyârımız da binbir baharı saklar... 

Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek 
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar 

 

Sen kubbesinde ince bir mozayık arar da, 
Gezersin kırk asırlık bir ma'bedin içini, 

Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda, 

Bize heyecan verir bir parça yeşil çini... 

 
Sen raksına dalarken için titrer derinden 

Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin, 

Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden 
Toprağa diz vuruşu dağ gibi zeybeğin. 

 

Fırtınayı andıran orkestra sesleri 

Bir ürperiş getirir senin sinirlerine, 
Istırap çekenlerin acıklı nefesleri 

Bizde geçer en yanık bir musiki yerine 

 
 Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun 

Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini, 

Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun 
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini 

 

Başka san'at bilmeyiz, karşımızda dururken 

Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz 
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken 

Sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz! 
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Hakkı Süha Gezgin'in "Edebî Portreler" adlı eserinde Faruk Nafiz'in sanatı 

ve şairliğiyle ilgili görüşleri gerçekten dikkate değerdir. 

" Şair yüreği, şair vücudu içinde kınını kesen bir kılıca benzer. Cezbeli kavak 

yaprakları gibi, en rüzgârsız zamanda da, o ruhi ürpermeler içindedir. Gerçek şair, 

şöhrete erer; zengin olur, refaha kavuşur. Yükselir büyür, hatta bazen bir tek vatan 

ufkuna da sığamayarak başka hudutlara taşar. Fakat mes'ut şair... İşte bu 
görülmemiştir. Faruk Nafiz'in eserlerinde hep bu bozulmaz alın yazısının izlerine 

rastlarsanız şaşmayın. 

Sevda başımda ateş, gurbet içimde düğüm 
Yangından çıkan eşya gibi kırık döküğüm! 

Fakat bunlar değildir uğruna yaş döktüğüm. 

Yanarım benden evvel can verecek eserim. 

Faruk Nafiz'i böyle içli yapan bir yandan kendi yaratılışı, bir yandan da 

sürdüğü ömürdür. Bu iki şey, birbirini hazırlayıp büyüterek, birbirini bileyip 
keskinleştirerek, yan yana yürüdüler. 

Sanatkâra acınmaz, hürmet edilir. Onlar canlı amberlere benzerler. Amber nasıl 

ateşe düşmeden kokusunu vermezse, şair de yanmadan cevherini belirtmez. Istırap, 

bunların imbikleridir. Kızgın kazanda kaynatır. Sonra damla damla süzer. Sonra, 

her damlada bir ruhun kanat sesi duyulur, her damla da bir renk âlemi parlar. Faruk 
Nafiz, daha ilk şiirlerinde engin bir gönül, sağlam bir dil olarak görüldü. Çocuklar, 

emeklerler, sıralarlar, sonra ayaklanırlar. Her şey, her hareket için böyle bir tedrici 

tabii buluruz. Fakat şairlerin hayatına dikkatle eğilip bakarsak, bu umumi kanundan 
taştığını, bu tabii çerçeveden ayrıldığını görürüz. 

O, hiç kekelemedi. İsa'nın beşikte konuşması gibi. Faruk Nafiz'de daha ilk 

şiirlerinde ahenk burcuna bayrağını dikti. Pürüzsüz bir nazımla yazdı. hece vezni 

onunla büyük bir kuvvet kazandı. Yazmağa başladığı gün, mısralarında derin, 

coşkun, cana yakın bir lirizmin dalgalandığını gördük. Dostları kadar, düşmanları 

da bu kalemin fatihliğini alkışladılar. "Suda Halkalar", "Bir Ömür Böyle Geçti" 
den sonra bir gün bize "Canavar" ı verdi. 

Bir kavmi uykusundan uyandırır bu haller 

Doğar aç midelerden nur topu ihtilâller 

Fikrinin, o piyeste genişlediğini, geliştiğini, daha hınçlı, daha bilenmiş bir hale 

geldiğini sezdik. O zamanlar, gözleri perdeli bir hassasiyet içinde bu eseri bir kızıl 
şafak sayanlar oldu. Fakat hüküm doğru değildi. Nitekim ruhlar durulduktan, 

gözlerdeki perdeler sıyrıldıktan sonra artık hiç kimse o yanlış yola sapmıyor. 

Mithat Cemal Kuntay, son şiiri için: 
-Sürahi büker gibi yazmış! 

diyordu. Ben de bu inanıştayım ve onun portresini bu güzel eserle süslemekten 

kendimi alamıyorum.” (6) 

BİR YOLCU 
Bir yolcu, geçen yıl bu saat gurbete çıktı. 

Yaşlarla geçirdim ben o gün yolcumu erken; 

Ufkumda onun varlığı sönmez bir ışıktı 
Sönmez bir alev kaldı hayalimde giderken 
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Meydan daha dün çağlayıp inlerdi sesinden 

Meydanda kalan ruhum onun aksine daldı; 

Düşmüş gibi bir levha geniş çerçevesinden 
Ayrıldığı gün yeryüzü karşımda boşaldı 

 

Dersem yeri, bir böyle bahar inmedi yurda 
 Bir böyle güneş geçmedi dünya üzerinden;  

Durdukça o yer, gök, deniz el pençe dururdu 

Gezdikçe bütün manzara oynardı yerinden 

"Bir öğretmen, bir şair, bir milletvekili olarak hep milletin karşısındaydım. 

