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 Bu dolu dolu Akpınar sayısına yine şiirle 

başlıyoruz.  İsmail Özmel, İhsan Işık, Mehmet Nuri 

Parmaksız, Şahin Uçar, Yahya Akengin, Bedrettin 

Keleştimur, Ahmet Sarı, Yusuf Bal, İlkay Coşkun, 

Abdurrahman Adıyan, Döndü Çetiner şiirleriyle 

dergimizi süslediler.

 Türk dünyasının tanınmış romancılarından Cengiz 

Dağcı ile şair Asaf Halet Çelebi’yi anlatan, emek mahsulü 

güzel yazılarla ve ikiz bir dosya ile huzurlarınızdayız.

 Kırım Türklerinden, çileli ve acılarla dolu bir hayatın dramını yaşayan 

Romancı Cengiz Dağcı, hem Türk dünyasının en büyük romancılarından birisidir 

hem de eserlerini Türkiye Türkçesi ile yazmasıyla dikkatleri üzerine çekmiş 

kıymetli bir yazardır. Türk Dünyası içinde 300 milyonluk bir okuyucu kitlesine 

ulaşmak düşüncesiyle yazmak gerektiğini belirten birçok yazar gibi Cengiz Dağcı 

da şemsiye dil Türkiye Türkçesi tezinin başarılı bir uygulayıcısıdır ve Varlık 

yayınlarından çıkan romanlarının Ziya Osman Saba tarafından ütülendiği (gözden 

geçirildiği) de bilinmektedir.

CENGİZ DAĞCI DOSYASINDAKİ YAZILAR:

İsa Kocakaplan “ Büyük Trajediyi Unutturmayan Kalem: Cengiz Dağcı”, 

Ali İhsan Kolcu “Yurdunu Kaybeden Adam” Romanı, 

Fatih Atabek  “Kırım’ın Çığlığı: Cengiz Dağcı”, 

İsmail Sarıkaya “Cengiz Dağcı,

Mehmet Baş “Cengiz Dağcı’nın Hayatı ve Sanatı Üzerine Bir Bakış” başlıklı 

yazıları ile Cengiz Dağcı’yı anlattılar.

 Asaf Halet Çelebi’nin şiirimizde özel bir yeri vardır. O gizemli bir şiirin 

kapılarını aralamaya çalıştı, bazıları uzak doğu rüzgârına takıldı kaldı, bazıları 

kendisiyle çelişmektedir dedi. Karikatürlere konu oldu, ama halen birçok 

edebiyatçı, şiir sever mısralarını mırıldanmaya devam ediyor. Kunâla, Mariyya, 

İbrahim, Cüneyd şiirleri hemen akla gelenler. Derinlik ve tefekkürün beslediği şiir.

ASAF HALET ÇELEBİ DOSYASINDAKİ YAZILAR:

Murat Soyak “Asaf Halet Çelebi’nin Şiiri”, Ahmet Karaca “Asaf’ın Hâlet’indeki 

Çelebi’lik” başlıklı yazıları ile Asaf Halet Çelebi’yi anlattılar.

DİĞER YAZILAR:

 Dr. Namık Aslan’ın “Bir Hatıra Defteri ve Borlu Ragıp Önen Üzerine” 

yazısını,  İsmail Kara'nın Rıza Akdemir ile ilgili yazısını ve iki dosyadaki yazıları 

beğenerek okuyacağınıza inanıyorum.

  Daha güzel sayılarda buluşmak dileği ile hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

           İSMAİL ÖZMEL

Sevgili Akpınar Okuyucuları,
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Bir kuş süzülüyor kanat çırparak

Belli sevincinden gülüyor toprak.

 

Hür ufuklardan zevk aldığı belli,

Geçiyor bayrağı selamlayarak.

 

Gemi boydan boya yatmış sulara

Uyandı balıklar ıslık çalarak.

 

Bir ahenk içinde kürekle deniz

Sevgi dağıtıyor nefes alarak.

 

Zamansız bir çığlık çatanalardan

Çocuklar uyandı bak ağlayarak.

 

Tarıyor denizin ak saçlarını

Misina takılmış bir sürü tarak.

 

Alıyor pasını tüm kıyıların

Bir gemi bordası bak yalayarak.

 

Yalılar habersiz geçen zamandan

Taşlarda izler var sulardan berrak.

Bir gün bırakıp gitsem seni

Gecenin en kuytu yerine

Oda aynı oda

Gece aynı gece

Hayalin camda

Sen benle

 

Bundan işte bundan

Seni bırakır mıyım

Gider miyim hiç

Olmadığın yeri

Bulamam ki ben

BOĞAZDA KUŞLAR

HAYALİN CAMDA

İsmail ÖZMEL

            İhsan IŞIK
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Derd-i aşk-ı belâya sardı beni bu kader. 

Nerdedir gençliğimde kokladığım o güller? 

Âlemler yaratılmış yâr o günlere kaç var?

Bu meşki anlayacak dostlara ihtiyaç var. 

Bezm-i elesten beri gurbette sayılırız, 

Bizler aşk sarhoşuyuz vahdetle ayılırız. 

Vuslata ermek için koşarız her dem yâre, 

Üstâd olmak değildir hiçbir soruna çâre.

Aşkı bir dava bildik sahiplendik biz onu. 

Bitiremezler dostlar yok bu yolun bir sonu! 

Gönlümüz eskidedir gözümüzse âtîde. 

Yerle göğü biliriz kökümüzse mâzide. 

Sohbet meclisi nerde toplansın dostlar nerde? 

Yâri alıp gelin de kalksın gözümden perde.

Yanıp yanıp kül olduk, savrulduk ince ince.

Bir gün biz de güleriz, felek gülü sevince!

FELEK GÜLÜ SEVİNCE

Mehmet Nuri Parmaksız
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mecnûn menem âşık-ı dîvâne-i leylâ

gül rûyine yâr oldu gönül bülbül-i şeydâ

 

men gül yüzünün dilde nihân aksini görgeç

bildim ki ezelden beri sevdim seni câna

şûrîde gönüldür ne biler kadrini ey gül

hâşâ ki tutam men seni leylâ ile hem-tâ

men mest-i elestem severem yâri ezelden

aşkın dil-i şeydâda olup cân ile peydâ

şeydâ senin aşkın nice bülbül gibi söyler

peydâ olalı dilde bu aşk-i gül-i ra’nâ

 ELİF
Şahin UÇAR



Kaldırımlar alev alev sabaha karşı,

Şehre bir Türkmen obası mı gelmiş?

Birden içimde sığınılmış vadi sıcaklığı,

Çobanlı çileli hasretli dağlar,

Meğer bu şehirden daha güzelmiş

 

Çöpçüler ateş yakmış, deyip de geçemedim,

Küçücük bir hayal buldum ışığında,

İçimden bir kır türküsü tutturdum,

“Alışmışım soğuk suya, ıssı sular içemedim”

 

Nerde senin o bin yıllık muhabbetin,  

Ocak başlarında sevdalar anlatılan yurdum?

“Yaradılanı severiz Yaradandan’dan ötürü”

Dar vakitler içinde şu gülsüz ömrü,

Dikenlere vurdum hasrete yordum 

 

Ocak başlarında sevdalar anlatılan yurdum, 

Hani senin o bin yıllık muhabbetin? 

  ÇÖPÇÜLER ATEŞ YAKMIŞ  
Yahya AKENGİN

“Aşk nedir, bilir misin? 

Cefaya sefer yolu 

Sır nedir, bilir misin? 

Vefaya döner yolu 

Hicran, sevdanın adı 

Gurbet, hasretin tadı 

İçirir dem dem yadı 

Sefaya döner yolu 

Vahayı, çöl et de gel 

Ezayı, gül et de gel 

Cezayı, çul et de gel 

Hevaya döner yolu 

Tarifi, arif yapsın 

Şakirdi, maruf yapsın 

Hasılı, zarif yapsın 

Nevaya döner yolu…”

AŞK NEDİR
Bedrettin KELEŞTİMUR
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Ruhla yağmur arası 

                        bir bağ olmalı,

Çünkü ruh göçünce

                        bir yağmur yağar.

Yere göğe sığmayan ruh heyhat,

Benim küçücük bedenime sığar.

Ezelle ebed çizgisin,

                        Kimseler bilmez,

Sonsuzluk ardı

                        Sonsuzluk ardında ne var?

Hiçbir yere sığmayan ulu Tanrım

Benim küçücük kalbime sığar.

Kalp titredi

                        Hüzünlendim

                                   İşte yağmur yağacak.

İç daraldıkça dışta bulutlar kabaracak.

Ruh dokununca göğün gırtlağına

Göğün gırtlağından yağmur boşalacak.

Ve kalp titredi.
            (Allah Ağrısı. Salkımsöğüt yayınları.2010-Erzurum, s:65-67)

Önümde uçsuz bucaksız derya, saklı bahçelerden sızdığım dünya

Hangi bitkilerle hayat bulacak cismim hangi toprağın ellerinde

Kuşattığı bedenimi ısıtsın güneş aklın menzilinde dolaşan ruhun

Tarif edemediğim eski sorular ve yeni sorular yolların ötesinde

Beni benden alan şey ademde kül ve gül zihnimde o düşünce

Sürgün vakti, uzandığım yasak meyve, şimdi yere sarılır gece

Büyürken gezegen toplayan girdap ateşten yaratılan asi şey-

Tan daha kırmızı şemsin gurubu vakit gelince tersine dönen

Çöl sıcağında çatlayan dudaktan daha kırmızı şemsin gurubu

Kum/ismail’in eğildiği su büyürken gezeğen toplayan girdap

Şimdi yere serilir gece sürgün vakti, uzandığım yasak meyve

Zihnimde o düşünce beni benden alan şey ademde kül ve gül

Yolların ötesinde tarif edemediğim eski sorular ve yeni sorular

Dolaşan ruhun kuşattığı bedenimi ısıtsın güneş aklın menzilinde

Ellerinde hangi bitkilerle hayat bulacak cismim hangi toprağın

Dünya önümde uçsuz bucaksız derya, saklı bahçelerden sızdığım.

(Bana Şiirden Ellerini Uzat. Ocak-2012-İstanbul, s:81)

RUHLA  YAĞMUR
Ahmet SARI

SÜRGÜN

Yusuf BAL
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Umut doldu göz bebeklerime

Soğuk yüreğim ray sesiyle ısındı

Cebimden fırlatıp sesli oyunları

En yaramaz yanlarıma döküldü

 

Sevgiye taşıdı kocaman yüreğimi

Nisanı getirdi zemheri düşlerime

Gül kurusu yaprağımı yeşertip

Yitik zamanlarımdan çağırdı beni

 

Gülücüklerle öykündü buluşmalar

Körebeydim, karanlığa gülümseyerek

Gönül süzgecinde süzdü hasretliğini

Oyuncak misali oyaladı kendini

 

Geleceğe sevdalı sıcak ellerin

Her bedende yaşattığı huzurdu

Rengârenk sere serpe gözlerinde

Yüzyıllara taşıdığın çocuktu

 

Hakkın var en siyahında bedenin

Masum bir gülümseme, zıplayarak

Yağmur yağmur yıldızlar saçarak

Özgürlüğüne kanat çırp-geleceğim

 

Elim sende, çelikçomak,

Ne de olsa bir dili var çocukların

Hemen önündeyim 

Sana açılan pencerenin

 

Düş Yolcusu. Antik yayınları.Temmuz-2011, 

s:85)

ÇOCUK ELLERİM

İlkay COŞKUN

Sayı: 39   Mayıs - Haziran 2012
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bir lâle şehridir muş

meczup bir kafileyi ağırlamak 

şehrin boynunun borcu ya da erdemliğidir

 

vakit ikindiüstü, göçe hazırlanıyor kuşlar

göçmen kuşlar bambaşka ülkelere 

ivecen kanatlarıyla uçuyorlar 

ülkeler köy kadar sığdır şimdi 

köyler ise ülkeler kadar engin deniz

 

henüz açmış lâlelerin tomurcukları

geçerken turuncudan 

nar kırmızısı lâlelere doğru 

görmeliydiniz serenatlarını/ mutlaka 

ve sevdanın ipliğiyle aşk dokunduğunu 

cihanın buna nasıl vurulduğunu, bir bilseniz

sizin de nutkunuz tutulur 

-aman allah’ım, derdiniz 

 

lâlelere tâ istanbul’dan 

bir seferî sultan teşrif etmiştir 

kanayınca yaraları 

başuçlarında nazik bir doktor belirmiştir 

vurunca güneşin ziyası turuncuya 

yelken açmıştır bu kez lâleler sevdalara

bir tufana uğramadan seğirtip gitmenin sevincini

mimiklerimize armağan vermiştir zaman

BİR LÂLE ŞEHRİDİR MUŞ

Abdurrahman Adıyan
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müştehir, aşka dair imgeler okuyadursun

aşka kendini adıyan muş lâleleri olmuştur

âdem kovulunca cennetten dünya sürgünlüğüne 

isa meryem’e koyulmuştur

medine vahalarından mekke çöllerine düşüp 

zem-zem diye inleyen hatice anamız

safa-merve’yi say kıldırmıştır 

muş lâleleri ondan sevinirler

ve idil’e su yetiştirirler

 

eğer yenik düşmezse akşamın narına sevdalar

kalesine taşına tırmanadursun insanlar

şu aşk yokuşunda sanki demir, taş neşe’nin ayakları

 

yazıcılar divit çalsınlar 

zamandan ve kelâmdan yana, âdem’in, 

sönmez aşkı düşmeden henüz lâle bahçelerine

çünkü içinden çıkılmaz bir muamma, bir sanattır 

bir de şair konmuşsa yanı başlarına 

gayri can gelmiştir dimağlarına 

al al kan gelmiştir muhabbetin damarlarına 

 

lâlezarda gezinip duruyor bir kafile 

ulvî mi desem deli mi bilemiyorum

 

burası Muş’tur havası hoştur, 

türküsünü tutturmuşlar bile.

 

mayıs 2003 / Muş   

-onbeş kişiydik muş ovasında, lâlezarda gönül dostlarımızla iki gün muhabbete 

durduk lâlelerle.
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CENGİZ DAĞCI DOSYASI:

BÜYÜK TRAJEDİYİ UNUTTURMAYAN KALEM:

CENGİZ DAĞCI

İsa KOCAKAPLAN*

 Londra’daki evinde yalnız yaşayan, bu yalnız ve onurlu insan, yıllarca hayata 

meydan okumayı sürdürdü. Hayat boyu çekilen ve çoğumuzun asla 

katlanamayacağı çilelere, en sevdiği varlık olan eşinin, onu bu dünyada yalnız 

bırakıp gitmesine rağmen direndi. Yaşlı, ama mağrur çınar, hayatın borasına, karına 

aldırmadan her gün aynı hayatı yaşadı. Evinde üst kata çıkan o dik merdiven, onun 

hayatla arasında kurduğu yeni bir mücadele alanı idi. Elindeki bastonunun desteği 

ile her gün, o merdivenden inip çıkarak hayata tutunuyordu. Kırım’dan, ata yurduna 

dönenlerden gelen her haber, onu son derece mutlu ediyordu. Badem Dalına Asılı 

Bebekler’de çoğalan Sadiye Nine’nin bebekleri gibi, Kırım Türklüğünün orada 

çoğalmasını ve tekrar kök salmasını arzu ediyordu.

 Nihayet 92 yıllık çileli ömür 22 Eylül 2011 Perşembe günü sona erdi. 2 Ekim 

2011 Pazar günü de Dışişleri bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun imrenilecek 

gayretiyle Dağcı, vatanı Kırım’a döndü. Akmesçit Kebir Cami’de kılınan cenaze 

namazının ardından buraya 90 km uzaklıktaki Kızıltaş köyünde toprağa verildi. 

Cengiz Dağcı Karadeniz’e tepeden bakan bu yemyeşil köyünü 71 yıl boyunca 

özlemişti. Şimdi artık anne toprağın koynunda sonsuza kadar huzur içinde 

uyuyacak. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

***

 Cengiz Dağcı hem roman sanatı hem de romanlarında ele aldığı konular 

bakımından önemli sayılması gereken bir romancıdır. Ülkemiz dışında yaşamasına 

ve Türkiye’yi hiç görmemesine rağmen, eserlerini Türkiye Türkçesi ile yazması onu 

Cumhuriyet sonrası Türk Edebiyatı açısından da değerli kılar. 

Cengiz Dağcı’nın romanları, Türkiye’de 1956 yılında itibaren yayınlanmaya başlar 

(Korkunç Yıllar). Son eseri ise 2001 yılında yayımlanır (Rüyalarda: Ana ve Küçük 
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Alimcan). Bu süreç 45 yıllık bir yazı faaliyeti demektir. Dağcı’nın 2005 yılında Ötüken 

Yayınevi tarafından yayımlanan İhtiyar Savaşçı isimli kitabı yeni bir eser değildir. Bu 

kitap 1988-1993 yılları arasında yayınlanmış olan Yansılar 1-4’ün sonunda yer alan 

“İhtiyar Savaşçı” isimli 4 bölümlük hikâyenin bir araya toplanması ile 

oluşturulmuştur. Dolayısıyla Cengiz Dağcı 82 yaşından sonra eser vermemiştir. 

 Kendisi ile 19-21 Ocak 2009 tarihlerinde Londra’daki evinde yaptığımız 

görüşmelerde yazılacak yeni eserinin bulunup bulunmadığı konusundaki sorumuzu 

o:

 “- Yok yok. Yazarlar vardır. Devamlı yazıyorlar. Yazılacak şeyler yazıldı. 