Onun için halkı, yakından bilmek, tanımak, anlamak mecburiyetindeydim. Ona 
tesir edebilmek için, onun anlayabileceği dili kullanmak gerekiyordu. Anadolu'yu 

iyi bilmem, Anadolu halkıyla aramda bir dil birliği sağladı... Han Duvarları, 

edebiyatta bir yenilik yapmıştır. Bu şiire tutulduktan sonra anladım ki uzun esere 

ihtiyaç vardır... Şiirimi özetlemek gerekirse yaşadım, duydum ve yazdım. 
Beğendiğim şiirlerimi isim olarak vermek gerekiyorsa şunları sayabilirim: Suda 

Halkalar, Gurbet, Toros Dağları, Allâhaısmarladık, Beyinler, Şair, Beşikten Mezara 

Kadar..." 

TALAS BAĞLARINDA BATI 

Daha gün batmadan üstünde beyaz Erciyeş'in 

Bürünür tarlaların, bahçelerin rengi yasa 
Kanlı bir burcu gezen nuru donarken güneşin, 

Atlılar, kafile halinde, dönerler Talas'a 

 

Meyvalar, yollara yer yer dökülür meşcereden, 
Asmalar, yemyeşil örter yamacın bir yanını. 

Kim bilir, hangi bir ummana giden bir dereden 

Yol alır köylü kadınlar sürerek hayvanını 
 

Kuşlar üstünde gezer, gurbete düşmüş kuşlar, 

Yaşlı bir göz gibi sahraya bakan pencerenin 

Bu dağın gülleri derdim ki neden solmuşlar, 
Bed-dua ettiği yermiş meğer Âşık Kerem'in. 

 

NOTLAR: 

1. Birinci, Necat, Faruk Nafiz, İstanbul, 35. 

2. Banarlı, Nihad Sami, Kitaplar ve Portreler, İstanbul 1985, 140. 

3. Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri 2. S. 22, İst. 2004 
4. Karaalioğlu, S. Kemal, R. M. Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt 4, İstanbul 1982, 

309-310. 

5. Aktaş, Şerif, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi, Cilt 2.(1920-1940), 

Ankara 1996, 183. 
6. Gezgin, Hakkı Süha, Edebi Portreler, İstanbul 1997, 105-106. 



 

 33 

MUTLULUK ŞAİRİ OSMAN ATTİLA İLE 
Yrd. Doç. Dr. A.Vehbi ECER 

Şairlerimizden İbrahim Minnetoğlu İhtiras isimli şiirinde1 özlemini şöyle dile 
getirir: 

“Ben insanım 

Konuşur, düşünür, gülerim 
Çiçekleri ben aşıladım birbirine 

Daha güzel olsun diye 

Daha güzel olsun isterdim dünya” 

Dünyanın daha güzel olmasını kim istemez ki. İnsanların ve insanlığın 

mutluluk özlemlerini en güzel dile getirenler şairlerdir. Şairler duygu insanları 
olduğu kadar dil insanlarıdır da. Ortak duyguları, özlemleri, nefretleri, kinleri, 

korkuları… en güzel şekilde onlar dillendirirler. Ben bu konuda yıllar öncesi 

yaşayan merhum şairlerimizden Osman Attila’dan örnekler vermek istiyorum. 

Osman Attila sanatı, şiiri, edebiyatı, gençleri ve gençliği seven, gönlünü ve 

ruhunu genç tutmaya çalışan idealist bir şairdi. Türk dilini, Anadolu folklorunu çok 
iyi bilirdi. Hayatı boyunca edebiyat ve sanata meraklı gençlerin yetişmeleri onların 

yazmaları için gayret etti. 10 Mayıs 1922 tarihinde Afyonkarahisar’da doğdu. En 

son liseyi bitirdi. Türk Dili ve Ülkü dergilerinde yazdığı yazılar ve yayınladığı 
şiirler ve adını yurt çapında duyurdu. Kooperatifçiliği de vardı2. 1965 yılında 

Adalet Partisi’nden bir dönem milletvekili seçildi. 1969 yılından sonra Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nda basın müşavirliği yaptı. 20 Nisan 1982 tarihinde 

Ankara’da vefat etti. 

Anadolu Türkçesini bütün sadeliği ile şiire uygulama güç ve marifetine sahip 

olan Osman Attila’nın bu özelliği folklorculuğundan, Anadolu halkının yaşama ve 
konuşmalarını çok güzel gözlemlemesinden gelebilir. Bir araştırmacı onunla ilgili 

makalesinde şairin bu özelliğini şöyle özetler: 

“Bir folklorcu, bir yazar, bir aydın olan Osman Attila, şair kimliği ile de ön 

plana çıkmaktadır. Onun şiirlerinde kullandığı dil, kurduğu üslup, Cumhuriyet 

dönemi şairleri içinde önemli bir yere sahip olmasını sağlamıştır3” 

1950 yılında Memleket Şiirleri başlığını taşıyan antolojisinde Anadolu’nun 
bütün şehirleri, kasabaları ve köylerinin güzelliklerini anlatan değişik şairlerin 

şiirlerini toplamış. Yazdığı Ön Söz’ün son iki cümlesi şöyledir: 

“Memleket Şiirleri, manzum yurt coğrafyası sayılabilir. Yeni yetişecek ve 

memleketin sevgisini dile getirecek genç sanatkârlar için de bir başlangıç noktası 

veyahut hareket noktası olabilirse ne mutluluk.4” 

                                                
1 Türk Düşüncesi Dergisi, 15 Ekim 1957, 21-23. 
2 Bak: Mehmet Çakırtaş, “Kooperatifçi Şair: Osman Attila”, Başkent Gazetesi, 2 Mayıs 

1982, 4-5. 
3 Ahmet Akçataş, “Osman Attila’nın Şiirlerinde Dil ve Üslûp”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı 

462, 52-57. 
4 Ahmet Akçataş, “Osman Attila’nın Şiirlerinde Dil ve Üslûp”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı 

462, 52-57. 



 

 34 

Osman Attila, Anadolu coğrafyasının, Anadolu insanını seven ve tanıyan 

kimseydi. Anadolu insanının dilini, kültürünü bilen ve Anadolu insanına mutlu bir 

hayatı layık gören şairdi. Yayınladığı Güpegündüz
5
 ve Sabahleyin

6
 başlıklı şiir 

kitaplarında aydınlık bir dünyayı sade bir anlatımla sunar. Onun Mutluluk adlı 
şiirinde hayata bağlılığı ve tabiat sevgisi şöyle belirir: 

“Ana horozlar ötüyor    İlk suyu bir dolduralım 

Seher yeli çıkmış yola    Pazar yeri çeşmesinden 
Sabah damlarda tütüyor    Sonra saati kuralım 

Bütün bacalar kol kola.    Cıvıl cıvıl kuş sesinden… 

Dur ünleyen var yukardan    Arı çiçekte, gün dalda 

Arala küçük kapıyı     Umutlu böyle her sabah, 
Belki dosttan, belki yardan   İçim dolu, gözüm yolda 

Dinleyelim bu şarkıyı:    Ne mutlu böyle her sabah” 

Osman Attila apaydınlık günlerde düşünüp gördüğünü anlatır, ummadık 

zamanda davetsiz, teklifsiz çıkagelen dostun sevincini aktarır. 

“Güpegündüz çıkageldi 
Karanlıkta beklediğim. 

Gündüzün gelme, dediğim 

Güpegündüz çıkageldi.” 

Her gecenin gündüzü, her karanlığın bir aydınlığı vardır. Osman Attila, 

karanlıkta ve hüzünde değil, aydınlıkta ve sabahın maviliğinde ve ormanların 
yeşilliğinde hayat bulur: 

“İyicene ağaranda ortalık    Ne maviliktir bu Rabbim 

Sabah yaylım yaylım iner sevince   Akşamla başlayan sönen 
Bir insan görünce denizde balık   Sabahla beyaza dönen 

Bak o zaman balıktaki sevince…”   Ne maviliktir bu Rabbim…” 

Osman Attila yurt sevgisi, insan sevgisi ve iyimserlik dolu olan şiirlerinde, her 

okuyanın her okuduğunda yepyeni bir şeyler bulacağına inanıyorum. Sabahattin 

Teoman bir tanıtma yazısında şu değerlendirmeyi yapar: 

“Osman Attila, genç şiirimizde kendini kavgalara, büyük sözlere bırakmamış, 

kendini sanata bağlamış, sayısı belli şairlerimizden biridir… Hiçbir şiirinde şiirden 
başka şey düşünmez. Orta Anadolu güneşi altında suyu azalmış, tadı çoğalmış ağır 

meyveler misali şiiri vardır Attila’nın… Anadolu güneşinin kamaştırdığı bir 

aydınlık belirsizliği, bir mavi sıcaklığı çağlar durur onun şiirinde7” 

Şair Anadolu halkı ve Anadolu coğrafyasına hayranlığını her vesileyle 

hissettirmiş ve bu cennet vatanda mutlu olmamızı istemiştir. Gerçekten de bir 
şairimizin Anadolu başlığı altında yazdığı gibi: 

“Ovalar cezbeye tutulmuş bir derviş 

Hu diye, hu diye kendinden geçmiş 

                                                
5 Osman Attila, Güpegündüz, Ankara 1956, 56 sayfa. 
6 Osman Attila, Sabahleyin, Ankara 1950, 76 sayfa. 
7 Sabahattin Teoman, “Osman Attila’nın Güpegündüz’ü”, Türk Düşüncesi, 1 Mayıs 1957, 

Sayı 39, 49-51. 
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Türk’e hediyesi Ulu Tanrı’mın 

Dünyanın en güzel yerini seçmiş8” 

Dünyanın en güzel yerinde yaşamın tadını çıkartmak ve mutlu olmak için güzel 

yurdumuzu daha çok güzelleştirmeli ve şairimizin ruhunu rahat ettirmeliyiz. 

1 İsmail Özmel, Bütün Şiirleri, Erzurum 2006, 233 

NİĞDEM 
Fikret DİKMEN 

 

Baharda açılır aşı güllerin 
İnsanı mest eder hazların Niğdem 

Cimdallı, Abaruh, Yabanelleri 

Çalarken coşuyor sazların Niğdem. 

Ben burada doğdum ölürüm burada 
Can kurban olmaz mı böyle bir yurda? 

Baharı ve güzü ılık olur da 

Dertlere dermandır yazların Niğdem. 
Yaylası yamacı püren kokuşlu 

Halısı kilimi sevda nakışlı 

Gözleri sürmeli ceylan bakışlı 
Nazlıdır gelinin kızların Niğdem. 

İnsana hürmet var bizim tüzükte 

Patates gömmeli dürüm azıkta 

Bolkarda, Toros’ta, Demirkazık’ta 
Temmuzda çözülür buzların Niğdem. 

Ovaya set çeker Melendiz Dağı 

Yemyeşil vadidir Kayardı bağı 
Dertlere dermandır kaymağı yağı 

Karışır sağmala yozların Niğdem. 

Elli bir görünce nabzım atıyor 
Kantarı patates elma tartıyor 

Günbegün hasretim durmaz artıyor 

Bağrımda kor oldu közlerin Niğdem. 