Söylenecek şeyler söylendi. Fazlası artık lafazanlık olur.”  şeklinde 

cevaplandırmıştı. Zaten gözleri iyi görmüyordu, kalp rahatsızlığı çekiyordu ve yalnız 

yaşadığı evinde günlük hayatını en asgari düzeyde sürdürebiliyordu.

 Dağcı’nın eserleri hâlâ basılmakta ve okunmaktadır. 1956 yılını başlangıç 

alırsak o, 55 yıldır Türkiye’deki okuyucularına Londra’dan Türkçe seslenmektedir. 

Bu, Türkçe seslenme meselesi üzerinde dikkatle durulmalıdır. 

 Evet, onun çocukluğunda amcası Seyit Ömer Dağcı’dan dinlediği Ömer 

Seyfettin hikâyeleri yoluyla Türkiye Türkçesi ile kurduğu bir ünsiyet vardır. Ama 

sonuçta bu durum, birkaç hikâye dinlemiş olmaktan ibarettir. Varlık Yayınevi 

tarafından iki kitap halinde 1956 ve 1957 yıllarında yayımlanan “Sadık Turan’ın 

Hatıraları” isimli roman çalışması, ancak Ziya Osman Saba’nın redaksiyonundan 

geçtikten sonra okuyucu ile buluşabilmiştir. Daha II. Dünya Savaşı bitmeden Kırım 

Tatar Türkçesi ile yazılmaya başlanan bu kitaplar, savaş bitince Türkiye’ye göç 
1

edebilmiş Zöhre Karabaş   (Zehra Uygurer)’ın, 1950 yılında Dağcı’ya gönderdiği 

kitap ve edebiyat dergileri okunduktan sonra, Türkiye Türkçesine uyarlanarak 

yeniden kaleme alınmıştır. Buna rağmen yine de Ziya Osman Saba’nın 

müdahalesine gerek duyulmuştur. 

 Cengiz Dağcı bu iki eseri yayınlandıktan sonra Türkiye Türkçesi ile arasındaki 

mesafenin kalktığını söyler. “1956 ve 1957 yıllarında ‘Korkunç Yıllar’ ve ‘Yurdunu 

Kaybeden Adam’  eserlerimi Türkiye Türkçesiyle basılmış olarak gördüğüm zaman, 
2benim dil problemim ortadan kalkmıştı .” 

 İyi derecede İngilizce, Rusça; orta derecede Almanca ve Lehçe bilen, Kırım 

Tatarcası ana dili olan Cengiz Dağcı, dünyaya mesajını Türkiye Türkçesi ile vermeyi 

tercih etmiştir. Dağcı 20. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye Türkçesini en istikrarlı, en 

tabii ve derin bir aşkla kendiliğinden kullanan yazardır. Bir “Türkçe Ödülü” 

verilecekse, o konuda ilk düşünülecek yazar Cengiz Dağcı’dır. Biz yaklaşık 50 yıl 

boyunca öz ve üvey Türkçe diye çekişirken, o bu tartışmalara girmeye asla tenezzül 

etmedi ve Türkiye’den binlerce kilometre uzakta, yabancı bir diyarda, kozasını 
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Türkiye Türkçesi ile ördü.

 Cengiz Dağcı’nın bu tutumu Türkçe için bir kazançtır. İngilizce yazsa, herhalde 

daha çok tanınan bir yazar olabilirdi. En azından 1998-2000 yılları arasında 

yayınladığı kahramanları İngiliz ve mekânı İngiltere olan  Bay Markus Burton’un 

Köpeği, Bay John Marple’ın Son Yolculuğu, Oy Markus Oy gibi eserlerini İngilizce 

yazabilirdi.

 Demek ki Cengiz Dağcı’nın bizim için önemli olan bir yönü Türkçe yazmasını 

gerektirecek bir ortamda bulunmamasına rağmen, Türkiye Türkçesi ile yazmasıdır.

Onun bir diğer özelliği eserlerinde Kırım Türkleri başta olmak üzere Sovyet Rusya 

yönetimindeki diğer Türk kavimlerinin II. Dünya Savaşı yıllarındaki trajedilerini de 

dünyaya duyurmuş olmasıdır. Bu önemlidir, çünkü Türk’ün sahibi yoktur. Onun 

çektiği acı, uğradığı katliam ve soykırım sanat eserlerinin konusu olmaz. Demek ki 

Türk’ün derdini anlatacak sanatkârı da kıttır. 1877-78 Osmanlı Rus harbinden bu 

yana trajedimizi anlatan eserlerin azlığı göz önüne getirilirse, bu konuda ne kadar 

şanssız olduğumuz anlaşılır.

 Cengiz Dağcı eserleriyle, II. Dünya Savaşı yıllarında milletimizin yaşadığı 

acıların unutulmasını önlemiştir. Biz 1930 yılının hemen öncesinde Kırım’da ve 

diğer Türk yurtlarında uygulanmaya başlanan Sovyet sisteminin yaşattığı acılardan 

Dağcı’nın romanları yoluyla haberdar olduk. Dağcı’nın eserleri bu sebeple Sovyet 

Rusya’da yasaklanmıştı. Öyleyse Dağcı’nın bir başka önemli yönü de Kırım 

Türklerinin Sovyet sistemine geçiş trajedisini yansıtmış olmasıdır. 

 Dağcı kendi şahsi hayatında da derin acılar yaşamıştır. Çocukluğunda çektiği 

sıkıntılar, askere alınışı, esir kaplarında ölümle burun buruna geçirdiği sıkıntılı yıllar, 

nihayet 1946 Kasımında İngiltere’ye gelişi ve burada bir ömür sürecek tutunma 

çabası, yurdundan ebedi olarak ayrılış gerçeği ve bu gerçeğin onun ruhunda 

yarattığı buhranlar, yine eserlerinde yer almıştır. Yani onun eserlerinde, vatanını ve 

hayat bulduğu atmosferi kaybeden bir mustaribin trajedisini de buluruz.

 Hem şahsen hem de mensup olduğu millet açısından mazlum durumunda olan 

bir insandan, kendi içine kapanması, kendinden başkalarını düşman görmesi 

beklenir. Ama Cengiz Dağcı savaşın bir insanlık felaketi olduğunun farkındadır ve 

romanlarında Türklerin dışındaki milletlerin çektikleri sıkıntılara da yer verir. 

Yukarıda bahsettiğimiz İngilizlere hasrettiği üç romanı ve içinde Yahudi, Polonyalı, 

Alman ve Rusların yer aldığı romanları, asla kine dayalı bir bakış açısı taşımazlar. 

Cengiz Dağcı, romanlarına hakim olan bu insanî bakış açısı ile de ele alınması 

gereken bir yazardır.

 18 Mayıs 1944 tarihinde anayurtlarından sürülen Kırım Türklerinde, 

vatanlarına dönme isteğini diri tutan etkenlerin başında Dağcı’nın eserleri gelir. 
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Türkiye’de katıldığım pek çok Cengiz Dağcı toplantısında duyduğum Kırım asıllı 

gençlerin “Cengiz Dağcı olmasaydı Kırım’ı unuturduk.” şeklindeki sözleri, Dağcı’nın 

eserlerindeki güçlü vatan ve tarih duygusunun bir tezahürüdür. Öyleyse Cengiz 

Dağcı Kırım Türklerinin millî hafızası olmak bakımından da önemlidir.

 Dağcı, 92 yıllık uzun ömrünün her anını hem kendisi hem ailesi hem de 

millettaşları ve vatanı için önemli işler yaparak dolduran bir insandır. Yazdığı eserler, 

yaşadığı şahsi trajedi ile birlikte toplumsal trajediyi de anlatmaktadır. Milletinin 

çektiği acıları Cengiz Dağcı kadar yüreği yanarak anlatan, o acılar etrafında 

yazdıkları ile külliyat oluşturan başka bir Türk yazarları bulmakta hayli zorlanırız. 

Dağcı, milletin çektiği acıların anlatılmasıyla, uğradığı yenilgilerin konu alınmasıyla 

da kişilerde vatan ve millet sevgisinin güçlendirilebileceğini gösteren seçkin 

yazarlardandır. Romancılarımız ve hikâyecilerimiz 1683 İkinci Viyana bozgunundan 

itibaren bu vadide yazılacak eserlerde asla konu sıkıntısı çekmezler. 

Tarihimizin bu yönünü yazık ki gerektiği gibi ele alamadık.

***

 Edebiyatımızı ve tarihimizi biraz yakından incelersek Cengiz Dağcı’nın 

gurbette Türkiye Türkçesi ile yazdığı 25 adet eserin anlamını daha iyi kavrarız.

 Tarih hep zaferlerden ve başarılardan ibaret değildir. Mağlubiyetler, hüzünler, 

sürgünler ve ölümler de tarihin birer gerçeğidir. Bu olayların acı vermeleri, onların 

gerçekliğini değiştirmez. İnsanoğlu zaferleri hatırlamayı ister hep, hüzünden kaçar. 

Tarihte zaferleri, yenilgileri, sevinçleri ve hüzünleri iç içe olan milletlerden biri de 

biziz. Her milletin tarihinde olduğu gibi, bu gerçek bizim tarihimizde de vardır. 1877-

78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan itibaren ise göç, sürgün, ölüm, hüzün ve acı hakimdir 

bizim tarihimize. 93 Harbi diye bilinen bu kıyamette, Rumeli’de ve Kafkaslar’da kaç 

bin Mehmetçik kışın soğuğunda dondu, yazın sıcağında kavruldu ve şehitlik 

şerbetini içti. 

 Kaç milyon çocuk, kadın ve ihtiyar; ordusunun terk etmek zorunda kaldığı 

topraklarda kalmak istemeyerek, kendini dağlara, sarp geçitlere ve uçurumlara 

vurdu.

 Kaç milyon çocuk, kadın ve ihtiyar; köylerinde, kasabalarında ve göç yollarında 

Rus, Bulgar, Sırp, Ermeni, Yunan askerleri ve çetecileri tarafından işkence edilerek 

katledildi…

 93 Harbi, Balkan Harbi, dört koca yıl boyunca Yemen’den Galiçya’ya; Mısır’dan 

Kafkaslara kadar yedi cephede süren Birinci Dünya Harbi, sonra şanlı Millî 

Mücadele… kaç milyon vatan evladını, kaç milyon günahsızı toprağın kara bağrına 

yolcu etti. 



AKPINAR14 Sayı: 39   Mayıs - Haziran 2012

Arif Nihat doğru söylüyor: 

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık…

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık…

 Milyonlarca vatan evladı, karlı dağlarda al bayrağın kızıllığında ısınarak, 

savaşmak; yurdunu düşmana vermemek için kuvvet buldu… Ama bu sıcaklık 

sonsuza kadar süremezdi… Sarıkamış’ta, bir gecede binlerce asker donarak şehit 

oldu. Şehirlerde, yollarda, dağ başlarında açlıkla ve soğukla pençeleşerek donup 

giden çocuk, kadın ve ihtiyarlar bu hesabın dışındadır.

 Milyonlarca vatan evladı, çöllerde bayrağın gölgesinde serinleyerek, din ü 

devlet için savaştı. Ama bu serinlik ilelebet süremezdi. Binlerce Mehmet, Yemen 

çöllerinde kavrularak, şehitlik mertebesine ulaştı. Kanal’da, Akkâ’da, Çanakkale’de, 

Millî Mücadele’de milyonlarca vatan evladı kayboldu, sakat kaldı, şehit oldu. Hâlâ 

olmakta…

 Bu uzun trajedinin sivil tarafına ise yürekler dayanmaz. Milyonlarla silahsız 

insan, ne işkenceler gördü, ne acılara katlandı, ne çileler çekti ve ne korkunç 

ölümlere duçar oldu… 

 1923’te biraz felaha kavuştuğumuzu varsayarsak, ondan önceki 50 yılda, beş 

milyon vatan evladı toprağa karışarak, onu daha bir vatanlaştırdı.

 Ve onların çektikleri, birkaç istisna dışında edebiyatımızda akis bulmadı. 

Zaferlerimizi de doğru dürüst anlatamadık, ama acılarımız etkili biçimde hiç 
3

yazılmadı  … Halbuki yeni nesiller acılarını öğrenerek, o acıları çekenlerle empati 

kurarak da milletlerine ve kültürlerine bağlanabilirler. Yemen türkülerini dinlerken 

kapıldığımız hüzün, bütün bu elli yıllık trajedinin, her günü bir roman olacak acıları 

yansıtılarak da gönlümüzü doldurabilir, bizi milletimizle bütünleştirebilir. 

 Günümüzde başta Ermeni lobileri olmak üzere, çeşitli lobilerin Türkiye’yi zor 

duruma düşüren çabaları, büyük ölçüde, bizim geçen yüz yıldaki acılarımızın, 

edebiyata ve sinemaya yansımayışındandır. 

 Hikâye ve roman yazmadık. Belgesel ve film çekmedik. Ağıt bestelemedik. 

Resim yapmadık… Acılarımız, ölenlerle gömüldü gitti. Onların anaları, babaları, 

kardeşleri, sevgilileri… sadece birkaç türkü, birkaç ağıt yaktılar. Bu acıyı sadece 

onlar duyuruyor şimdi gönüllere… Ama bu çekilenleri asıl duyuracak olanlar; 

aydınlar, edebiyatçılar, şairler, tiyatrocular, sinemacılar vb. yetişmiş ve evrensel dille 

konuşabilecek olan insanlardır… Dünya ancak o zaman bu trajediden haberdar 

olur, o zaman bu süreçte verilen 5 milyon kaybın da bir soykırım olduğunu 

düşünebilir…
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Bunu bizim aydınımız ve edebiyatçımız yapamadı…

Bir kişi hariç…

O kişi Cengiz Dağcı’dır.

Kendi hayatındaki zorluklara rağmen yılmadı.

 Hayatını kazanmak için gece yarılarına kadar lokantasında çalıştı. Sonra 

sabaha kadar Kırımlı kardeşlerinin dramını yazdı.

 Yazdığı romanlarda kardeşlerinin ve kardeşlerimizin çektiği acıları, 

silinmemecesine kitapçı vitrinlerine ve kütüphane raflarına taşıdı. Onları okuyan 

insanların ruhlarına doldurdu.

Yazdığı 25 cilt eserle, Kırım Türklerinin ebedî sesi oldu.

 Kırım Türklerinin acıları, uğradıkları soykırım sonsuza kadar unutulmayacak. 

Çünkü Kırım’ın vefalı oğlu Cengiz Dağcı, onları edebiyatın sayfalarına silinmeyecek 

şekilde nakşetti. 

 Bize o elleri öpmek ve bu kutlu insanın yazdıklarından senaryolar, tiyatro 

eserleri ve belgeseller çıkarmak düşer…

 O, şimdi yıllarca özlediği vatan toprağının koynunda son uykusunu uyuyor. 

 Bakü’ye gittiğimde Fehr Hıyabanı’nı ziyaret etmiştim. Burada bir şairin mezar 

taşındaki tek cümle beni derinden etkiledi.

 “ Yuhunuz şirin olsun diriler!” Bu söz, “Ey yaşayan insanlar size iyi uykular 

diliyorum.” anlamına geliyordu.” 

 Yaşadığımızı zanneden bizler bir an önce şirin uykumuzdan uyanmalı, başta 

Cengiz Dağcı’nın eserleri olmak üzere, tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan eserleri 

sinema ve televizyona aktarmayı başarmalıyız. Aksi halde bizim acımızdan, 

çilemizden kimsenin haberi olmaz, sonsuza kadar her yıl Ermeni tasarılarını 

önlemek için didinir dururuz.

1 Zehra Uygurer: (1920- ) Dağcı’nın mülteci kampında tanıştığı bu hanım, Türkiye’ye döndükten sonra yine 

mülteci kampında beraber oldukları bir Uygur Türk’ü ile evlenir ve Uygurer soyadını alır. Halen Ankara’da 

yaşamaktadır. Cengiz Dağcı’nın Türkiye Türkçesine intibakını, büyük ölçüde onun Türkiye’den gönderdiği kitap 

ve dergiler sağlamıştır. İki eski dost olarak Dağcı ile Zehra Hanım, hâlâ haberleşmektedirler. (Bu bilgiyi veren 

Sayın Zafer Karatay’a teşekkür ederim. Daha sonra Zehra Uygurer ile 8 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’daki 

evinde görüştüm. Biyografisi hakkında kendisinden ayrıntılı bilgi aldım. İK)
2 Bu metinde Cengiz Dağcı’ya ait konuşmalar, kendisi ile Londra’daki evinde 19 ve 21 Ocak 2009 tarihinde 

yaptığımız görüşme kayıtlarından alınmıştır.
3 Mehmet Arif Beyin Başımıza Gelenler’i, Eski Zağra Müftüsü’nün Hatıraları, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 

Halide Edip Adıvar, Falih Rıfkı Atay, Nihal Atsız, Tarık Buğra, M. N. Sepetçioğlu ve Mehmet Niyazi’nin bu 

konulara el atan eserleri yüreğimizi biraz soğutmaktadır.

* Prof. Dr.
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“YURDUNU KAYBEDEN ADAM” 

ROMANI 

Ali İhsan KOLCU*

Cengiz Dağcı

 1919’da Gurzuf’ta doğdu. Türk dünyasının en büyük romancılarındandır. 