Fikretim Niğde’me şiir yazarım 
Tembel Niğdeliye elbet kızarım 

Ölürsem buraya kazın mezarım 

Beni de kucaklar düzlerin Niğdem. 
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HALİT ZİYA UŞAKLIGİL SEMPOZYUMUNUN ARDINDAN 
Kibar AYAYDIN 

 

Türk edebiyatında sayısız eserlere imza atan Halit Ziya Uşaklıgil 8 Aralık 2006 

Cuma günü Erciyes Üniversitesinde yapılan sempozyumla anıldı. Türkiye’nin 

seçkin akademisyenlerinin tebliğler sunduğu sempozyumun ev sahipliğini Erciyes 
üniversitesi ile Halit Ziya Uşaklıgil’in bütün eserlerini yayınlayan Özgür Yayınları 

yaptı. Böyle büyük bir organizasyonun yapılmasında emeği geçen Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Argunşah 
ile Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Rahim 

Tarım’ın gayretleri takdire şayandır. Anadolu’nun mütevazı bir şehrinde kültür ve 

medeniyetimiz adına yapılan bu tür çalışmalar, gelecek adına bizleri 
sevindirmektedir. Kültür ve sanat gibi evrensel değerler ihtiva eden faaliyetlerin 

sadece belirli şehirlerde yapılmasına karşı da aslında bu sempozyum bir cevap 

niteliği taşımaktadır. Maalesef henüz aydınımızın birçoğunun sahip olduğu 

“taşrada bir şey olmaz” anlayışı çoktan kıymetini yitirmiştir. Taşra aslında merkez 
şehirleri beşleyen ana kaynaklardır. Bu kaynaklara gerektiği gibi eğilirsek 

buralardan da çok çeşitli bilgi ve görüşler elde edebiliriz. Kayseri şehrinin 

münevveri ile bu şehre gönül veren insanlar yerli olandan evrensele ulaşan bir 
çizgide pek çok Anadolu şehrine örnek olmuştur. Bu övgüyü haklı olarak hak 

ediyor. 

Halit Ziya Uşaklıgil Sempozyumuna Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinden 

Prof. Dr. İsmail Görkem’in daveti üzerine katıldık. Ne yazık ki dört oturumlu 

sempozyumun sabah ki bölümüne yetişemedik. Sabahleyin dersim vardı, o yüzden 
ancak üçüncü ve dördüncü oturumu dinleyebildik. Niğde’den Akpınar dergisinin 

sahibi ve yazı ailesinden İsmail Özmel, Dr. Nedim Bakırcı ve ben olmak üzere üç 

kişiyle sempozyuma iştirak ettik.  

Halit Ziya Uşaklıgil’in edebiyatımıza getirdiği yenilikleri bu sempozyumu 

dinledikten sonra bir kere daha keşfettim. İlk okuduğum kitabı Mai ve Siyah 
romanıydı. Hafızam beni yanıltmıyorsa orta ikinci sınıfta okumuş Ahmet Cemil’in 

hayal dünyasına bir mali hülya da ben katmıştım. Gençlik döneminin o fırtınalı 

günlerinde böyle ağır bir romanı okumam, işin doğrusu beni sarsmıştı. O yıllarda 

elime ne geçerse okuyordum. Belki farkında olmadan Mai ve Siyah da elime öyle 
geçmişti. Mai ve Siyah’ın sayfaları ilerledikçe Ahmet Cemil’e olan ilgim artmıştı. 

Romanın başkahramanı olan Ahmet Cemil kimdi ne iş yapardı onu bu derece 

hayallere sevkeden neydi? Bütün bunların cevabını kitabı bitirdikten sonra 
öğrenebilmiştim. Ahmet Cemil hem ekonomik hem de estetik bir mücadelesi olan 

bir insandı. Onun amacı edebiyat sahasında hatırı sayılır bir üne kavuşmaktı. 

Tamamen romantik duygulara sahip olan Ahmet Cemil hayatın acı gerçekleri 
karşısında kendine zengin bir hayal dünyası kurar. Halit Ziya bu dönemdeki neslin 

hayat felsefesini aslında Ahmet Cemil tiplemesiyle çok başarılı bir şekilde 

vermiştir. “Hayat insanları kendi arasına alan ıstırap veren bir olgudur.” Bu 

düşüncenin tecessüm hali tamamen Ahmet Cemil’dir. Babıâli’nin o dönemdeki 
tablosunu gözler önüne sermesi bakımından da Mai ve Siyah ayrıca incelenmesi 
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gereken bir romandır. “Ahmet Cemil’in dünyasına hâkim olan psikolojik realizmin 

temelinde, bütün Servet-i Fünûn’da varlığını kuvvetle hissettiren mai(hayal) ile 

siyahın(hakikat) bulunduğu değişmez bir husustur. Nitekim meselâ Tevfik 

Fikret’in Rubâb-ı Şikeste’sine de mai ile siyah hâkimdir. Orada da, baştan sona bir 
hayal sükûtu temi işlenmiştir. Rübâb; ince, zarif nağmeler çıkaran o müzik âleti 

sembolik şekilde hayalî; onun şikeste, yani kırık oluşu ise; siyahı, hakikatı, acıyı, 

ıstırabı temsil eder. Rubâb-ı Şikeste, yani kırık saz ismi; hayal ile hakikatin, mai ile 
siyahın bir arada anlamlı bir şekilde ifadesidir. Bunun gibi, Cenab’ın Elhan-ı Şita 

başlıklı şiirin de, ona isim olan bu ifadede de güzel nameler, sesler anlamını taşıyan 

elhân, maiyi; kara kışı, soğuğu, güçlüğü, zorluğu, meşakkati, sıkıntıyı hatırlatan 

şita kelimesi de, siyahı sembolize etmekte, böylece Elhan-ı Şita ismi etrafında gene 
mai ile siyah yan yana getirilmiş olmaktadır. Bu şiirin bütününe hâkim olan tem de, 

aynı şekilde hayal ile hakikatin mücadelesi ve neticede acı gerçeklerin, siyah’ın 

hâkimiyeti, zaferi ve şairin hayal kırıklığıdır.”(1)  

Ahmet Cemil böyle bir ortamda gerçekler arasında sıkışan, nefes almak için 

hayallerine sığınan bir insandır. Velhasıl Ahmet Cemil bir yönüyle o dönemin 
İstanbul’udur. “Ahmet Cemil’le Bir Salı akşamı Eyüp iskelesinde karşılaştığını 

onunla mülakat yaptığını belirten Tanpınar Halit Ziya’nın realizmine dikkati çeker. 

Ne enteresandır ki Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanında ki Mümtaz ile 
Halit Ziya’nın Ahmet Cemil’i aynı idealler çerçevesinde oluşturulmuş 

kahramanlardır. İnci Enginün, Tanpınar’ın romanında tip olarak Ahmet cemil’i 

seçmesini, Halit Ziya ile boy ölçüşme arzusuna bağlar. Ki bu doğrudur. Ahmet 
Cemil tam manasıyla karakter tahliline tabi tutulduğunda hemen hemen Mümtaz ile 

aynı çizgide birleştiği görülür. Başta her ikisi de mükemmeliyetçi insanlardır. 

Yaşadıkları dönemin atmosferini psikolojilerinde belirgin bir şekilde hissederler. 

Her ikisinin de estetik kaygıları vardır. Halit Ziya’nın hayata, edebiyata ve 
hadiseler bakışı tamamen estetiktir. Onun özellikle batıdan yaptığı tercümeler üslup 

ve muhtevaya sadık kalması bu estetik kaygının gelişmesine meydan vermiştir. 

Tanpınar’da da estetik kaygı had safhadadır. Şiirleri ni istediği kıvama getirinceye 
kadar üzerinde uzun süre uğraşması aslında bu mükemmeliyetçi bakıştan 

kaynaklanmaktadır Mümtaz, Şeyh Galip’in romanın yazmak ister fakat üslupçu 

bakışı bu romanı bitirmesine izin vermez. Her iki romancı da musikinin varlığı 

inkar edilemez boyuttadır. Halit Ziya müziği efekt olarak kullanırken Tanpınar 
musikiyi merkez olarak ele alır. Subjektif tasvirlerin uyandırdığı geniş hayali bir 

renk organizasyonu içerisinde Ahmet Cemil panoramik bir görüşe sahiptir. Ahmet 

Hamdi Tanpınar bu eser için şu değerlendirmeyi yapar “Tarihimizin belli bir 
devrinde, aydın orta sınıfın hayatı, bu hayatın tezatları, terbiye ayrılıkları, 

hasretleri, yeisleri, ümitleri, bu kitapta az-çok vardır. Fakat unutulmamalı ki Mai ve 

Siyah, bir sanat çevresini anlatır. Ve bu çevre, mektep, matbaa, kitapçı dükkânı, 
Bâb-ı Âli caddesi arasındadır.”(2) Mai ve Siyah romanın kahramanları o dönemde 

yaşayan şair ve yazar çevresinden alınmıştır. Ahmet Cemil’in karşısında bulunan 

Raci eski edebiyatı savunan Muallim Naci’yi temsil eder. Aslında o dönemde 

başlayıp günümüze kadar gelecek edebi tartışmaların temelleri de Mai ve Siyah 
romanıyla atılmıştı. “Bârân-ı dürr ü elmas” terkibi çocuk aklımda kalan hoş bir 

kelime terkibidir. Üniversite yıllarında Saray ve Ötesi, Kırk Yıl gibi hatıra 
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kitaplarını karıştırdığım Halit Ziya edebiyatımızda roman kavramının ciddi 

manadaki ilk temsilcilerindendir. Modern romancılığımız Halit Ziya ile başlar. 

Halit Ziya’nın üslubuna hâkim olan unsur fotoğraf gerçekçiliğidir. Onun bakış 

açısında teferruat bütün çıplaklığıyla verilir. Hali Ziya’nın realizminde, onun batı 
edebiyatlarını çok iyi bilmesinin de ayrı bir yeri vardır. “Halit Ziya romanın ana 

vatanı olarak gördüğü Batı edebiyatını ve kültürünü ömrü boyunca takip etmiştir. 

Hikâye’yi yazdığı 1889’da henüz çok gençtir. Fakat Servet-i Fünûn’daki 
yazılarında da, üniversitede ders verdiği yıllarda, Cumhuriyetten sonra yazdığı 

sanata dair yazılarında onun Batı edebiyatıyla ilgilendiğini görürüz. Önce Fransız 

edebiyatını bütün yönleriyle tanıyan Halit Ziya, bununla yetinmemiş İngiliz, 

İtalyan ve İspanyol edebiyatlarıyla da ilgilenmiştir. Takip ettiği ve öğrendiği bu 
bilgileri, edebiyatlardaki gelişmeleri bir taraftan Servet-i Fünûn dergisi vasıtasıyla 

okuyuculara, diğer taraftan da üniversitedeki hocalığı ile öğrencilere tanıtmaya ve 

yaymaya çalışmıştır.”(3) 

Halit Ziya Uşaklıgil sempozyumu Türkiye’nin değerli bilim adamlarını bir 

araya getiren bir etkinlik olmuştur. Bu etkinlik dolayısıyla Halit Ziya’nın 
bilinmeyen pek çok yönünü de öğrenmiş olduk Gerçi sempozyum bildirileri daha 