Babası berber Emir Hüseyin, annesi Fatma hanımdır. Cengiz ailenin sekiz 

ço¬cuğundan dördüncüsüdür. Ailesinin Gurzuf’tan Kızıltaş'a taşınması ile Cengiz 

ilkokulu burada bitirdi (1931). Aynı yıl babası tutuklanıp bir süre hapiste kaldı. 

Ailesinden ayrı, Kızıltaş'a gelmeyerek Akmescit'te çalışmaya başladı ve Cengiz'i de 

yanına aldı. Burada On İkinci Numune Mektebi'ne yazılan Cengiz, okulu bitirince On 

Üçüncü Tam Ortaokula devam etti. Burada iken, 1936'da Gençlik Mecmuası'nda ilk 

şiirleri çıkmaya başladı.

 Cengiz Dağcı, 1937 yılında Akmescit Pedagoji Enstitüsü'nün Tarih bölümüne 

girdi. Bir yandan da gazetelerde çalışmaya başladı. 1939 yılında çocukluğunun 

geçtiği Kızıltaş'ı son kere ziyaret eden Cengiz Dağcı, 1940 Aralık ayında askere 

alındı ve cepheye gönderildi. 1941 yılında Almanlara esir düşen Cengiz Dağcı 

savaşın sonuna kadar toplama kamplarında kaldı.

 1945 yılında Polonya'da Regina ile tanışarak evlendi ve İngiltere'ye giderek 

oraya yerleştiler. Londra'nın bir semtinde lokantacılık yaparak geçimini sağladı. Ağır 

şartlarda çalışırken, bir yandan da, büyük romanlarını burada yazdı. Cengiz Dağcı 

neredeyse bütün romanlarında  memleketi Kırım’ı anlattı. Türkiyeli okurlar, Kırım'ı 

onun romanlarından okuyarak, tanıyarak sevmiştir. Bizzat içinde yaşadığı savaş 

günlerini anlatan romanları da fevkalade başarılıdır. "Onlar da İnsandı" romanı ise, 

Türk Dünyası edebiyatının en büyük birkaç romanı içinde sayılmaktadır,

 Cengiz Dağcı, Türkiye'ye hiç gelmediği halde romanlarını genellikle Türkiye 

Türkçesi ile yazdı. Bütün eserlerinde ve özellikle "Anneme Mektuplar'da olağanüstü 

bir üslup ve lirizme sahiptir. 

 Eserleri: Korkunç Yıllar, İstanbul-1956; Yurdunu Kaybeden Adam, İstanbul-

1957; Onlar da İnsandı, İstanbul-1958; Ölüm ve Korku Günleri, İstanbul-1962; O 

Topraklar Bizimdi, İstanbul-1966; Dönüş, İstanbul-1968; Genç Timuçin, İstanbul-

1969; Badem Dalına Asılı Bebekler, İstanbul-1970; Üşüyen Sokak, İstanbul-1972; 

Anneme Mektuplar, İstanbul-1988; Benim Gibi Biri, İstanbul-1988; Yansılar l, 
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İstanbul-1988; Yansılar 2, İstanbul-1990; Yansılar 3, İstanbul-1991. Yansılar 4, 

İstanbul-1993; Yoldaşlar, İstanbul-1991; Ben ve içimdeki Ben, İstanbul-1994; Biz 

Beraber Geçtik Bu Yolu, Istanbul-1996; Haluk'un Defterinden Londra Mektupları, 

İstanbul-1996, Hatıralarda Cengiz Dağcı, İstanbul-1998.

YURDUNU KAYBEDEN ADAM

Romanın Çözümlemesi

 Yurdunu Kaybeden Adam, Cengiz Dağcı’nın romanlarının bir kısmının 

kahramanı olan Sadık Turan’ın, ll. Dünya Savaşı sırasında Bolşevik Ruslarla Faşist 

Almanya arasında cereyan eden şiddetli çarpışmaların arasında yurdunu kurtarmak 

için verdiği mücadeleyi anlatır. Savaş sırasında iki arada bir derede kalan Kırım’ın ve 

Kırım Türklerinin hazin hikâyesidir. Yazar bu temayı Onlar da İnsandı, O Topraklar 

Bizimdi, Ölüm ve Korku Günleri gibi değişik romanlarında geniş olarak ele almış ve 

dikkatlere sunmuştu. 

 Yurdunu Kaybeden Adam romanı Sadık Turan’ın şahsında Kırım Türklerinin 

istiklâllerini kazanma savaşı verdiği kaotik ve trajik bir dönemi içini alır. Buna göre 

Bolşevik Devrimi, Sovyet Rusya’nın hakimiyeti altına giren Kırım, Bolşeviklerden çok 

zulüm görür. Kolhozların kurulması, kolektifleştirme, Sibirya’ya sürgünler, hapis ve 

ölümler Kırım Türklerinin çektiği acıların, gördüğü zulümlerin listesini oluşturur. Sadık 

Turan bu ateşlerin içinden geçerek yurdunu eskiden olduğu gibi hür ve bağımsız bir 

ülke olmasının rüyasını görür. Sonra da bu rüyayı gerçekleştirmek için konjonktürün 

sunduğu fırsatlardan yararlanmaya çalışır. 

 Roman bir hatıra defteri niteliğindedir. Eserin başında yer alan günlükten takip 

edebildiğimiz kadarıyla Sadık Turan’ı Roma’da bir otel odasında görürüz. Yaralıdır ve 

yaralarının iyileşmesini beklemektedir. Daha sonra geriye dönüşlerle asıl vak’aya 

geçilir. Bu kısım metnin gövdesini oluşturur ve asıl vak’anın anlatıldığı bölümdür.  

 Buna göre Sadık Turan, yurdunu Almanlara karşı savunmak için Kızıl Ordu’ya 

alınır. Burada subay rütbesi alır. Bir çarpışmada yaralanır ve Almanların eline esir 

düşer. Almanlar elde ettikleri Türkistanlı esir askerlerden gönüllü bir Türkistan bölüğü 

kurmaya karar verirler. Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar esir askerlerden savaşçı bir 

Türkistan bölüğü oluşturulur. Esirler önce Alman daha sonra da Türk subaylar 

tarafından eğitilir. Sadık Turan başlangıçta kendisini er olarak yazdırırsa da kısa bir 

süre sonra Kızıl Ordu’da subay rütbesinde savaştığı anlaşılır ve bölüğün 

kumandanlığına getirilir. Artık sırtında Alman üniforması vardır ve Bolşevik Ruslara 

karşı savaşmaktadır. Bölük öncelikle cephe gerisinde Polonyalı çetecilere karşı hafif 

çarpışmalara katılır. 
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 Bu arada lejyon yakınlarındaki bir kasabada Marya adında bir genç kızı tanır. 

Marya bir Polonyalı yurtseverdir ve sonradan anlaşıldığına göre Almanlar aleyhine 

casusluk yapmaktadır. Sadık Turan, askerlerinden Kılıçbay’ın zarar verdiği bu kızı 

bulur ve onun aldığı paraları geri vermek ister. Fakat bunu başaramaz. Daha sonra 

Varşova’ya giden trende aynı kompartımanda karşılaşırlar. Aralarında bir 

yakınlaşma olur. Bir süre görüşemezler. Sadık Turan’ın asker arkadaşı Ahmet Akın 

vasıtasıyla buluşurlar. Konski’de aşkları iyice ortaya çıkar. 

 Bu arada Almanlar Rusya içlerine ilerlemeye devam ederler. Kırım düşer. 

Komutanı, Sadık Turan’a isterse ailesini görüp gelebileceğini söyler. Bu habere 

sevinen Sadık Turan birkaç gün sonra Kırım’a, Kızıltaş’a ailesinin evine gider. Anne 

ve babasını görür. Herkes şaşkınlık içindedir. Zira SSCB hükümeti Sadık Turan’ı 

ailesine gönderdiği bir belgede oğullarının savaşta öldüğünü yazmışlardı. Bu arada 

kardeşi Bekir, etrafa, bir Rus kızıyla evlenip ortadan kayboldu yalanını atarak dağa 

çıkar. Bolşevik çetecilere katılıp Almanlara karşı savaşmaktadır. Babası bu 

durumdan haberdardır. O da bu sırrı oğlu Sadık Turan’a açar. Ağabeyinin geldiğini 

duyan Bekir ona haber göndererek geceleyin köyün dışına gelmesini söyler. İki 

kardeş yüz yüze gelirler; fakat Bekir ağabeyinin yalnız gelmediğini ve kendisini 

yakalayacağı düşüncesiyle karanlığın içinde kaybolur. Böylelikle bir kardeş Alman 

ordusunda, diğeri de Bolşevik çetecileri arasında yurtları Kırım’ı kurtarmaya 

çalışmaktadırlar. 

 İzni biten Sadık Turan tekrar lejyona döner. Varşova yakınlarında kurulan bu 

lejyonda Sadık Turan’ın en yakın ve güvenilir arkadaşları aksakal Hoşnud, Kazak 

Muhan, Kılıçbay ve Özbek Ahmet Akın’dır. Polanyalı çetecilerle savaşırken önce 

Hoşnud’u kaybederler. Arkasından aksakal Muhan, Alman orduları Stalingrad’da 

yenildikten sonra çekilmeye başlayınca, yurduna ulaşamayacağı endişesi karlı ve 

tipili bir günde Kızıl ordu üniforması giyerek bölükten uzaklaşmaya ve memleketine 

ulaşmaya çalışır. Fakat yolda Almanlar tarafından yakalanarak bölüğe getirilir. 

Lejyonun bağlı bulunduğu Alman kumandan kaçmanın cezasının ölüm olduğunu 

bildirir ve aksakal Muhan’ı öldürmenin de arkadaşlarına düşeceğini büyük bir öfkeyle 

Sadık Turan’a iletir. Sadık Turan ve arkadaşları büyük bir çaresizlik içinde aksakal 

Muhan’ı kurşunlayarak öldürürler. Bu olay lejyondaki Türk askerler arasında 

Almanlara karşı büyük bir soğukluğa neden olur. Artık Almanlar da geri çekilmektedir 

ve bu Türkistan lejyonuna eskisi gibi güvenmemektedir. Sadık Turan ve 

arkadaşlarına cephe gerisinde lojistik hizmete alırlar. Polonyalı çetecilerden elde 

ettikleri otuz iki atı Konski’ye getirirler. Burada eski bir istasyon binasını karargâh 

haline getirirler. Atları da iki kilometre ötede terkedilmiş bir fabrika binasında koruma 

altına alırlar. Bu arada Kızıl Ordu batıya doğru ilerlemektedir. Alman üniforması giyen 

Türkistan lejyonerleri bir hava bombardımanında darmadağın olur. Sadık Turan, 
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Polonyalı yurtsever Bartoş ve sevgilisi Marya’nın yardımıyla kurtulur. Artık Rus 

askerleri her tarafı sarmıştır. Sığındıkları köyün muhtarı, Bartoş ve Marya bir at 

arabasıyla oradan uzaklaşırlar. Çingene ve sarhoş Polonyalı taklidi yaparak Rusların 

tuttuğu barikat ve yollardan geçerler. Geçmeleri gereken bir köprünün Rus askerleri 

tarafından tutulduğunu ve geçit vermediklerini görünce on beş kilometre ötedeki 

köprüden geçmeye çalışırlar. Fakat Rus askerleri durumu farkeder ve karı koca rolü 

yapan Sadık Turan ile Marya’ya inanmazlar. Subaylardan biri köprüden geçmeleri 

karşılığında Marya’yı ormana götürerek ona tecavüz eder. Artık Marya’nın ve Sadık 

Turan’ın ruh dünyası perişandır. Biraz daha ilerledikten sonra Muhtar ve Bartoş 

onlardan ayrılır. Marya, Sadık Turan’la birlikte Avusturya’ya geçerler. Yolda trenin 

Amerikan uçakları tarafından  bombardımana tutulması sonucu trenden atlayarak 

dağlara doğru kaçarlar. Nehri takip ederek  İsviçre sınırına gitmeyi 

amaçlamaktadırlar. Uzun ve yorucu yolculuktan takatsiz düşen Marya yolda ölür. 

Sadık Turan’ın yakınlarda köyden silâh zoruyla getirdiği doktorun gayreti de işe 

yaramaz. Sadık Turan ertesi gün Marya’yı gömer. Köyün yakınından geçmekte olan 

İngiliz üniformalı Polonya askerlerinin arasına katılır. Bir kamyonun sırtında İtalya’ya, 

Verona’ya geçer. Burada askerlerin dalgınlıklarından istifade ederek kalabalığın 

arasına karışarak izini kaybettirir. Daha sonra Roma’ya gelir. Cebinde parası 

tükenmek üzeredir. Yaralarını tedavi ettirir. Sadık Turan’ın asıl yarası vücudunda 

değil beyninde, manevî dünyasındadır. Zira artık o bir ‘yurdunu kaybeden adam’dır. 

Son parasını da otelciye teslim eder. Aklına bir kurtuluş ümidi gelir. Türkiye’nin Roma 

başkonsolosluğuna başvurur. Konsolos görevlisi genç, Türkiye’nin muhacir 

kabulüne daha izin vermediğini söyleyerek onu Türkiye’ye gönderemeyeceğini 

söyler. Sadece yardım olarak eline beş yüz liret ile kartını çalışması için bir 

lokantacının adını verir. Ertesi gün lokantacıya giden Sadık Turan sadece boğaz 

tokluğuna çalışabileceğini ve kendisine para verilemeyeceğini öğrenince yine büyük 

bir üzüntüye kapılır. Dalgın ve kararsız dolaşırken kalabalığın toplandığı bir yere 

tesadüf eder. Burası mülteci kabul eden Uluslar Arası Kızıl Haç Örgütü’dür. Sadık 

Turan da sıraya girer ve kendisini no nacionalite (milliyetsiz) olarak yazdırır ve 

Uruguay’a gitmek üzere belgesini alır. 

 Roma’daki otelde yurdunu tekrar kaybetmenin üzüntüsü içinde defterine 

yazdığı son satırlarla roman sona erer. 

 Sadık Turan’ın Kızıl Ordu saflarında Almanlara karşı savaşmakla başlayan ve 

Türkistan lejyonunda bu sefer Kızıl Ordu’ya karşı Alman üniforması altında devam 

eden mücadelesi Roma’da yaralı, beş parasız, pasaportsuz, ve nihayet milliyetsiz 

olarak sona erer. Onun artık bir Yahudi muhacirinden farkı yoktur. 

 Roman bir bireyin şahsında bir vatanı tutmanın, yurt edinmenin ve bunun için 

harcanan bedellerin ortaya konulduğu bir serüveni dikkatlere sunar. Bu Kırım’ın bir 
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yanda Bolşevik Devrimi sonrası uğradığı Rus zulmü, diğer yandan savaş sırasında 

bu zulümden kurtulma ümidiyle bağımsız bir Kırım vaad eden Almanlarla işbirliği 

fırsatını değerlendirmek ikilemi ve zorunlu bir konjonktürü takip etmenin kaderini ele 

alıp işler. Fakat  Almanların Stalingrad’da yenilip geri çekilmeleriyle bu kurtuluş ümidi 

suya düşer. Üstelik Kırım’ı bir kez daha ele geçiren Rusların öfkesi bu talihsiz 

coğrafyada esmeye devam edecektir. Savaş sonrası Almanlardan yardım 

beklemenin faturası ağır olur. Stalin’in emriyle bir gecede yataklarından kaldırılıp 

hayvan vagonlarına tıkılan dört yüz bin Kırımlı Tatar Sibirya’ya sürülür. Çoğunun 

elbiselerini giymesine dahi izin verilmez. Bu insanların yarısı yolda soğuk ve açlıktan 

ölür. Ölüler trenden atılır. Sibirya’ya ulaşabilenleri bir başka sürpriz beklemektedir. 

Komünist hükümet bütün aileleri parçalar. Anneleri bir köye çocuklarını bir başka 

köye, kadınları, kızları, kocaları, eşleri başka köylere dağıtır. Üstelik köyler 

arasındaki ziyarete de izin vermez. Böylece Kırım Tatarları tarihin gördüğü en büyük 

zulmü yaşarlar. 

 Lejyonda bulunan Türkistanlı askerlerin her biri kendi memleketine ulaşmanın, 

onu hür ve bağımsız görmenin rüyasını görerek yaşarlar. Kazak aksakal Muhan, 

Özbek Ahmet Akın, Astraganlı Hoşnud, Kırgız Kılıçbay ve Kırımlı Sadık Turan’ın 

bütün hayali tarihin sunduğu bu fırsatı değerlendirip Bolşevik zulmünden 

kurtulmaktır. Denize düşen yılana sarılır misali Almanlardan gelecek yardımı ve 

zaferi beklerler. Fakat bütün ümitler suya düşmüştür. Romanın kahramanlarından 

Ahmet Akın’ın aşağıdaki sözleri bir Türkistan lejyonu kurup Almanlara yardım etmek 

suretiyle vatanlarının kurtulacağı ümidini taşıyan bütün Türkistanlıların hayal 

kırıklığını ve ardından gerçeğin katı yüzüyle karşılaşmasını göstermektedir. 

“-Almanya bu harbi kaybetti. Türkistan gene de eskisi gibi, Rus çizmesi altında. Bu 

harbde bizim istiklâlimiz davasına Almanya’nın faydasından çok zararı dokundu. 

Artık Türkistan’ın istiklâline kavuşması, bir zaman için daha hayâl olduktan sonra, sizi 

Almanya’ya bağlayacak ne kaldı?”  

 Öte yandan Sadık Turan da yaralı olarak sığındığı Konski’deki köy muhtarının 

tavan arasında Bolşeviklerin yaptıklarını, yapabileceklerini düşünerek korkusunu 

ortaya koyar.

 “İki haftadan beri muhtarın evindeyim. Tavan arasında kuru samanlardan 

yapılma bir döşekte yatıyorum. Konski Bolşeviklerin elinde. Benim için harb korkusu 

şimdi başlıyor galiba. Hayır, bu korku harb korkusu değil. Başka türlü eski bir korku 

bu! Bugün, yarın, her saat, her dakika muhtarın evine süngülü Rus kazakları  

girecekler. N.K.V.D askerleri muhtarın evinin altını üstüne getirecekler, bizim Kırım 

köylerinde yaptıklarını bu köyde yapacaklar, beni öldürecekler. Muhtarı, karısını, 

Marya’yı, Bartoş’u, uzak, vahşi Sibirya ormanlarına sürecekler diye korkuyorum. 

Sibirya… Sibirya, ölümden beter! O biçareler bunu bilmiyorlar. Ben biliyorum, 
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suçsuz, günâhsız insanları, bellerine dipçik vura vura, evlerinden, ocaklarından karlı, 

buzlu yollara attıklarını ben kendi gözümle gördüm. Ana diyecek yaşa gelmemiş 

çocukları Sibirya ormanlarına sürdüklerini ben kendi gözlerimle gördüm.” 

 Sadık Turan hem Kızıl Ordu hem de Alman ordusunda giydiği üniformalardan 

nefret eder. Böyle bir zarurete katlandığı için üzülür. Alman üniformasını sırtında üç 

yıl boyunca taşıyan Sadık Turan’ın bu zorunluluk hakkındaki düşüncelerini kendi 

sözlerinden takip edebiliyoruz.

 “-Legionava’da Alman üniformasını ilk giydiğim gün. Harbin sonunun böyle 

olacağını düşünememiştim elbet. Üç yıl sırtımda taşımıştım bu üniformayı! Üç yıldır 

aynı ümit, yurdumu kurtarma ümidi bana destek olmuştu. Şimdi yurt nerede, millet 

nerede kalmıştı? Türkistan’ın hürriyeti!... ne uzak bir hayaldi bu! Beni geçmişe 

bağlayan yalnız şu bohçanın içindeki üniformadır. Üç yıl sırtımda taşıdığım üniforma! 

Bazen korktuğum, bazen azabını çektiğim, bazen da beni büyük ümitlerle yaşatan 

Alman üniforması! Yarın belki de trenden iner bu üniformayı nehre atar, ya da bir 

çalının dibine bırakır, beni üç yıl Almanya’ya bağlayan bağı da çözmüş olurum.” 

(Yurdunu Kaybeden Adam, s. 274.)

 1941 yılında Almanlara esir düşen Sadık Turan’ın daha sonra lejyon birliğine 

katılarak Alman üniformasını üç yıl giydikten sonraki düşünceleri bunlardır. Burada 

kimileri Kırım Türklerinin SSCB’ye karşı Almanlarla işbirliği yapıp vatanlarının 

kurtulması hadisesini bir ‘ihanet’ olarak düşünenler çıkabilir. Fakat Bolşevik Rusların 

Kırım’ı ele geçirdikten sonra yaptıkları zulümleri, sürgün ve ölümleri, hapis ve 

işkenceleri bir hatırlamaları Kırım Tatarlarının verdikleri mücadelede ne kadar haklı 

olduklarını anlayacaklardır. Sadık Turan izinli olarak Kırım’a dönerken trenin 

penceresinden memleketinin topraklarına bakarak geçmişi, yaşanılan zulmü ve 

çekilen acıları hatırlar.

 “Kompartıman penceresinde, bütün harbe, bütün dünyaya sırtımı dönerek 

durdum ve bir an için bin yıl yaşadım. Ah, şimdi bu ıssız ovalarda sessiz sessiz yatan 

savaşçılar ayağa kalksalar. Benimle birlikte bu yurda bir baksalar!

 Nogay bozkırları! Yüz yetmiş yıl, kıyılara inerken toprağını avuç avuç alıp, 

titreyen dudaklarıyla öpen mazlum anaların; yerinden yurdundan atılan babaların, 

Aytır (söylerim de) da ağlarım diyen seslerini dinlesin. Onların sesinde sen vardın, 

toprak! Onlar seni bırakmadılar, onlar senden kaçmadılar. Onlar yalnız sana bir de 

Allah’a bütün benlikleriyle bağlanıp yaşamak istediler. Yaşayamadılar. 

Yaşatılmadılar… orada, evleri toprak damlı bir köy görünüyor. Köyün en yüksek 

yerinde, güneş ışığını kapamış bir kilise… kiliseden çıkmış kara sakallı bir papaz, 

elindeki haçı ileri doğru uzatarak analarımızın kolları arasında saklanan ürkmüş 

titreyen yavrularımıza doğru yürüyor. Orada sarhoş Kazaklar, Rusça konuşmayana 

dil ne gerek diye Tatarın dilini kesiyorlar… beride erkeğin yüzüne bakmaya utanan 
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kadından fayda yok, burada kalırsa belki zararlı olur diye böylelerini kamçılaya 

kamçılaya götürüyorlar. Ötede bir jandarma evlerimizi alt üst ediyor. 

 Annenin kızına sakladığı kemerini, fesinden altınını, pulunu söküp götürüyor. 

Yalta’ya kilise yapılacakmış!... Simferopol kilisesinin etrafına duvar çekilecekmiş!... 

Tatarın teri, Tatarın kanıyla  Rus, asilzâde çocukları okutulacakmış! Naçalnikler 

gözlerini kan bürümüş sarhoş, vahşi kızıl komiserler, yıllardır bir avuç toprağını 

işlemekten iki büklüm olmuş köylünün yüzüne tükürerek, beline dipçik, kamçı 

vurarak, toprağından, ocağından kovalıyor. Koyun, deve sürüleri yağma ediliyor. 

Tatara mal ne gerek? Tatara toprak lâzımsa Sibirya’ya gitsin! Kırım malı, Tatarın malı, 

hükümetin malıdır. Genç gelinlerin kulaklarından küpeleri etleriyle beraber koparılıp, 

bunlar devlet hazinesinin ayrılmaz malı ilân ediliyor.

 Minareler devriliyor, ocaklar sönüyor, camiler kilise, ambar, Marksizma, 

Leninizma kulübü oluyor. Yüz yetmiş yıl! İşte kırlar boş, kırlar kara bulutların altında, 

vahşi rüzgârlarla beraber, milletim, senin ‘Aytır da ağlarım’ diyen sesini dinliyor. Yüz 

yetmiş yıl… Hey gidi günler hey!...” 

 Sadık Turan’ın yukarıdaki sözlerinde yüz yetmiş yıldır Rus zulmü altında inleyen 

Kırım’ın acı türküsünü, Komünist devrimi ile birlikte başlayan kolektifleştirme 

hareketinin zulümlerini bulmak mümkündür. Topraksız, malsız, mülksüz, manevi 

değerleri tecavüze uğramış, camileri yıkılmış bir toplumun önüne kadar gelen 

fırsatları geri tepmesi düşünülemezdi. İşte Sadık Turan ve onun gibi hareket 

edenlerin çıkış noktası burasıdır. Ancak burada trajik bir noktaya dokunmadan 

geçemeyeceğiz. Nasıl ki Sadık Turan Kırım’ın kurtuluşunu Almanlarda görmektedir; 

Almanların yaptıklarını gören kardeşi Bekir de kurtuluşu Bolşeviklerin yanında 

görmektedir. İşte bu nokta ikinci Dünya savaşı yıllarında Kırımların düştüğü ikilemi 

göstermektedir. 

 Yazarın romanda dikkati çektiği bir başka husus Bolşeviklerle işbirliği yapan 

Kırımlıların durumudur. Cadı Esma’nın Seyd-Apmet’i, Turan’ın ailesini, Kurt Osman 

ve ailesini ve Battalların ailesini partiye ihbar etmiştir.  Sadık Ahmet’in babası dokuz 

ay hapiste yatar. Suçu aylar sonra anlaşılır. Rus askerlerinin karargâh kurdukları 

Müslüman mezarlığını, onlar çekilip gittikten sonra bıraktıkları  çöpleri mezarlıktan 

süpürmek!

İşte Bolşevik Rusya’da bu denli suçlardan (!) dolayı insanlar aylarca 

hapsedilebilmekteydi. 

 Cengiz Dağcı’nın eserlerinin ekseninde Kırım’ın kurtuluşu ve bağımsızlığına 

adanan bir hayatın yansımalarını buluruz. Roman kahramanlarının bir tek kişide, 

Sadık Turan’da toplamak mümkündür. Onun şahsında bütün bir vatanın 

kurtuluşunun rüyası görülür. Romanlarındaki özne, yazarını birebir aksettirir. 

Çocukluğundan başlayarak yaşadığı olaylar, zelzeleler, sürgünler, idamlar, sorgusuz 
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sualsiz kurşuna dizilmeler, sebepsiz hapisler gibi bir zulümler manzumesini yaşayan 

yazarın hemen bütün eserlerinde bu çok renkli ve duyarlı öznenin hayatı vardır. 

 Cengiz Dağcı yazı hayatını yerinde bir tespitle taşıyıcı dil olarak Türkiye 

Türkçesini kullanır. SSCB içinde yaşayan yazarların dış dünyaya açılabilmelerinin 

yolu resmî dil Rusça’dan geçmekteydi. Nitekim Cengiz Aytmatov bu kanalı 

kullanarak kendisini dünyada tanıtabilmiştir. SSCB’nin dışında yaşayan –Nabakov 

örneğinde olduğu gibi- Sovyet kökenli yazarlar İngilizceyi taşıyıcı dil olarak 

kullanmışlardır. Dağcı’nın böyle bir tercih yapması isabetlidir. Bu sayede yazdıklarını 

önce Tükiye Türkçesini kullanan okurlar, daha sonra da başka dilden okurlar tercüme 

vasıtasıyla onun eserlerine ulaşabilmişlerdir. 

 Dağcı’nın eserlerinin ortak bir özelliği de anlattığı olayların gerçekle olan 

ilişkisidir. Bir çoğu otobiyografinin sınırlarını zorlar ve bir hatıra kimliğine bürünür. 

Nitekim onun bu romanında, Anneme Mektuplar da bu tarz bir hatıranın varlığından 

söz edebiliriz. 

 Cengiz Dağcı’nın eserlerinde tanığı olduğu ve duyduğu olayların varlığı söz 

konusudur. Olaylar anlatılırken lirik ben bir anda toplumsal ben’e dönüşür. Dağcı’nın 

eserleri üzerinde bir doktora tezi hazırlayan İbrahim Şahin’in verdiği hüküm 

yerindedir:

 “Dikkat edilirse, görülecektir ki, onun romanları sadece, İkinci Dünya Savaşı 

yıllarında  Türklerin ve / veya Kırım Türklerinin çektiği acıları değil, 1920’li yıllardan 

başlayarak SSCB coğrafyasında yaşayan Türklerin acılarını anlatır.”  

 Yurdunu Kaybeden Adam romanı, 1917 Bolşevik Devrimi i le 

komünistleştirilmeye çalışılan bir toplum ve  İkinci Dünya Savaşı’nın kaotik 

ortamında bir kurtuluş çaresi arayan yurtseverlerin hikâyesidir denebilir.

 

1 Bu yazı Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu’nun Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı, Salkımsöğüt yay. Erz. 2010 kitabından 

alınmıştır. 
2  Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. akolcu@gmail.com
3
 Yurdunu Kaybeden Adam, Ötüken yay, 4. bs. İst. 1988, s. 215.).

4 Rus Kazakları; Volga kıyısında yaşayan vahşi, acımasız, kan dökücü bir topluluktur. Türk Kazakları ile ilişkisi 

yoktur. 
5 Yurdunu Kaybeden Adam, s. 254.
6
 Yurdunu Kaybeden Adam, s. 99.

7
 İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı’nın Hayatı ve  Eserleri, KB. yay. Ank. 1996, s.  585.

* Prof. Dr.
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CENGİZ DAĞCI  UÇMAĞA VARDI!

KIRIM’IN ÇIĞLIĞI: CENGİZ DAĞCI

Fatih ATABEK

 Sessiz bir haykırış, vatan sevdalısı bir yazar. Kırım Türklerinin özgürlük türküsü; 

ezilmişlerin, yurdundayken yurduna hasret bırakılmışların çığlığı, babası karanlık 

eller tarafından götürülmüş ve bir daha geri getirilmemiş Kırım çocuklarının dile 

gelişi, kaleminden kan damlayan bir edebiyatçı: CENGİZ DAĞCI. 

 Cengiz Dağcı’dan bahsetmeden önce, Cengiz Dağcı’yı anlayabilmek için 

Kırım’ın tarihinden bahsetmek gerekir. Kırım topraklarının Türk tarihiyle ilgisi, 

Atilla’nın amcası Aybars’la başlar. Türklerin gelincik çiçekleri, 430 yıllarında ekilir bu 

topraklara. Altın Orda devleti zamanında gelişir gelincikler. Ancak Timur devleti 

örseler bu çiçeği, zaten çiçek sevmeyi bilmeyen bir devlettir Timurlar; güzellikleri 

göremezler tarihte, hep yıkıp yakarlar. Timurlar, Altın Orda devletini yıkar. İstikbali 

karanlıktır bundan sonra bu toprakların, Timur kılıçtan geçirir Kırım’daki Türkleri. 

Aslında yıllar sonra Rusların yapacağı zulmün habercisiydi Timur devleti. Kırım, 

kanla yoğrulmuş bir coğrafya. Topraklarını Kırım Tatarlarının kanı sulamıştır ve 

Türk’ün çiçeğinin rengi de kıpkırmızı oluvermiş Türk kanından. Kırım toprakları kan 

kokar; Kırım, tarihinde zulümler saklar.

 Timur’un Altın Orda devletini yıkmasından sonra Kırım coğrafyasında Kırım 

Hanlığı kurulur. Bahçesaray, Kırım Türklerinin merkezi olur. Fatih Sultan Mehmet 

zamanında Kırım Hanlığı Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanır. Osmanlı hâkimiyeti ve 

huzuru aşağı yukarı 300 yıl sürer bu topraklarda. İyice güçlenen Rusya 1700’lü 

yıllarda iyice zayıflamış Osmanlı’nın hâkimiyetindeki Kırım’a göz diker. 1736’da 

Kırım’a giren Ruslar Bahçesaray’ı yakıp yıkar. Adeta Ruslar, Timurlulardan zulüm 

bayrağını devralmıştır. 1783’te Rusya, Kırım’ı resmen ilhak eder*  ve bu zamandan 

sonra Kırım Tatarlarına yine mezalimdir bu coğrafya.   

 Rusya’da 1917 yılında Bolşevik ihtilalinden sonra 1921’de Sovyet yönetimi 

tarafından Kırım Muhtar Cumhuriyeti kurulur. 1921–1929 yılları arasında Lenin’in 

NEP’i(Yeni Ekonomik Politika) sayesinde Kırım Türkleri rahat bir yaşam sürerler. 

Ancak 1929’dan sonra Stalin tarafından NEP’e son verilir. Bundan sonra köylerde 

kolhozlaştırma başlar. Buna karşı koyanlar tutuklanır, sürülür veya öldürülür. 
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1928–1931 yılları arasında 40 bin Kırım Türk’ü Ural bölgesine sürülür. 1933–1938 

yılları arasında Kırım’da aydın katliamı yapılır.  *1939’da 2. Dünya Savaşı başlar. 

1941 sonlarında Kırım, Almanlar tarafından işgal edilir. Alman işgali sırasında 128 

Türk köyü ortadan kaldırılır. *  Anlaşılacağı üzere Alman işgali de Rus zulmünü 

aratmaz türden bir eziyettir. 

 2,5 yıl sonra 1944’te Almanlar Kırım’dan çekilir. Bu sefer de Kırım’da, Ruslar, 

Almanlara yardım ettiniz, bahanesiyle Kırımlılara baskı yapar.18 Mayıs 1944 sabahı 

Kırım Türklerine hazırlanmaları için Rus askerleri tarafından15 dakika verilir ve 

238.500 Kırım Türk’ü hayvan vagonlarına bindirilir. Kırım Türkleri her tarafı kapalı 

hayvan vagonlarında haftalar boyunca yolculuk yaparlar ve Özbekistan’a sürülürler. 

Sürgün sırasında 118.780 kişi ölür. Ölenlerin 43 bini kadın, 61 bini çocuktur. Kırım’a 

ise Ruslar yerleştirilir. Bin yıllık Türk topraklarında, bir tane Türk bırakılmaz. * 

 Kısaca, Kırım Türkleri, öz vatanlarındayken vatanlarına hasret bırakılırlar. 

Birçok Kırım çocuğunun babası, abisi Rus askerleri tarafından sorguya diye 

götürülmüş ve bir daha geri gelmemiştir. Müslüman Kırımlılara ibadet yasaklanmış, 

minareler yıkılmış, halk kolhozlarda çalıştırılmış, kendi evlerine Ruslar 

yerleştirilmiştir. İşte, Rus baskısına rağmen içe atılmış bütün kini, öfkeyi kusmalıydı 

bir nefer. Demir bir ses, çığlık, sel olmuş gözyaşlarının ifadesi, soysuzlaştırmaya 

direnme, milletin kara bahtına kara mürekkeple yazılmış bir aydınlık lazımdır. Bu 

lazım olan kişi CENGİZ DAĞCI’dır.