önce pek çok süreli yayında farklı adlarla yayınlanmıştı. Burada ise bu makaleler 

geliştirilerek sempozyum havasına uygun bir üslupla sunulmuştur. Türk 
edebiyatının modernleşme sancılarının yaşandığı bir dönemde Halit Ziya gerek 

romanlarıyla gerekse de teorik tarzdaki eserleriyle sürecin hızlanmasına katkı 

sağlamıştır. Halit Ziya’nın tercüme faaliyetlerdeki gayretli çalışmaları kendisinin 
üslup sahibi bir romancı olmasından dolayı da oldukça başarılı olmuştur. Onun 

hatıraları; “Saray ve Ötesi” özellikle “Kırk Yıl” isimli eseri edebiyat ve sanat 

tarihimiz açısından çok önemlidir. Halit Ziya Uşaklıgil eserlerine kendi fikirlerini 

işleyen bir insandır. Özellikle medeniyet görüşü bakımından kendi dönemindeki 
sanatçılardan bariz farklarla ayrılır. Onun için medeniyet saadeti engelleyen bir 

unsurdur. Tamamen metafizik bir söyleme sahip olan mensur şiirlerinde Sayın 

Çetişli’nin tespitleriyle söyleyecek olursak “Tamamen ben merkezli bir anlayışa 
sahiptir.” Onun mensur şiirler yazmasında da dönemin büyük etkisi vardır. “Halit 

Ziya’nın mensur şiir yazmaya başladığı yıllarda Envar-ı Zekâ ve Şark gibi 

dergilerde Mustafa Reşit Paşa yazmaktaydı Yazar belki de bu tesirle ilk mensur 

şiirini 1883’te İstanbul’daki Tercüman-ı Hakikat gazetesine gönderdi(Aşkımın 
Mezarı) Daha sonra da Berk ve Nevruz dergilerinde birkaç mensur şiiri çıktı. Fakat 

bunların asıl yayımlandığı ve yankılara yol açtığı yer kendisinin çıkardığı Hizmet 

gazetesi oldu. Kasım 1886-Ekim 1887 arasında gazetenin her sayısında ‘Mensur 
Şiirler’ genel başlığıyla yayımlanan bu yazılar başlığı dolayısıyla bazı itirazlara 

uğradı. İzmir İstanbul edebi çevrelerinden birçok kişi kendi içinde çelişkili görünen 

mensur şiirler adına takılıyordu. Ancak Recaizade M. Ekrem gazeteye gönderdiği 
bir mektupta edebiyatta yeni bir çığır saydığı bu yazıları övünce itirazların arkası 

kesildi. Yazar daha sonra bu yazıları aynı adla kitap haline getirerek yayımladı. 

Halit Ziya’nın mensur şiir alanındaki ikinci eseri olan ‘Mezardan Sesler’, 

gösterdiği bütünlükle ilk kitabından ayrılır. Yazarın, annesinin ölümü üzerine 
yazdığı bu eser, onun yirmi yaşının bunalım ve ümitsizliklerinin ve inkâra çok 

benzeyen inancının bir ifadesidir Çelişkili ve dağınık fikirlerden oluşan bir iç 
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konuşma, bir feryat sayabileceğimiz Mezardan Sesler, aslında, edebiyatımızdaki 

mersiye geleneğinin, hatta Abdülhak Hamid’in ünlü Makber’inin çok daha basit ve 

değişik bir planda devamı sayılabilir. Recaizade Ekrem’in de mezarlık ve ölüm 

üzerine daha önce yazdığı birçok şiir vardır. Ayrıca Mezar’dan Sesler, modern 
astronomi bilgisiyle beslenen evren, dünya ve insanoğluna ait fikirleriyle bize Ziya 

Paşa’nın Adem Kasidesi’ni hatırlatır. Bu benzerliklere rağmen eser, yine de şairane 

bir şekilde yapılmış tablo bütünlüğüne sahip evren, gece ve mezarlık tasvirleriyle 
dikkati çeker ve Halit Ziya’nın hayatının bir döneminde içine düştüğü fikir ve 

inanç bunalımını ifade eder.”(4) 

Romantik ve estet bir ruha sahip olan Halit Ziya Uşaklıgil insan odaklı bir 

anlayışla eserler kaleme alır Kendi insanıyla diğer insanlara bakış tarzı tamamen 

hümanist bir çizgidedir.“evrensel insan sevgisi kalplerin değil ruhların seviştiği 
özel bir durumdur” diyen Halit Ziya “Kendi benine dış dünyaya ve öteye ait 

tespitlerinde dramatik ve trajik bir kişilik” sergiler.  Halit Ziya Uşaklıgil 

sempozyumu katılımcıların sunduğu birbirini tamamlayan tebliğlerle tam bir bilgi 

şölenine dönmüştür. Bu bilgi yelpazesinin açılımını vererek yazımı bitiriyorum. 
Birinci oturum: Halit Refiğ; “Romandan Sinemaya”, Prof. Dr. Ramazan 

Korkmaz; “Türk Romanında Bireyin Kendini Keşfi:Aşk-ı Memnu”, Doç Dr. 

Muhammet Gür; “Halit Ziya Ekseninde Roman ve Romancının Gücü”/İkinci 
oturum: Doç Dr. Rıdvan Akın; “Servet-i Fünûn Yazarlarının Toplumsal ve 

Siyasal Kimlikleri”, Prof. Dr. Fatih Andı; “Çağdaşlarının Tanığıyla Servet-i 

Fünûn’un İki Kutbu: Halid Ziya ve Tevfik Fikret” /Üçüncü oturum: Doç Dr. Alev 

Sınar; “Edebî Eserlerin Yayımı Üzerine Uygulamalı Bir Örnek Nesl-i Ahir”, Prof. 