 Cengiz Dağcı, 9 Mart 1919’da Gurzuf’ta doğdu. Cengi Dağcı, ailesiyle birlikte 

1923’e kadar Gurzuf’ta Demirlibahçe Semti’nde yaşar. 1922’de Kızıltaş’ta yapmaya 

başladıkları evlerine 1925’te taşınırlar. Cengiz Dağcı, bu evin balkonundan 

baktığında hayatının sonraki kısmında devamlı ruhunu, gönlünü ve gözünü 

dolduracak, onu bir an bile terk etmeyecek manzarayı görmektedir: Tübya kırları, 

yeşil bağlar, Ayı Dağı, adalar ve denizler…*

 Cengiz Dağcı’nın babası, kolhozlaştırma sırasında, kolhozlaştırmadan önce 

kendine ait olan “Hastalar Bağı”nda çalışırken geçmişini hatırlamış, kendi bağındaki 

yaprakları öpmüş ve ağlamıştır. Stalin rejimi o kadar acımasız ki bu duygulanmaya 

bile müsamaha göstermemiş ve Cengiz Dağcı’nın babasını sürgüne göndermiştir. * 

Sürgün, Dağcı’nın en büyük ıstırabı olmuştur. O kadar ki annesi ve babası bile 

sürgündelerken vefat etmişlerdir.

 Cengiz Dağcı Akmescit’te babası tarafından 12. Numune Mektebine 

kaydettirilir. 1932’de 13. tam Ortaokuluna devam eder. Ortaokuldan sonra 1937 

yılında Akmescit Pedegoji Enstitüsüne girer. Bu okul Kırım’daki Tatar Türklerinin 

okulları için öğretmen yetiştirmektedir. Enstitü yıllarında Yalta’da oturan en küçük 

amcası Seyit Ömer Dağcı’yı ziyaretlerinde, Seyit Ömer Dağcı’dan “Ömer Seyfettin”in 

hikâyelerini dinler. Bu önemlidir. Çünkü Dağcı’nın eserlerini Türkiye Türkçesiyle 
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yazmasının bir nedenidir bu. *

 1939 yılında 2. Dünya Savaşı başlar. 1940’da Cengiz Dağcı, Rus ordusuna 

katılmak zorunda kalır. 1941’de Almanlara esir düşer ve Ukrayna’da Kirovograd Esir 

Kampına götürülür. Sonra “Korkunç Yıllar” romanında anlattığı cehennem yolculuğu 

başlar. 30 bin esir Kirovograd’dan Uman Esir Kampına nakledilir. Susuzluk, açlık, 

yorgunluk, soğuk ve Alman askerlerinin kurşunları pek çok esiri bu yolculuk 

esnasında ölüme götürür. *  

 1942 yılında Alman ordusunun Türkistan lejyonuna katılır. Eylül 1942’de iki 

hafta için izin alarak Kırım’a gider.  Ancak Alman işgali Rus dönemini aratacak 

zulümlerle doludur. Cengiz Dağcı bir hafta sonra lejyonuna geri döner. Artık ailesini 

ve yurdunu bir daha hiç göremeyecektir. * 

 1944’te Varşova’dayken hayatının aşkı olan Regina ile karşılaşır. Regina, 

Polonyalıdır. Cengiz Dağcı gibi ezilmiş, hırpalanmış bir milletin çocuğudur. Belki de 

bu duygu Cengiz Dağcı ile Regina’yı sevgili yapar. Nihayetinde 1945’te evlenirler. 

Dağcı ve Regina keskin ve soğuk bir sonbahar rüzgârının kuru bir yaprağı oradan 

oraya savurması gibi mülteci kamplarında çilelerini doldururlar. Sonunda her ikisi de 

özgür bir şekilde 1947’de Londra’ya yerleşirler. Cengiz Dağcı Londra’ya geldiğinde 

Soho lokantasında bulaşıkçı olarak çalışır. 1953 yılında Londra’da üç katlı bir evin 

sahibi olurlar; alt katında “Annabella” isimli bir lokanta açarlar. Regina ile Dağcı’nın 

Arzu Ursula isimli bir çocuğu vardır. Dağcı’nın severek evlendiği ve en büyük 

destekçisi olan Regina 1998 yılında vefat eder. *

 Ve tarih 22 Eylül 2011… Havada bir sıklet, sus pus olmuş tabiat. Güneş eskisi 

gibi güzel doğmamıştır o gün, havanın maviliği hoş değildir. O gün bir çığlık susar, 

Kırım’ın alışık olduğu kara bahtıdır bu acı. Yurdunu kaybeden bir çınarın, korkunç 

yıllar görmüş gözlerin vedasıdır 22 Eylül 2011. Bir çığlık şimdi sussun, ama binlerce 

çığlık olarak duyulsun sesin tüm Türk sahasına ve dünyaya Cengiz Dağcı. Allah 

rahmet eylesin, mekânın vatan toprağı gibi cennet olsun. 

 

CENGİZ DAĞCI’NIN EDEBİ’NIN KİŞİĞİ VE SANATI ÜZERİNE

 Cengiz Dağcı’nın eserlerinin tamamına yakınının kaynağı Kırım’dır. Tek tarihi 

romanı olan “Genç Temuçin” de onun Akmescit’te özlemini duyduğu ancak rejimin 

öğrenilmesine izin vermediği Kırım Türk tarihine özleminin bir neticesi olarak 

değerlendirilir. 

 Dağcı için dil, eserlerini vermek için kullandığı bir araç değildir. Onun için dil, 

yurdunu kaybeden bir insan için her şeydir. Dağcı bunu şu şekilde ifade eder: 

 “Benim durumumda yurt dediğin gerçekten dilden başka bir şey değildir. bugüne 

dek düşünce özgürlüğümü koruyabildiysem, dille koruyabilmişimdir; yurdumun 
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toprağı, dağı, bağı, denizi, çiçeği, böceği, insanıyla yaşayabildiysem, dille 

yaşayabilmişimdir. Dilini umursamayan, özellikle yabancı bir ortamda, dilini yitiren bir 

insan, dilden fazla bir şey yitirir. Yurdu ve insanları pörsüye pörsüye, ağara ağara 

dönmemecesine silinip gider onun gözlerinden ve yüreğinden. Gene de bir insan 

olarak yaşayabilir belki; ama o artık kendi yurdunun insanı olamaz; içinde yaşadığı 

dilini benimseyip kabul ettiği yabancı milletin insanı da olamaz.” (Yansılar 2, s. 74) * 

Dağcı ilk başlarda edebiyat faaliyetine şiirle başlar; ancak Pedagoji Enstitüsünde 

hocalardan olan şair Ziyaeddin Cavtöbeli’nin ve Rus yazarı Dostoyevski eserlerinin 

etkisi ile roman yolunu seçer.   

 Cengiz Dağcı, Kırım Türklerinin nüfusunun artmasını ister. Çünkü varlıklarının 

korumanın en iyi yolu budur. Badem Dalına Asılı Bebekler bu mesajı taşıyan bir 

romandır. Sadiye Ninenin rengârenk yapma bebeklerini badem ağacının dallarına 

asacaksınız. Onlar badem ağacının çiçekleri kadar çok ve güzel olacaklar. Sürgünün 

izleri, yarattığı yıkım ancak Kırım Türklerinin çoğalmasıyla ortadan kalkacaktır. 

Roman hem bu düşünceyi vermekte hem de Rusların Kırım köylerinde yaptığı 

tutuklama ve sürgünlere karşı bir tepkiyi taşımaktadır. Kesilmiş bir badem ağacı nasıl 

ertesi bahar sürgün veriyor, çiçekleniyorsa; ne kadar öldürseniz de, sürseniz de kırım 

Türkleri çoğalacaklar ve yaşamaya devam edeceklerdir, şeklinde özetlenebilecek bir 

tepkidir bu. 

 Dağcı Yaşar Nabi Nayır’a “Korkunç Yıllar” isimli romanını gönderir ve bu kitap 

1956 yılında Varlık yayınları arasında basılır. Bir bakıma Türkiye’ye Cengiz Dağcı’yı 

tanıtan Yaşar Nabi Nayır ve Varlık dergisi olmuştur. Ancak Yaşar Nabi’nin ölümünden 

sonra(15 Mart 1981) Varlık dergisinde meydana gelen muhteva değişikliği Dağcı’yı 

üzer. Artık Dağcı’yı bizlere tanıtan Varlık dergisi ve yayınları ona soğuk 

davranmaktadır. Dağcı yavaş yavaş Varlık’tan kopmaya başlar. Neyse ki daha sonra 

Ötüken Neşriyat Dağcı’nın bütün eserlerini yayınlamaya başlar. Dağcı’nın bazı 

yazıları da Türk Edebiyatı Dergisi’nde çıkar. 

 Dağcı’nın eserleri şunlardır:

            

ROMANLARI:

-         Korkunç Yıllar(1956)

-         Yurdunu Kaybeden Adam(1957)

-         Onlar da İnsandı(1958)

-         Ölüm ve Korku Günleri(1962)

-         O Topraklar Bizimdi(1966)

-         Genç Temuçin(1969)

-         Badem Dalına Asılı Bebekler(1970)

-         Üşüyen Sokak(1972)
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-         Anneme Mektuplar(1988)

-         Benim Gibi Biri(1988)

-         Yoldaşlar(1991)

-         Biz Beraber Geçtik Bu Yolu(1996)

-         Bay Markus Burton’un Köpeği(1998)

-         Bay John Marple’ın Son Yolculuğu(1998)

-         Oy Markus Oy(2000)

-         Rüyalarda: Ana ve Küçük Alimcan(2001)  

 

HİKAYE VE MEKTUPLARI

-         Haluk’un Defterinden ve Londra Mektupları(1996)

 

HATIRA VE GÜNLÜKLERİ

-         Yansılar 1(1988)

-         Yansılar 2 (1990)

-         Yansılar 3 (1991)

-         Yansılar 4 (1993)

-         Ben ve İçindeki Ben (Yansılardan Kalan 5) (1994)

-         Hatıralarda Cengiz Dağcı(1998)

-         Regina(2000)

Sırf seni sevmediğim için

Sana dair hayaller kurmadı diye

Bu öfke niye?

Dön bak gökyüzüne

Öyle çok alternatif göreceksin ki

Hiç üzülme

Bir gün bir yerde

Ansızın elini tutacak mutluluk.

Umut gözlerine bakacak ansızın

Ve sen yeniden hissedeceksin yaşamı

Hiç üzülme.

 (Hayata Dair. Ares yayınları. 2011-İstanbul, s:7)

HİÇ  ÜZÜLME
Döndü ÇETİNER
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CENGİZ DAĞCI

İsmail SARIKAYA

 Türkiye’yi ödül törenleri haricinde hiç görmemiş, Kırım Türkleri’nin bu yaman 

cengaveri Türkçe’yi gönülden sevmiş ve Türkçe eserler vermiş güçlü bir Türkçe 

edebiyatçısıdır. “Şeyh’ûl Muharririn” Ahmet Kabaklı onun romanları  için “1956 

yılından beri üst üste yayımlanan romanları esas itibariyle otobiyografik çizgiler taşır 

ve birbirlerinin devamı şeklinde düzenlenmişlerdir. Romanları böylece bazı kişiler ve 

olaylar dolayısıyla bir topluluğu, bir şehir, bir bölge, hatta ülke halkını; sayısız 

üzülüşleri, intibaksızlıkları, Sovyet emperyalizmi karşısında gizli ve açık isyanları, 

buradan kurtuluş ümitleri ile anlatan “sosyal romanlar” dizisi olmaktadır.” 

demektedir. 

 Kendisi ise yine kendisini “Türkçe’ye gelince, hiçbir zaman Türkçe’den 

kopmadım, ben eserimi Türkçe’den başka bir dilde vermeyi aklımdan geçirmedim. 

Bunun sırrını muhakkak çocukluk yıllarıma dönerek Kırım’da aramam gerekir. On 

dokuzuncu yüzyıl boyunca ve yirminci yüzyılın başlarında Kırım halkının büyük 

kitleler halinde Balkanlar’a ve Türkiye’ye göçleri, bu göçlerin geride kalmış 

insanların sosyal, kültürel ve ruhî yaşamlarına silinmez izler bıraktığını da dikkate 

almak gerekir. Olaylı, açık ve düz bir anlatımla yazılan romanların edebiyatın en 

sağlam ve yararlı bir şekil olarak kalacağına inanıyorum. Anlatımımda yenilik 

deneyimimde bir çeşit başkalık denemenin ihtiyacını duymaktayım..” şeklinde ifade 

etmektedir. 

 Cengiz Dağcı, ilk olarak Kırım’da yayınlanan edebiyat mecmuasında çıkan 

şiirleriyle yazı hayatına başlamış; İkinci Dünya Savaşı sonrası hayatında 

değişiklikler onu romana yöneltmiştir. “Korkunç Yıllar” adlı romanı ülkemizde 

yayınlanan ilk romanıdır. Eserlerinde Kırım Türkleri’nin Rusların zulmü altındaki 

hayatını bütün gerçekliğiyle işlemiştir. 

 Yaşar Nabi Nayır, “Korkunç Yıllar” adlı romanının önsözünde (Ayrıca Varlık 

dergisinin 1 Aralık 1956 tarihli sayısında), Cengiz Dağcı’nın sonradan iki ciltte 

yayınlanacak “Sadık Turan’ın Hatıraları” nın birinci cildi olan Korkunç Yıllar’ın 

yayınlanışından şöyle söz ediyor: (İkinci cilt “Yurdunu Kaybeden Adam” adını 
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alacaktır.)

  “Mektubun da, hikayenin de deyiş ve şivesinde aksaklıklar vardı. Yazarın, dilini 

iyi bilmediğini Türkiye Türkçesi’ne yaklaştırmak için elinden geleni yaptığı belliydi. 

“Arkadaşım Maksut” adını taşıyan yüz kısa sayfadan ibaret hikayeyi okudum. Dil 

ayrılığı bir yana değerli bir sanatçının elinden çıktığını anladım. Hele hikayesinin 

konusu Kırım’ın acı kaderiyle ilgili olduğu için ayrı bir önem taşıyordu. Bir müddet 

sonra uzun romanın müsveddeleri, bölüm bölüm, aynı dolgun bez zarfların içinde 

gelmeye başladı. Bu sefer gerçekten önemli, büyük bir eser karşısında 

bulunduğuma şüphe yoktu.

 Sovyet Ordusu’nda subay olarak son dünya savaşına katılmış, nefret ettiği bir 

bayrak altında dövüşmek zorunda kalmış, Almanlara esir düşünce, Türklüğü’ne 

bakılmadan toplama kamplarında inim inim inletilmiş, sonradan kurulan Türkistan 

Ordusu’na katılarak, bu seferde Alman bayrağı altında Ruslar’a karşı savaşmış bir 

Kırımlı Türk’ün hikayesiydi bu…Ardında kendi insanlarını, kendi yurdunu düşman 

çizmeleri altında bırakmış bir Türk’ün duygularını aksettirmesi. Yeteri kadar korkunç 

bir dramın içinde daha da beter bir dram yer alıyordu. Bir adam yurdunu, bütün 

insanlarıyla birlikte kaybediyordu. Toprak gene aynı topraktı ama içinde kendi 

soyundan tek kişi kalmadığı için, artık vatan olmaktan çıkmıştı. Günün birinde 

anacığının boynuna sarılarak ayrılmış olduğu yerlerde, şimdi yabancılar yaşıyordu. 

Kırım’da Türk kalmamıştı..

 Bu güçlü sanat eserinin hemen yayınlanmasına karşı tek bir engel vardı. Dili. 

Lehçe farkından ileri gelen aksaklıkların düzeltilmesi şarttı. Bu işi arkadaşımız Ziya 

Osman Saba üzerine aldı. Biz sadece romanın dilini, kolayca, sürçmeden okunacak 

bir biçime koymakla yetindik. Eserin, varsa bütün değeri ve ondan doğacak şeref 

yalnız yazarınındır.”(1)

 Cengiz Dağcı, Londra’da kendisine “Türkçe’yi nerede öğrendiniz” diye 

düşüncesizce soran birine: “Ben Türkçe’yi öğrenmedim. Türkçe’m çocukken 

annemin bana konuştuğu dilden “Uçma bülbül konma bülbül kirez dalına. Sevdiğim 

vermez edin dünya malına” gibi, güzelliğini Kızıltaş ve Gurfuz türkülerinde bulan 

dilden kaynaklanıyor.”

 Gerçekten Cengiz Dağcı, Türkçe’nin özünü, Kırım’ın halk türkülerinden, halk 

masallarından, hoş şiveli konuşma dilinden öğrenmiştir. Romanlarını, hatıralarını 

karıştırırken bile her üç-dört sayfada bir, bizim Anadolu’dan da âşinası olduğumuz 

bir halk türküsü parçasına, bir tekerleme veya atasözüne rastlarsınız.

Herkes mana hırsızsın derler

Nafile yere adımı kirlerler,

Paralı’nın yanına sokulurum,
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Usulacık cebine dalarım

Kimseye dokunmaz zararım

 

 Cengiz Dağcı, olayları sade dille hikaye ediyor; cümleleri kısa ve hareketli olup, 

anlatışında ağırlık ve günlük konuşma dili üzerindedir. Gözlem gücü ve dikkati, 

sokaklarına, hayvanlarına, çiçek ve meyvelerine ayrıntılarıyla eğildiği 

memleketinden, şairâne tasvirler çıkarmasına imkân veriyor. Söyleşme dili, 

romanlarının başarısı sayılır. Âşıkları âşıkane kaba kişileri kabaca, savaşanları 

askerce, zalimleri de okuyana ağır gelecek tabirlerle konuşturmasını biliyor.

 Memleket bilgisi, edebiyat bilgisi, yaşanırken öğrenilmiş bilgiler, Rus 

edebiyatından esintiler, ayrıca durmadan değişen dünya romanını iyi takip etmesi, 

Cengiz Dağcı’nın eserlerine renk ve çekicilik kazandırmaktadır. (2)

 Bu gurbet kahramanı, yine gurbette 22 Eylül 2011 Perşembe günü vefat 

etmiştir. Cenazesi 2 Ekim 2011 tarihinde 69 yıldır görmediği, Yalta’ya bağlı Kızıltaş 

köyünde Türk Dış İşleri Bakanlığı’nın katkılarıyla defnedilmiştir. Ömrü mücadelerle 

geçen Cengiz Dağcı’ya saygı ve hürmet amacıyla, bir-iki romanını hiç vakit 

kaybetmeden okumanızı hararetle tavsiye ederim.

Veriniz Atamın kılıcını bana!

Kalbimde hürriyet ateşi yanar

Veriniz atamın kılıcını bana!

Atımı süreyim kanlı meydana

Veriniz atamın kılıcını bana

 

Veriniz! Kudretli deryadır gönlüm

Türkistan yok diye bağıran o kim?

Kanını seven savaşçı bir Türküm

Veriniz atamın kılıcını bana

 

Veriniz! Dökülen kana kan için

Günahsız yurdumda ölen can için

Geçmiş ve gelecek nam ve şan için

Veriniz! Atamın kılıcını bana

 

Dipnotlar:

1-     M. Ünlü, Ö. Özcan, 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Cilt. 1, s.542,İnkilâp Kitabevi, İst. 1991

2-     Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, Cilt. 5, s. 914, Türk Edebiyatı Vakfı Yay. İst. 2002
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CENGİZ DAĞCI’NIN HAYATI VE SANATI 

ÜZERİNE BİR BAKIŞ

Mehmet BAŞ

 Ben uzaktaki kardeşlerimizden iki Cengiz’e hayrandım. Bunlar şimdi 

aramızdan sessizce ahiret yurduna sefer eden Kırgızistanlı yazar Cengiz Aytmatov 

ve Kırımlı Cengiz Dağcı’ydı. Bu iki yazar da zor bir dönemde kendi öz kültürlerini 

yücelten eserler ortaya koymuşlardı. Cengiz Dağcı’yı, Aytmatov’dan ayıran en 

önemli özellik tüm eserlerini Türkçe yazması ve Türkçeyi ön planda tutmasıydı.  

Cengiz Dağcı ki Anadolu sınırları dışında yaşamış fakat Anadolu’da yaşayan birçok 

insandan daha fazla Türkçeyi yaşamış ve yaşatmıştır. Bu noktada bir milletin dili 

ölmedikçe o milleti kimse öldüremez sırrının bir tecellisi olarak bizim olan bizden bir 

parçayı anlatan eserler ortaya koymuştur. Onun kaleminde canlı bir tarihin izi, onun 

kaleminde silinmez acıların ve kaybedilen bir ülkenin canlı tasvirleri vardı. Vatan 

denen ananın yaslı sinesinden kopan bir gülün hikâyesiydi Cengiz Dağcı’nın 

hikâyesi.  Bilmeyenler için söyleyelim ki Cengiz Dağcı’nın hayatı bizzat romandı, 

talihsiz bir zaman diliminin üstüne çöken; bizi biz olmaktan çalan, sanki kalbimizi 

yerinden söken bir zulmün, Rus ve Bolşevizm zulmünün ve de bir dünya harbinin 

ağırlığı vardı onun üzerinde. O öksüz kalmış bir coğrafyanın ve ayak oyunları ve 

zoraki göç ve sürgünlerle elden alınmaya çalışılan bir vatanın bizim olduğunu her 

taşında bize ait bir değerin olduğunu haykırmıştır dünyaya. Dün, Kırım hanlarının 

kılıçlarının parıltısından nasıl ki Rus prenslerinin gözleri kamaştıysa, Cengiz 

Dağcı’nın kaleminden de Sovyetlerin ruhsuz ve vicdansız yöneticilerin gözleri 

kamaşmıştır. 

 Cengiz Dağcı kaybedilen bir vatanın ağıtıydı.  Cengiz Dağcı, Kırım'ı bize 

sevdiren adamdı. Cengiz Dağcı uzaktaki kardeşlerimizi bize yaklaştıran adamdı. 

Kendi coğrafyasında Kırım tatarlarına yapılan işkencelerin zulümlerin birer vesikası, 

birer canlı şahidi eserlerin yazarıydı.
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 Bir gecede toprağından koparılıp hayvanların bile taşınamayacağı tren 

vagonlarında Sibirya daki kamplara, bilinmeyen nice yerlere zorla göçürülen ve 

sorgusuz bir şekilde kurşuna dizilenlerin, mazlum Türkistan halklarının, Kırım 

Tatarlarının yükselen çığlığıydı Cengiz Dağcı.

  Kitaplarını Türkiye Türkçesiyle yazan Dağcı, Türkçeden kopmamış bir nevi 

Gaspıralı İsmail Beyin "dilde, fikirde, işte birlik" ilkesini uygulamıştı. Türkçe bana 

anamın konuştuğu dil diyerek eserlerini Türkçe yazmıştır. O, Kırım’ın tarihini cansız 

toprağı vatan eden kimyayı ve Türklüğün gür haykırışını derlemiştir satırlarında. 

Yurdunu kaybeden bir adamın çilesini korkunç yılların pençesinde anlatır. Bu iki eser 

Ziya Osman Saba”nın ve Yaşar Nabi Nayır”ın çabalarıyla yayınlanır, yazar 

düzeltmeler yapan Ziya Osman için “ütüledi” tabirini kullanarak memnuniyetini 

belirtir.  Cengiz Dağcı “Korkunç Yıllar” isimli eserini Yaşar Nabi’ye gönderdiğinde 

mektubunu şu cümlelerle tamamlamıştır. 

 “Elhamdülillah Türküm, Müslümanım ve bu notlarımda yazdığımın hepsinin de 

hakikat olduğuna yemin ederim.”

 Kitaplarını el yazısıyla yazan sonra daktilo eden; en sonunda da elektronik 

daktiloda tekrar yazdığını söyleyen yazarımız İngilizce’yi ve Polonyaca’yı bilmesine 

rağmen hep Türkçe yazmıştır. O Türkçenin anne sütü kadar temiz ve bir o kadar da 

asil damarından beslenmiş ruhumuzu onun yıldızlarıyla donatmıştır. Maalesef 

Yaşar Nabi sonrası Varlık Yayınları yazarımızın eserlerini “sağcıdır” diyerek 

basmamıştır.

 Yazarımız İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye’ye gelip yerleşmek istemiş 

ne yazık ki bu isteği kabul edilmemiştir. O dönemde sadece yazarımız değil birçok 

Kırım Türk’ünün bu talebi geri çevrilmiştir. 

 Tatlı ve akıcı bir üslupla okuyucuyu sıkmadan yazan ve merak duygusunu diri 

tutan yazarımız eserlerinde, hiçbir insana reva görülemeyecek, insan olan kimsenin 

dayanamayacağı zulümlerin esir Türklere nasıl uygulandığını ve bir milletin 

geçmişinin nasıl silinmeye kalktığını gözler önüne sermiş ve de milli bir şuurun 

diriltici nefesini ruhumuza üfleyerek bizi her zorluğa karşı dimdik ayakta durmaya ve 

yıkılmamaya çağırmıştır. Sosyal romanlar olarak adlandırabileceğimiz romanları ile 

bir nevi Kırım Türklerinin sosyolojik tahlillerini yaparak kültürel zenginliklerini ortaya 

sermiştir.

 Aslını inkâr etmenin popüler olduğu bir aydınlar dünyasının ortasında o kendi 

öz kimliğine sahip çıkmış ve Türklüğün bölünemez parçalanamaz olduğunu şu 

ifadelerle anlatmıştır. “Bize Tatar diyorlar. Çerkez, Türkmen, Kazak, Âzerî, 

Karakalpak, Çeçen, Uygur, Kabudî, Başkırt, Kırgız diyorlar. Bunlar hep yalan. Deniz 
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parçalanamaz. Biz Türk Tatarız. Bunu senin kalbin bildiği gibi her Başkırt, her Kırgız, 

her Kazak’ın da kalbi bilir. Kalbinin hisleriyle hareket et.”

 Aynı zamanda şair olan ve edebiyata şiirle başlayan Cengiz Dağcı  gazetecilik 

yaptığı bir dönemde Kırım halk şiirlerini ve Kırım folkloruna ait eserleri tanıtmayı 

amaçlamıştır. Şiirlerini 1936 yılında Gençlik dergisinde yayınlamaya başlayan 

Cengiz Dağcı, 1938 yılında Akmescit Pedagoji Enstitüsüne kaydolmuş ama ikinci 

sınıfta orduya alındığı için okulunu yarım bırakmak zorunda kalmıştır, Almanlarla 

Ruslar arasında çapraz ateş arasında kalan Kırım Türkleri aşağı tükürse sakal 

yukarı tükürse bıyık denebilecek bir durumda ve kırk katır mı kırk satır mı zulmünü 

aratmayacak bir zulmün ortasında kalakalmıştır. İlk önce Sovyet ordusunda 

savaşmış; esir düştükten sonra bir bağımsızlık ve kurtuluş ümidiyle Alman 

ordusunda savaşmış; yazarımız kendisinin olmayan bayraklar için savaşmanın 

ıstırabını yaşamıştır. Cengiz Dağcı hayatın bin bir türlü esaretini acısını tatmış 

yazdıklarını bizzat tecrübe ederek yaşamıştır.  1946’da Londra’ya yerleşen Cengiz 

Dağcı burada çok büyük zorluklar yaşamış en vasıfsız en zor işlerde çalışarak 

hayatını devam ettirmeye çalışmıştır. Bu arada da yazmaya devam etmiş kalemi 

elinden bırakmamıştır.  Hayattaki en büyük destekçisi savaş sırasında Polonya’da 

tanıştığı ve evlendiği Regina Hanım’dır. 1988 yılında kaybettiği hayat arkadaşının 

hatıralarını hep aziz tutmuştur.

 Vatanından ayrıldığından beri hiç Kırım'a gitmeyen yazarımızın kaderi gurbetle 

yazılmıştır. Kırımlılara yapılan zulümleri anlattığı eserler her Türk evladının bulup 

okuması gereken eserlerdir. Memleketi olan Kızıltaş’tan ayrı geçen yetmiş yıldan 

sonra cansız bedeni vatanın toprağına bembeyaz kefene sarılı bir şekilde 

getirilirken belki içindeki közlenen ateş yeniden harlanmış; belki de içinde dinmeyen 

o vatan sızısı bir nebze olsun dinmiştir. Bu kubbede hoş bir seda bırakıp giden 

yazarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 
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ASAF  HALET  ÇELEBİ  DOSYASI:

ASAF  HÂLET  ÇELEBİ’NİN  ŞİİRİ

Murat SOYAK

“bakanlar bana 

gövdemi görürler

        ben başka yerdeyim”

Şair Asaf Hâlet Çelebi şiir ülkesinde arayış içinde… Eskimez öz, solmaz renk 

nerede? Kadim söz kültürümüzü derinliğine okumalar, incelemeler sonrasında 

yeniden yazma çabasında şair. ‘Devamlılık’ fikri Çelebi’nin yazdığı şiirler ile daha bir 

somutlaşır. 

“vurma kazmayı 

                     ferhâaad

he’nin iki gözü iki çeşme”

Bilinçaltımıza işlenmiş nice hikâyeler vardır. Bizi yakın eyleyen, insan sıcağı 

hikâyeler… Hatırlayış şiirin özünde saklı. Şimdiki zamandan maziye bir yolculuk… 

“içimdeki mağarada

bir yığın kitap var”

                             

Bizimle içten bir konuşmadır bu. Geleneğin izleri aranır daima. Şiir, bazen duaya 

yaklaşır.

“İbrahim

içimdeki putları devir

elindeki baltayla 

kırılan putların yerine

yenilerini koyan kim”

Güzel telmih !.. Şair, şiirinde İbrahim peygambere ne güzel işaret etmiş. Vuslata 

engel olan ne varsa put. Karanlığı örgütleyenler karşısında İbrahim peygamber bir 

başına, Hakk’a adanmış sadık dost. 
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Eskiler alırım solmaz yeni için. Eskiler alırım yeniden varolmak için. Zira bu toprağın 

bir sesi var. Ve çınarın kökleri bizi anlatır. Kargaşa ortamında duyulmaz derin sesler. 

Taşlar yerini bulduğunda yeniden yorumlanacak elbet. Sahih olan değer kazanacak. 

Gayret ve sabır ile yola çıkmış Çelebi, aşk ile yolda…

“ben ki zamansız bahçeleri kucakladım

güzeller bende kaldı

ibrahim 

gönlümü put sanıp da kıran kim”

Bir iç sızı şiire yansır. Sevgi, özge bir dil ile anlatılır.

“kendimi unutunca seni yaşıyorum

yaşamak

         bu ânı yaşamaktır”

 Ve elbette geçmiş güzel zamanı hatırlamak, hatırlatmak… Çocukluk günlerine 

gider. O sahih çağ,  o bitmez hazine yahut çocukluğumuz. Doğup büyüdüğü evin 

penceresinden bir kez daha bakmak ister. Bu nahif bakış ile yitirilmiş bir zaman 

vurgulanır.

“bir çam vardı önünde

            doğduğum odanın

çöpten yapraklarında

güneşi

     rüzgârla sallayıp

     kafesten 

içeri dolduran bir çam”

 Şehir hayatı çoğu zaman sıkıcıdır. Zira makine düzeninde rutin bir işleyiş 

hâkimdir. Kuş sesleri duyulmaz. Şiir, dar zamanda çıkar gelir. Bir teneffüs vakti ruha 

şifa olur.

“allahtan pencere açmışlar içi sıkılan evlere

pencereler olmasaydı

                        nasıl gezerlerdi 

                                       karanlıklarda”

Masalları, efsaneleri, kıssaları adeta nakış nakış işler. Hakikate varmak ister. Şiirin 

imkânları ile bilinmezi yoklar. Ötekini arar.

“vakit geldi kunâla

dünyayı göreli çok oldu

tam kırk yılda seni buldum kunâla
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bu can tenden geçmeden

     bu dünyadan göçmeden

        bir kerecik sevmek çok değil”

Bilmemek ve zamansızlık üzerine de düşünür şair. Sevgiyi yaşamak, anlatmak ister. 

“bilmemek bilmekten iyidir

düşünmeden yaşayalım

                               mâra

günü ve saatleri ne yapacaksın

senelerin bile ehemmiyeti yoktur”

Sır yüklü isimler hep bir sesleniş ile tamamlanır. Cüneyd, İbrahim, Mâra, Nûrusiyâh, 

Ferhad, Mansûr, Kunâla, Mariyya, Bahtiyâr… Bu isimler ile farklı coğrafyalarda, 

farklı mekânlarda bir seyahat yaşanır. Şiiri var eyleyen, kuşatan hüzün.

“sebepsiz hüzün hocamdı”

Hayalden vazgeçemez şair. Katı gerçekliği aşmak için hayallere sığınır. 

“hayal hayal içinde

dünya bir hayal dolabıdır”

Bir kendinden geçiş, cezbe hali… Hayal ile gerçek arasında tedirgin yürek. Şiir 

vadisinde yürüyüş. 

“adımı unuttum

    adı olmayan yerlerde

geçip gidenlere bakarak”

İlahi aşk ikliminde nefeslenir şair. Mevlâna, bir yol gösterici olarak daima öncüdür. 

Tasavvuf  birce duyuşa kapılar açar. 

“tennure giymiş ağaçlar

                         aşk niyâz eder

                         mevlâna”

Hikmet ışığında yazılmış bir mısra, bir dünya…

“koskoca bir ağaç görüyorum

                     ufacık bir tohumda”

Bir yanda sırlar, efsaneler, masallar ülkesi; bir yanda yaşadığımız hayat. Bir şiir ki  
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“çin kadar uzaklardan

    can kadar yakından

Şair, ölümünden evvel yazdığı bir dörtlükte şiir serencâmını anlatıyor sanki. 

“bir aynada bambaşka cihanlar gördüm

geçmiş gelecek bir sürü canlar gördüm

bazan da zamanlarla geçen ömrümde

bir asra sığarmış gibi anlar gördüm”

 Şair Asaf Hâlet Çelebi’nin şiirleri okunup incelendiğinde görülen husus şu ki 

anlık duyuşlardan ziyade derin bir kültür-sanat birikiminin izleri belirgindir. Mazi ile 

şimdiki zaman arasında bir med-cezir hali sürekli yaşanır. Şiirin dokusunda masal 

kahramanları, efsaneler ve tarih saklıdır. Arka plan unsurları üzerine çözümleme 

yapılmadığında o dünyaya girmek zorlaşır.  Şiirlerinde telmih, tekrir, nidâ, teşbih 

sanatlarını sıkça kullanır. Yeni şiirin imkânları ile klasik şiirimizi harmanlayıp yeni bir 

söyleyişe ulaşma çabasındadır. Sığ gerçeklikten kaçıp ötelere açılmak isteyen bir 

tavrı vardır. Hikemî bir yöneliş ile eskimez, solmaz olanı bulup dillendirmek ister. 