Dr. İnci Enginün; “Halid Ziya’da Kişi Adları”, Arş. Gör. Şahika Karaca; 

“Halid Ziya’nın İzmir Devresi Romanlarında Kadınlar”,Yrd. Doç Dr. Özlem 

Nemutlu; “Halid Ziya’nın Hayvanları Konu Alan Hikâyeleri”, Arş. Gör. Ayşe 

Demir; “Halid Ziya’nın Hikâyelerinde Ev, Eve Dönüş ve Evden Kaçış”/Dördüncü 

Oturum: Prof. Dr. Kâzım Yetiş; “Belagattan Retoriğe Geçiş Sürecinde Halid 

Ziya”, Prof. Dr. İsmail Çetişli; “Halid Ziya Uşaklıgil’in Mensur Şiirleri”, Yrd. 

Doç Dr. Nur Özmel Akın; “Halid Ziya Uşaklıgil’in Anılarının Güncel bir 

Yaklaşımla Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Olcay Önertoy; “Halit Ziya ve 

Türkçemiz”, Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel; “Halid Ziya’ya Yöneltilen 

Eleştiriler” 

 
NOTLAR 
1. Önder Göçgün; “Halit Ziya Uşaklıgil’in, Mai ve Siyah Romanının Tipolojik 

Tasnif Açısından Değerlendirilmesi” Türk Dili, Sayı:529, s.140 

2. Ahmet Hamdi Tanpınar; Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, 

İstanbul 1992, s.276 
3. Bilge Ercilasun, “Servet-i Fünûn, Diyorlar ki ve Halit Ziya”, Türk Dili, 

Sayı:529, s.132 

4. Ö. Faruk Huyugüzel; Halit Ziya Uşaklıgil, MEB Yayınları, İstanbul 1995, 
s.65/67 
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DENEMELER: 

 

DİL YARASI 
İsmail ÖZMEL 

-1- 

YÖK eski Başkanı Prof. Dr. Gürüz," Türkçe bilim dili değildir ve yakın bir 

gelecekte de bilim dili olacağa benzememektedir" demiş. 

Bu değerlendirmenin acısını uzun zaman geniş halk kitleleri duymadı. Bir 

kısım aydın da, komşu kapısı çalınıyor zannetti. 

Dile sahip çıkmak, onu gelmişi ve geçmişi ile en iyi şekilde öğretmek, kuralları 

ile yazmak, yeni nesilleri en güzel ve seçkin örnekleri ile tanıştırmak gerekir.  

Bütün bunlar ne zaman bir bilinç (şuur) haline gelecek ? 

İşte aydınları, öğretmenleri, akademisyenleri ve yönetenleri düşündürmesi, 

uykularını kaçırması gereken bir mesele.  

-2- 

Yüzyılın başında Dünyanın sayılı zengin dillerinden birisi olan Türkçe, nasıl 

oldu da Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanının bile yeterli derecede zengin bulmadığı 

bir dil haline geldi? 

Elbette Türkçe başka dillerin dilbilgisi kuralları ile okunup yazılmamalıdır. 

Önce bu yabancı dil kurallarından dili kurtarmak gerekiyordu. Bu merhale başarı 
ile sonuçlanmıştır.  

Biz her şeyin aşırısına (ifratına) gitmekte ustayız (mahiriz).Vur deyince öldür 

anlamı nasıl çıkmazsa, dilde de sadeleştireceğiz diye kelime tasfiyesine gitmemek 
gerekirdi. Öyle bir havaya girildi ki kelimelerin kan bağları araştırıldı. Arapça 

kökenlidir veya Farsça kökenlidir diye kelimeler âdeta aforoz edildi. Hâlbuki hiç 

bir millet, kökeni yabancı kaynaklıdır diye kelimelerini yok saymamıştır.  

Bugün elimizdeki kaynaklar, İngilizcenin on yedi dilin karması olduğunu, % 

40'ının da Latince olduğunu yazmaktadır. Biz ise hiçbir mazeretle izah 
edilmeyecek kadar derinden bir tasfiyeye giriştik.  

Şükür ki tez uyandık ve Mustafa Kemal Atatürk bir gün Falih Rıfkı 

Atay'a,"çocuk biz bir yerde hata yaptık galiba. Yabancı kökenli kelimelere değil 
yabancı dil kurallarına karşı çıkacaktık", diyerek bir rota düzeltmesi yaptırmış, 

buna da, bir devlet başkanına hitaben kaleme alınan bir telgraf metni sebep 

olmuştur.   

Yazılan tebrik metnini Atatürk bile anlamakta zorlanınca, mesele masaya 

yatırılmış ve karşı çıkılması gereken konunun yabancı dil kurallarının öncelikle 
kullanılmaması gerektiği belirtilmiş, mektep, kitap, kâtip bizim, bu kelimelerden 

türetilenler bizim değil diye de bir örnekleme yapılmıştır.  
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Söylenişi hançeremize uymayan, diğer kelimelerimizle anlam ve ahenk 

birliğine kavuşmamış kelimelerin yerlerine de yeni kelimeler türetilmesi yoluna 

gidilmesi önerilmiştir. 

Yeryüzünde büyük ve zengin dil vasfını kazanmış hiçbir dil saf değildir. Başka 

dillerden kelime almamış dil ancak bir kabile dili olabilir. 

Zengin ve işlenmiş bir Türkçe bilinci ve özlemi gönüllerimizde bir meşale gibi 

yandığı sürece, bu çok önemli mesele herkesçe anlaşılacaktır.  