 Dergimiz yazarlarından hemşerimiz Erciyes Üniversitesi İlâhiyat  Fakültesi emekli 

öğretim üyesi Yard.Doç.Dr Ahmet Vehbi ECER yaptığı araştırma ve yayınları 

sebebiyle Kayseri Kültür ve Turizm Derneği yönetim kurulu tarafından "Kayseri ve 

Anadolu Kültürüne  Hizmet Ödülü"  almaya lâyık görülmüştür. 29.Mayıs.2012 

tarihinde Kayseri Kocasinan Belediye salonunda yapılan bir törenle plâket ve 

hediyeleri sunulmuştur. 

Yirmiden fazla basılmış eser sahibi olan Sayın Ahmet Vehbi Ecer'i ve Türk 

Kültürüne gerekli değeri veren Kayseri  Kültür ve Turizm Derneğinin  Sayın 

yönetim kurulu üyeleri ve başkanı Âlim Gerçel'i tebrik ederiz.

YRD.DOÇ.DR. AHMET VEHBİ ECER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ 
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ASAF’IN HÂLET’İNDEKİ  ÇELEBİ’LİK

Ahmet KARACA 

 Bir yanda Gotama (Buda), diğer tarafta Mansur,  Cüneyd-i Bağdadî, Mevlâna 

ve Hz. İbrahim.

 

 Hint’ten Mısır’a Çin’e kadar  muhtelif nefesleri heybesinde barındıran bir derviş 

bir çelebi.

 

 Her şeye rağmen yokluğun, çocukluğun, karanlığın, ben’in, masalın, 

efsanenin, mistisizmin emzirdiği  ancak doyuramadığı bir bilinçaltı ve şuur. 

 

 Ufacık bir tohumda koskoca bir ağaç gören ve bunu yaşayan şair.

 

 Bir düş şairi değil bilinçaltı şairidir. Düş geleceğin,  bilinçaltı geçmişindir 

çünkü.Geçmiş geçen değildir, aynadır hayatın özüne tutulan  ve geleceğe.

 

 Dil,  adeta bir meczup,  semaa kalkan bir semazen, tennûre giymiş bir ağaç- 

dallanır ve sonra teklenir aşk niyaz eder ardından- kesretten vahdete yönelen bir 

âl(d)em ve bir divâne olur ve kendi yatağını arar. Sözcükler başlı başına bir  cümle 

bir şiir eder. Şöyle diyor :  “Şiir kelimelerin bir araya gelmesinden hasıl olan büyük bir 

kelimeden başka bir şey değildir.”Kelimeler şairidir o yüzden. 

Bir’den Bir’edir her şey onda . Yunus Emre’de olduğu gibi.
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her şeyi/hiçbir şeyle anlatmak

zordur Asafff

zordur anlatmak/her şeyi hiçbir şeyle 

Asafff 

Serdar Harman 
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On sekiz bin âlemin cümlesi BİR içinde, 

Kimse yok BİR'den ayrı, söylenir BİR içinde.

Cümle BİR onu BİR'ler, cümle ona giderler, 

Cümle dil onu söyler, her BİR tebdil içinde.

  (…)

Hayat Bir’den Bir’e, ölüm Bir’den Bir’e, şiir Bir’den Bir’e. Çelebiliği Bir’den Bir’edir.

 

ÇELEBİLİĞİ

 Asaf Halet Çelebi. İstanbul Beylerbeyi’nde 27 Artalık 1907’de bir konakta 

doğdu. Öğrenim hayatına erken başlayan Çelebi, dört yaşından itibaren sekiz 

yaşına kadar babası tarafından hususi bir tahsil görmüş. Babası çok meraklı olduğu 

için Fransızca ile beraber hususi surette Farisî dersi de veriyormuş ve  Galatasaray 

Lisesi’ne pek küçük yaşta girdiği zaman emsalleri arasında olgun bir hal 

sergilemektedir. Galatasaray’dan sonra on sekiz yaşında iken Sanayi Nefise 

Mektebine kaydolur ve devam edemez.  

 Öğrenimiyle ilgili bilgiler verirken aldığı özel derslere ve hocalara dikkat 

çekmek gerekir. Bu yönü  çelebiliği açısından önemlidir. Üsküdar Mevlevihanesi 

Şeyhi Ahmet Remzi Dede ile yine son devrin tanınmış musikişinaslarından  olan 

Rauf Yekta Bey’den  uzun yıllar musiki ve nota dersleri almıştır..Yüksek tahsil 

yapmak üzere bir ara Fransa’ya gitmiş, daha sonra Adliye Mektebi’ni  bitirmiştir.  

 Bu dersler onun şiirindeki kelimelere eşlik eden mistik ezginin temelini teşkil 

ediyordu. Doğu’nun bütün mistik rüzgârlarını bir ney havası ve neyzen edası 

eşliğinde şiirinde estirmeyi başarmıştır. Şiirleri,  Mevlana ve Mevlevilik kitabı ile de 

bu anlayışını ifade etmiştir. 

 Onunla ilgili yazıların çoğunda, “Çelebi” soyadından hareketle Mevlâna 

soyundan geldiği söylenmiş. Bu kitapla bunu açıklama ihtiyacı duymuştur. Bu 

açıklamada “Çelebi” için “bir prens nesline mensup olanlara verilen unvan” diye 

yazar. Soyadının Mevlâna ailesine ‘ünsiyetten’ten değil, Mevlâna’ya duyulan 

saygıdan geldiği açıktır. 

 "Çelebi” sözcüğü sözlüklerde “okuma bilen, okumuş, nezaket sahibi, nazik 

kimse anlamlarına gelir.

 Bu soyadını kendisine sadece kendisi yakıştırmaz. Onu tanıyanların hiçbiri, 

onun kişiliğine ilişkin  olumsuz bir hatıraya veya izlenime sahip değildir. Bir İstanbul 

beyefendisi olarak nitelendirilen şair; giyimi , konuşma biçimi, tarzı ile alay edilmeyi 
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dahi göze alır da “çelebilik”ten taviz vermez. Hatta bu özelliklerin yanına Budist 

düşünceden hayatına aktardığı incelikler de vardır. Hiçbir canlının ölmesine razı 

olmayan , öldürmeyi değil yaşatmayı ilke edinen hassasiyeti, onunla “vazolu şair” 

diye dalga geçilmesine yol açmıştır. Koltuğunun altında yirmi, otuz kitap, yakasında 

bir çiçek, çiçeğin sapı, mendil cebindeki su ile dolu bir şişenin içinde Beyoğlu’na 

çıkan şaire, bu çiçek yüzünden  ‘vazolu şair’ adını takmışlardı.

 Hakkında söylenilenler, hatıralar ve tespitlerim doğrultusunda Çelebi’nin 

karakterine ait çelebiliğe uygun şu özellikleri görmek mümkün.

 Çelebi; güleç yüzlü, sempatik, cana yakın, anlayışlı, sevecen, tatlı, kibar, zarif, 

mütevazı, olgun yumuşak, anlayışlı, müsamahakâr, İstanbul efendisi, Osmanlı 

efendisi, samimi, temiz karakterli, asil ve temiz yüzlü, dürüst,  iyimser, filozof,  eş 

dost meclislerinde sohbeti aranan, konuşkan,  yemek içmekten hoşlanan ve giyim 

kuşamına özen gösteren biridir. Belki bunların yanına daha çok şey eklenir; ancak 

sadece bu özellikler  bile onun çelebi olduğunu fazlasıyla anlatır.

 Çelebi’nin Nirvana’yı anlatışı bile onun çelebiliğine delâlet eder.

 Pali Metinlerine Göre: Gotama Buddha adlı kitabında Çelebi Nirvana’yı şöyle 

anlatır:  “Nibbana’nın Sanskritçesidir: “Bu kelimenin en muvafık karşılığı zannımca 

İslâm mutasavvıflarının fenâfillâh tabiri olabilir. Budizm akidesine göre kemâl 

nihayet bu hadde dayanır. Bu âlem ezelî huzur âlemidir. Orada sebebiyet bağları 

yoktur. Kelime iştikak itibariyle de söndürme, soğutma manalarına gelir. Orada artık 

hayatın bütün devirleri, keşmekeşleri durmuştur. Hayatı yeniden teselsül ettiren 

bütün arzular sönmüştür.Alelâde insanlar için kendi benlikleri zannedilen şeyler bu 

makama eren kimse için kendisine tamamıyla yabancı olan hayallerden ibaret kalır.”

 Haldun Taner, Çelebi’nin ‘burada’ yaşayışını, yukarıdaki sözlerin ışığında 

değerlendirir ve çelebilikle hemhal olduğunu ifade ederek şöyle der:

 “Çelebi, yolunu ve asrını şaşırmış bir derviş gibi onu çok yadırgayan, hoyrat bir 

çevrenin içinde bir gün sızlanmadan kimseyi bir an töhmetlendirmeden, olgun bir 

hoşgörü ile sessiz sedasız yaşadı.”( Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil, İst., 1983)

 Çelebi, Haldun Taner’den önce “ Nirvana”da; bu olgunluğu, hoşgörüyü  ve 

sükuneti yaşamış ve söylemiştir :          
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NİRVANA
karanlığı geçelim

karanlığı geçelim

 

ne uyku

         ne ölüm

hem uyku

         hem ölüm

düş içime uyu

ve sonsuz büyü

unut renkleri

         ve şekilleri

         hepi

        ve hiçi

beni 

      ve seni

         ve geceyi yuttu

            nirvana

 Şiirde kullandığı kelimeler-öd ağacı, misk, amber, nûrusiyah, suzidilâra,  

zebercet, halayık, akiki, nigar-ı cin tennure, sidharta…- onun çelebiliğinin ve 

özgünlüğünün en önemli emareleridir. Cumhuriyet döneminin en sıra dışı şairi ilan 

edebileceğimiz Asaf bu kelimeler ve gerçeküstücü tavır ile taklit edilemez bir hal 

almıştır. Bu sıra dışılık haletindeki çelebiliğe dayandığı kadar dilin imkan ve 

sınırlarını zorlamasıyla da ilgilidir. Özellikle yaşadığı dönemde bu kelimelerle öte 

mekanları geçmiş zamanları ortak bir mekan ve müşterek bir zamanda toplayarak 

yeni şiirsel bir zaman inşa etmiş  ve çağdaş bir çelebilik örneği sergilemiştir. Asaf’ın 

çelebiliğine uygun olarak şiirin, altı ile üstü, şekliyle içeriği, birbirine tutunur. Sidharta 

ve Sema-i Mevlâna şiirlerinde bu özellikleri tespit etmek hiç de güç değildir.

Sıdharta 

 

nigrôdhâ

koskoca bir ağaç görüyorum

       ufacık bir tohumda

o ne ağaç ne tohum

om mani padme hum (3 kere)
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sidharta buddha

ben bir meyvayım

                ağacım âlem

ne ağaç

        ne meyva

ben bir denizde eriyorum

om mani padme hum (3 kere)

 

SEMA-İ  MEVLANA

 

tennure giymiş ağaçlar

                        aşk niyâz eder

                        mevlânâ

içimdeki nigâr

başka bir nigârdır

içimdeki sema'a

nece yıldızlar akar

ben dönerim

        gökler döner

benzimde güller açar

 

güneşli bahçelerde ağaçlar

halak-semâvâti-vel'ard'h

yılanlar ney havalarını dinler

tennure giymiş ağaçlarda

(…)

 

 Mitoloji ve mistisizm şairin çelebiliğine ve özlülüğüne aynı zamanda 

özgünlüğüne çok şey kazandırmıştır. Şiirlerine ve yaşayışına baktığımızda 

karanlığın ve gecenin, kutsalın ve masalın, melâlin ve ervahın, rüyanın ve uykunun 

yoğun  bir  şekilde işlendiğini görürüz. Bu da şairin imge dünyasını zenginleştirir. 

Bizleri değişik zamanlardan iklimlerden ve kelimelerden oluşan bir dünyaya davet 

eder bir bilinmezlik bir belirsizlik ve bir görünmezlik eşliğinde. Cüneyd-i Bağdadî’nin, 

“Cübbemin altında Allah’tan başkası yoktur.”anlamına gelen sözünün epigraf olarak 

kullanıldığı “Cüneyd” şiiri, Çelebi’nin mistisizmini en iyi örnekleyen şiirlerinden 

biridir.
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CÜNEYD
bakanlar bana

gövdemi görürler

                       ben başka yerdeyim

 

gömenler beni

gövdemi gömerler

                  ben başka yerdeyim

aç cübbeni cüneyd

                       ne görüyorsun

                                   görünmeyeni

 

cüneyd nerede

cüneyd ne oldu

 

sana bana olan

ona da oldu

 

kendi cübbesi altında

cüneyd yok oldu

 Çelebi ile ilgili her incelemede, şiirini her okumada mutlaka yeni şeyler 

çıkacaktır. İnsanlara kelimeler, temalar ve bakış anlamında son derece nev’i 

şahsına münhasır ve hep kendini yenileyecek  bir zâtı , bir çelebiyi aktarmak zor 

ama huzur verici .  O her zaman daha usta ellerden daha büyük ve ayrıntılı bir 

çalışmayı hak ediyor. Şiiri her şeye rağmen ayaktadır ve ayakta kalacaktır. 

      

 Asaf Halet Çelebi’den

 "Her şeyde alay yok mu? Kainat bile bizimle alay eder. Ben kendi kendimle alay 

ederim. Vakit kalırsa başkalarıyla da alay  ediyorum. Başkası beni ciddiye 

almıyormuş. Ben onları ciddiye almıyorum ki. Dünyada ciddiye alınmayı istemek 

aptallıktır.”
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BİR HATIRA DEFTERİ VE 

BORLU RAGIP ÖNEN ÜZERİNE

Dr. Namık ASLAN 

 Yeşil Bor Gazetesinin ilk sayılarını gözden geçirirken tanıma bahtiyarlığına 

eriştim Sayın Önen’i, edebi ve kültürel konularda Yeşil Bor Gazetesinde yazıp 

yayınladıkları ile ilgili olarak okuduklarımdan tanımış, ona karşı borçlu hissetmiştim 

kendimi. Yine onun gün yüzüne çıkardığı şiirler ışığında Borlu Kemali Baba hakkında 

da bir makale yayınlama imkanı bulmuştum(Aslan206:19-25).  Gerçi kadirbilir 

hemşerileri onun hayatı ve şairliği üzerinde durmuş, bizden çok önce yazıp 

yayınlamışlardı( Özmel: 1990:240) ama biz yine de tesadüf ettiğimiz bir anı defterini 

de bahane ederek Ragıp Bey’e bir Fatiha gönderme fırsatını kaçırmak istemedik.

 1903 Bor doğumlu olan Ragıp Önen,  ilk tahsilini Bor’da orta mektep tahsilini de 

Niğde Lisesinde yaptı. Bor Halil Nuri Yurdakul Kütüphanesinin ilk memurlarından olan 

Ragıp önen Bor’daki otuz yıllık memuriyetinden sonra Ankara İl Halk Kütüphanesinde 

de yedi yıl hizmet gördü. Eşinin vefatından sora yeniden evlenip Akçay’a yerleşen 

Ragıp Önen 1996 yılında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Defter-i Güldeste”nin 

kapağına “açıklama” adıyla kısa biyografisini, verdikten sonra 28.5.1991 tarihini 

düşmüştür. Sayın Önen’in el yazısı olan bu kaydı yazımızın sonunda vereceğiz.  

Şiirlerini ciltli bir defter halinde Bor Kütüphanesine teslim ettiğini belirten İsmail Özmel, 

bu defter hakkında da detaylı bilgi vermiş, ihtimal bu defterden yaptığı seçmelerden 

oluşan on altı şiirini “Niğdeli Şair ve Yazalar” adlı çalışmasına dahil etmiştir. 

 Ragıp Önen, “Defter-i Güldeste”   adını koyduğu ve muhtemelen kendisinin 

daktilo ettiği çalışmasının başında; “Ben Bor’lu Ragıp Önen, 1933 senesinde Bor’da 

kurulan Halil Nuri Yurdakul Kütüphanesi’ne ilk memur olarak atanmıştım. O tarihten 

itibaren bir hatıra defteri tutmaya başladım. Bu defterime el yazısı ile yazılmış 

kitapların ve cönklerin içinden beğendiğim kıymetli sözleri, hatıraları, ve ilahileri 

yazmaya başladım.” demektedir.  Ragıp Önen bu verdiği izahatın altına “28.5.1991” 



tarihini düşmüş. Bu hatıra defteri belli ki, Sayın Önen’in kırk yıllık memuriyetinin ve 

vefatına kadar geçen yirmi yıldan fazla bir zamanın birikimidir. Bastırmayı çok istediği 

ama muvaffak olamadığı bu antolojik çalışmayı bu yazımızla tanıtmayı amaçladık.

Defter-i Güldeste, 106 sayfadan oluşmakta. Ragıp Önen kendince önemli gördüğü 

bilgileri (bir plan dahilinde olmamakla beraber) kaydetmiş. Defteri, kendi zevkince ve 

muhtemelen de kendisi için hazırlamış. Ancak ömrünün sonlarına doğru paylaşma 

ihtiyacı duyarak ihtimal eski harflerle tuttuğu bu kayıtlarını yeni yazıya aktarmıştır. 