Geçtiğimiz yetmiş beş yıl içinde büyük mesafeler alınmış, bu gayretler, 

Türkçeye olan saygı ve sevgiyi artırmıştır. 

Elimde ışığım, gözümde ferim, dizimde derman, ağzımda tat, gönül dertlerime 

ilacım Türkçe. Sen olmasaydın  gönül fırtınamı, ufkumdaki renkleri, hayalleri, bir 

şimşek gibi zihnimde çakan düşünceleri nasıl anlatır, gelecek nesillere nasıl  

aktarırdım ?... 

Varsın YÖK eski başkanı seni fark edemesin, dertlenme. 

Sen çorak zihinleri gül bahçesi yapmakta mahirsin. 

Zaman içinde herkes senden nasibini alacak, yanlışlar düzelecektir. 

 

  

ANI 
Adil İZCİ  

Yaz öğlesiydi. Yapraklar kızgın 

Hava tutuşacak. Uykudan çabuk 
 

Dönüp genç bir cevizin gölgesine 

Yaslanmıştım. Bir iskete koşup 

 
Kondu güneşten gizlenmeye. 

Soluklanıp serinliğini ötecekti ki 

 
Bir taşla düştü yere, sarıca  

Kanatları iki yana açılmış... 

 
Gözleri(m) kaydı... Ben değildim 

(Kıyan) ama dehşeti bugün bile... 
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KAR KUŞATMASI 
Murat SOYAK 

-Kar yağıyor !.. 

Bu güzel haber ile uyandım. “Yağmadı, neden yağmadı, gecikti, bu yaz zor 

geçecek, yandık, bittik” derken kar bütün iyiliği ve güzelliği ile geldi. Şimdi 

karamsarlık kar altında. Pencereden bir süre karın yağışını izledim. Çam fidanları 

ve kar yığınları… Ahmet Muhip Dıranas’ın “Kar” şiiri dilimde: 
Kardır yağan üstümüze geceden, 

Yağmurlu, karanlık bir düşünceden 
Ormanın uğultusuyla birlikte 
Ve dört nala, dümdüz bir mavilikte 

Kar yağıyor üstümüze, inceden. 

Yalnızlık bazen çekilmez olur ya insan bir cana, bir dosta hasret kendisini 

dışarıya atar. Bu ruh haliyle dışarıya çıktım. Yürüdükçe sıkıntının dağıldığını 

hissediyorum. Soğukmuş, varsın olsun. Kar ağır ağır yağıyor. İçimi ısıtan kar 
sürekli yağsa diyorum. Karşı dağlar kar altında ağarıp duruyor. Arada aşılmaz gibi 

dağlar. Uzakları yakın eden bir ses değil mi ? 
Sesin nerde kaldı, her günkü sesin, 
Unutulmuş güzel şarkılar için  

Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, 

Rüzgâr gibi ta eski Anadolu’dan 
Sesin nerde kaldı ? Kar içindesin !  

Durağa doğru yürüyorum. Şehre gidecek otobüs birazdan gelir. Önceleri 

aşağıdaki yola inip otobüsü beklerdik. Şimdi otobüsler bizim mahalle içinden 
geçmeye başladı. Bizim için bir kolaylık bu. Durakta birkaç genç var. Ellerinde 

çantaları…  Soğuk havaya onlar da aldırış etmiyor.   
Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam ! 
Uyandırmayın beni, uyanamam. 

Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, 
Allah aşkına, gök, deniz aşkına 
Yağsın kar üstümüze buram buram… 

Bizi şehre götürecek mavi otobüs yanımızda durdu. Hemen bindik ve hareket 

etti. Yolcuların çoğunluğu gençler… Neşeli halleri dikkat çekiyor.Yol boyunca 

sıralanan bağlara, bahçelere bakıyorum. Kar altında oluşları umudu, sevinci 

çoğaltıyor. Toprak, bahara böylelikle hazırlanıyor.  
Buğulandıkça yüzü her aynanın 
Beyaz dokusunda bu saf rüyanın 

Göğe uzanır-tek, tenha- bir kamış 

Sırf unutmak için unutmak için ey kış ! 
Büyük yalnızlığını dünyanın. 

Şehir merkezinde indim. Kitapçıya uğradım. Rafta duran kitapları inceledim 

bir süre. Okuyucusunu sabırla bekleyen kitaplar…  Sonra dışarıya çıkıp cadde 

boyunca yürümeye başladım. İnsanlar evlerine çekilmiş. Bugün tenha şehir. Kışın 

halleri zor ama içinde bir güzelliği, bir bereketi de taşıyor bu mevsim. Kar yağsa 
diyorum, daha çok yağsa !.. Kar kuşatsa şehrimizi, bunu gönülden istiyorum.  
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çeşitli yönlerini işleyen konuşmalar yapmış ve ödül sahibi Abdullah Satoğlu, kendi 

şiirlerinden örnekler sunmuştur.  
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GEL 

İhsan UĞRAŞ 
 

Karanlıklar sarmış her bir yanımı 
Dipsiz kuyulara düşüyorum, gel. 

Hasret, sülük gibi emer kanımı 

Sensiz buralarda üşüyorum gel… 
  

Gidişinle gelir en büyük zulüm. 

Yokluğun tükeniş, sensizlik ölüm. 
Ne kadar üşüdüm desem de gülüm; 

Hasretinden yandım, pişiyorum gel… 

 

Yokluğun yakıcı kor yüreğime 
Gidişin zor gelir zor yüreğime 

Hasret nedir gel de sor yüreğime; 

Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum, gel… 
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