Ragıp Önen, Defter-i Güldeste’sine Müştak Baba’nın Ankara’nın başkent olacağını 

yaklaşık yüz yıl önceden bildirdiği istihracı ile başlamış.

 

Me’vây-ı nazenîne kim elif olursa efser 

Lâbüd olur o me’vâ İstanbul ile hemser”

 

 Matlağı ile başlayan şiir hem “Ankara” ismini hem de Ankara’nın başkent olacağı 

tarihi gizler.  Elif, efserlenince o şehrin İstanbul’a denk olacağından murat, Ankara’nın 

başken oluşunun tarihini bildirilmesidir. Üstelik bu günün kurban bayramının Cuma 

günü olduğu da takvim farklılığı düşünülerek hatırlatılmış, diğer mısralarda da şair, 

hece hece “Ankara” lafzını şifrelemiştir. “Elif” ve “efser” kelimelerinin ebcet değeri 

(1341-39), Ankara’nın başken oluşunun tarihini vermektedir. Ayrıca son beyitte bu 

müjdeyle Hacı Bayram’dan bahşiş istenmesi de hiçbir tereddüde mahal 

bırakmamıştır. 

 Yer yer daktilo hataları, yer yer de okuma hatalarının olduğu manzumenin hemen 

altında Müştak Baba Divanı’nın kütüphane kayıt numarası verilmiş ve devamında da 

Mevlana’dan “Evliyaullah Hakkında” başlığı ile tasavvuf ehli övülmüştür.

 İkinci sayfada Müştak Baba’nın “efendim” redifli nâtı verilmiş ve sayfa altına da 

Müştak baba ile ilgili not düşülmüştür. Üçüncü sayfada Taceddin Sultan Hazretlerinin 

bir ilahisine yer verilmiş ve ardından Atatürk’ün Peygamber Efendimiz ve İslam dini 

hakkında söyledikleri ve Tuna için yazdığı şiir kaydedilmiştir. Buradan sonraki 18 

sayfada “tasavvuf” konu edilmiştir. Niyazi Mısrî’den tasavvuf tabirlerinin izahı 

yapılmış, Virânî Baba şiirleri ile “noktanın esrarı” izaha çalışılmış, bu bağlamda 

ariflerin sözleri sıralanmıştır. 

  Alevilerin yedi büyük şairden biri saydıkları Virânî Baba bağlamında Sayın 

Önen’in kaydettiği bilgilerin alındığı yerle ilgili; “Ankara Eski Eserler Kütüphanesi 647 

nolu eser” kaydı bulunmakta. Hakkında fazla bilgimizin bulunmadığı Virânî Baba ile 

ilgili bahsi geçen bu kaynağın (Ragıp Önen’in Yeşil Bor Gazetesindeki muhtelif 

yazılarından okuduğu yazmalardan önemli bulduğu hususları başta Sadedin Nüzhet 

olmak üzere dönemin bilim adamlarıyla paylaştığını bilmekteyse de) değerlendirilip 

değerlendirilmediğini bilmiyorum. Eğer değerlendirilmemişse bu bilginin önemli 
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olduğunu düşünüyorum. 24. Sayfada ise nefis terbiyesi üzerine Asım Köksal’dan kısa 

bir alıntı ve devamında da “Kaside-i Bürde” şerhinden kısa bir pasaj kayıtlıdır. 

25. Sayfada “Kendi Dilinden Peygamberimiz” başlığı altında nereden aldığı 

belirtilmeyen bir sayfalık kayıt yer almaktadır. Çalışmanın en büyük eksikliği de bu 

durumdur. Bu kayıtları nereden, hangi eserden aldığı hususunda çok az malumat 

vardır. Vesika değeri de taşıyan çok önemli bir kısım kayıtlar olmakla beraber bunların 

nereden alındığını belirtmemesi çok büyük eksikliktir. 26. Sayfadan itibaren 

Mevlana’nın Türkçe şiirleri başlı altında beş parça manzume yer almaktadır. Bu 

şiirlerle alakalı olup omadığı pek anlaşılmamakla beraber son gazelin bulunduğu 28. 

sayfanın altında “Tercüme-i Sipehsalar’dan alındı” kaydı düşülmüştür. 29. Sayfada 

“Evliyaullah Hakkında” başlığı ile Mevlana’dan naklen evliyaların vasıflarının 

anlatıldığı bir bölüm kaydedilmiştir. Bu şiirler Mevlana'dan tercüme midir, yoksa bizzat 

Mevlana tarafından Türkçe olarak mı söylenmiştir tam analaşılmamaktadır. Bu 

gazellerden bazı beyitleri aşağıda veriyouz.

 

Olursa devletim hemdem, kılursa taliim Bâri

Visale değişmem hicri, bana Hak iregör yâri

.

Sana ol dost için düşman cefa kılsa tahammül it

Gülün didarına âşık gerekmiş göre her harı

.

Acep haddince Mevlana sözün Türkçeyle nazm eyler

Kelamından olur malum, kişinin kendi miyârı

            

Bu aşka olalı yoldaş komuşam namusu arı

Devasız derde dûş oldum iderem ah ile zarı

.

Hakikat bülbülün gör kim fena gülzara meyl itmez

Okur nur ile tevhidin kesile belde zünnarı

.

Gel imdi Şems-i Tebrizî fedeâ kıl canını Hakk'a

Bu yolda baş u can virmek budur âşıkların kârı

 

 Tasavvufun, “Vahdet-i Vücut” felsefesi bağlamında manzumelerin yer aldığı bu 

kısımda Emir Sultan’dan “buldum” redifli bir ilahi ile Niyâzî’den bir semai dörtlüğü 30. 

Sayfada yer almaktadır.

 

Öyle sanırdım ayrıyım

Dost gayrıdır ben gayrıyım

Bende görüp işideni

Bildim ki O cânân imiş
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 Tasavvuf erbabı ve evliyaullah bağlamında yer yer nazım yer yer nesir, çeşitli 

âlimlerin görüşleri 31 ve 32. Sayfalara kaydedilmiştir. 34. Sayfada Hacı Bayram 

Veli’den, 35 sayfada da Aziz Mahmut Hüdâyî’den üçer şiire yer verilmiştir. 

Şah-ı Nakişbend Muhammed Bahaeddin’in sözleri ve Nakşi adının verilmesi 

konusundaki değerlendirmeden sonra “Varidat-ı Süleyman Çelebi’den de bir sayfalık 

kayıt bulunmaktadır. “Beni Afsar, Yacüc, Mecüc, Dabbetü’l-Arz ve Mehdi Hakkında” 

başlığı ile 39 ve 40. Sayfalara notlar düşülmüştür. Bu notlarla ilgili; “Ankara il Halk 

Kütüphanesi Eski Eserler Kısmı 860 numaralı eserin 133. Sayfasından alınmıştır” 

şeklinde kayıt vardır. 

 40. sayfadan itibaren Hilmi dede’den; “Bize Bayrâmîler derler” redifli bir 

manzume, Şeyh Ahmet Kuddusi’den beş manzume, Turâbî’den “dediler” redifli bir 

kaside, Yunus’tan iki ilahi, Şeyh İbrahim Tennûrî’den; “lütfun da hoş, kahrın da hoş” 

redifli bir gazel peş peşe sıralanmıştır. Tennurî’nin mamzumesinin yer aldığı 46. 

Sayfanın sonunda; “İbrahim Tennûrî 1482’de Sivas’ta doğmuş, Kayseri’de 

yerleşmiştir. Akşemseddin’e mürit olmuş Bayramîdir.” Şeklinde kayıt düşülmüştür. 

 “Bektaşiliğe Ait Sahih Bilgiler” başlığı altında Münci Baba’nın “ Tarikat-ı 

Bektaşiye”  adlı eserinden alıntılar 47, 48, 49. sayfalarda verilmiştir. Devamında, 

“Bektaşi Büyüklerinden Şiirler” başlığı ile Konyalı Şemi’den iki, Bolulu Dertli’den bir, 

kaygusuz Abdal’dan altı, Şah İsmail Hatayi’den iki, Mehmet Hilmi Dede’den iki, Hasan 

Dede’den bir, Oğlanlar Şeyhi İbrahim Aksarayi’den iki parça şiir verilmektedir. 

 Defterin bundan sonraki kısım bütünüyle Rağıp Önen’in kendi zevkince 

kaydettiği manzumelerden oluşturulmuştur. Bu manzumelerin hemen tamamının 

melamet yolunu benimsemiş baba, dede sıfatlı derviş meşrep şairlerden seçilmiş 

olması manidardır. Ragıp Önenin son yazdığı şiirlerinde de hakim temanın aynı tema  

olduğunu belirtmek isteriz. 

 Padişah şairler bölümünde Fatih’ten “istemez” redifli bir gazel ve farklı 

gazellerinden alınmış beş beyite yer verilmiş, Yavuz’dan bir Murabba ve üç farklı 

gazelinden dört beyit, Kanuni’den iki gazel, I.Ahmet’ten bir kıta ve bir gazel, II. Mustafa 

ve II. Bayazıt’tan da birer gazel defterin 58-63.sayfaları arasında yer bulmuştur. 

 Kaşıkçı Ali Rıza Bey adına kayıtlı “bilmem” ve “garez” redifli iki gazel,  Niyazi 

adına kayıtlı “andırır” ve “itsün seni” redifli iki ilahi 64 ve 65. Sayfalardadır. Bunları, 

Hüseyin Lâmekânî, Sofuoğlu, Salih Baba ve Yunus şiirleri takip etmiştir. 

 69. Ve 77. Sayfalar arası saz şairlerinin meşhur destanlarına ayrılmıştır. Bu 

bölümde “Destan-ı hafız, Destan-ı Yesârî, Destan-ı levnî, Destan-ı Seyrânî, ve 

Destan-ı Rahmî” başlıkları altında uzun manzumelere yer verilmiştir. 

 Defterin 78. sayfasında Diyarbakırlı Said Paşa’dan; “Mustakîm ol Hazreti Allah 

utandırmaz seni” nakaratlı nasihat-name bağlamlı bir manzume de yer almaktadır. 



İsmail Emre adına kayıtlı iki ve Ali Ulvi bey adına kayıtlı iki manzumeden sonra Bor’un 

Ragıp Beyin de yaşadığı o dönem içerisinde yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri 

olan Hicri Göncel’in 12 mart 1951’de yazıp İbrahim Kuddusi’nin ruhuna armağan ettiği 

aşağıdaki manzumesi kaydedilmiştir.

 

Höykür Yüreğim

Tanrıdır en büyük doğu - O’dur var eden yoğu

O’dur birleştiren çoğu - O’dur birliğin başbuğu

Allah uludur, Allah Hû

 

Varlı nedir, bir gelenek -  Her şeyin aslı bir benek

Noktadır en büyük enek - Kaplayan O’dur kamuyu

Allah uludur, Allah Hû

 

Gerçek hayat ölümdeymiş - Öz ateşim külümdeymiş

Tanrı benim gönlümdeymiş -Benim öz benliğimmiş O

Allah uludur, Allah Hû

 

Ben meğer bakar körmüşüm - Gerçeği hep ters görmüşüm

Hakk’ı batıldan örmüşüm - Döndüm göreli Hakk’a doğru

Allah uludur, Allah Hû

 

Açılsın gönlümün gözü – Seçtim geceyle gündüzü

Belirdi nefsin iç yüzü – Bildim kendimi ne mutlu

Allah uludur Allah Hû

 

Bindim ışıktan atıma - Çıktım arştaki tahtıma

Kavuştum öz hayatıma – Doyulmaz bir nesnedir bu

Allah uludur Allah Hû

 

Erdi dar benliğim sona - Girdim noktanın koynuna

O’ndan gelip gittim O’na – “Kuddus”ten aldım yulluğu

Allah uludur Allah Hû

 

Ey sülûk isteyen insan – Gerçek mürşit arar isen

An İbrahim Kuddusi an – Ruhuna bir ihlas oku

Allah uludur Allah Hû

 

Göncel ne pir ne fakirdir – O hep gönlüne esirdir

Gönüller bir Allah birdir – Her yürek Allah’la dolu

Allah uludur Allah Hû
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 Defter-i Güldeste’nin 83. sayfasında yine hangi cönkten kaydedildiği 

belirtilmeyen ve Bor’lu olduğu belirtilen Mer’aşî’den on bir beyitlik bir gazel 

kaydedilmiştir. Hayatı hakkında bilgi verilmemekle birlikte Kuddusi ailesi gibi 

Maraştan gelip yerleşen birisi olması tahminimizdir. Mahlasın da,  "Maraşî" (Maraşlı 

anlamında) diye okunmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

 

Açılsam goncalar veş, halk içinde bî-edep dirler

Mecaliste sükut itsem, sakildir pür-gadap dirler

 

Tevazû eylesem, âlây u ednâya kıyâm itsem

Bu müstehzî bir adamdır, Ferûmây-ı nesep dirler

.

Eger bir kaç yobaz bulsam, konuşsam daim onlarla

Cezasıdı anın çeksin ki bulmuş kelpi kelp dirler

.

Sıla-ı rahm için ol şuh gelirse binde bir kerre

Bununlu bu gece gündüz yatarlar leb a leb dirler

 

İlahî, Mer’aşî umurun sana taviz eylerim her an

Bu hali bilmeyenlerin fikri yok, bî-nasip dirler.

 

 Defter-i Güldeste’nin 84. Sayfasi Şeyh Hamideddin Aksarayî’ye ayrılmış ve 

Somuncu Baba iki manzumesiyle yad edilmiştir. 85, 86, 87. sayfalar,  “Nakşi Şeyhi 

Dede Paşa’nın Buyrukları” başlığı altındadır. Sonraki sayfada Şeyh Kaygulu’nun üç 

ilahisi ve ardından İbrahim Hakkı Hazretleri’nin “Marifetname”sinden ahlaki öğütler 

yazılmıştır. 90. sayfada Tire’li Arşi Baba’dan; 

 

 Yatma uyan itme ziyan, vakt-i seher güm güm güm

 Ta olasın vakıf-ı can, vakt-i seher güm güm güm

 

 Matlalı hoş bir manzume kaydedilmiştir. Manzumenin altında Arşî’nin hicri 

1000’de yaşadığı ve Mevlevi olduğu yazılıdır. Devam eden sayfalarda Kamil Bozdağ 

adına kaydedilmiş iki manzume bulunmaktadır. Manzumelerin ikisi de sekizli hece 

vezniyle olup, Tanrı aşkı konu edilmiştir. Emir Sultan ve Pir Sultan’dan birer manzume 

de peş peşe 93. sayfada yer bulmuştur. Bor’lu Mevlüt Asım’dan bir gazel, Kemal 

Ümmi’den bir kasidenin yer aldığı defterde, Kemali Baba’dan üç koşma Emin Ali 

tanık’tan da iki şiir sonlarda yer bulmuştur.

 Defterin son sayfalarında Ragıp Önen’in kendi şiirleri de bulunmaktadır. 

Buradaki şiirlerinin Bor Kütüphanesine teslim ettiği şiir defterinde yer alıp almadığını 



karşılaştırma imkanı bulamadım. Ancak değerli araştırmacı Av. İsmail Özmel Bey’in 

neşrettiği on altı şiir içerisinde olmayanları aşağıda vereceğim. Bu şiirleri vermeden 

evvel onun yeşil Bor Gazetesindeki Niğde kültürüne katkılarından da bahsetmeden 

geçemeyeceğim. 

 Yeşil Bor gazetesinin 1949 - 50 yıllarındaki hemen bütün sayılarında Ragıp Önen 

yazıları rastlamak mümkündür. Folklordan edebiyata dil ve kültür ve aktüel mevzulara 

kadar pek çok konuda yazılar neşretmiştir. "Geçmişte Bor şair ve Edipleri" başlığı 

altında dokuz seri yazı yayınlamıştır ki, bu yazıların her biri bahsi geçen şehsiyetler 

bağlamında muhtemel ilk değerlendirmeler olup, bu çerçevede çalışan pek çok 

araştırmacı için de başvuru kaynağı niteliğindedir. 

 29 Ekim 1949 tarihli sayıda Mehmet Şanî' nin tanıtımıyla başlayan seri, 12 Kasım 

1949'da Kemali, 14 Kasım 1949'da Mehmet Recaî, 12 Aralık 1949'da İbrahim 

Kuddusi, 2 Ocak 1950'de Ülfetî, 9 Ocak 1950' Muhtacî, 30 Ocak 1950'de Asumanî, 21 

Agustos 1950'de Piri-zâde Mehmet Esat ve 16 Ekim 1950'de Ahmet Kuddusî 

tanıtımlarıyla sürer. Bu yazıların  bazıları gazetenin bir kaç sayısınca sürmüş olup, 

tanıtılan şahsiyetlerin hayatları hakkında kısa bilgi verildikten sonra şiirlerinden 

örnekler konmuştur.

 Tek kusuru şu ki, Ragıp Önen Bey'in kaynak göstermeme alışkanlığı "Defter-i 

Güldeste"sinde olduğu gibi bu yazılarında da devam etmiştir. Ülfetî'nin ilk kez 

yayınlandığını söylediği iki şiiri Yeşil Bor gazetesinin tozlu sayfaları arasında sıkışmış 

kalmış gibidir. Bunların edebiyat tarihimize kazandırılması için Sayın Önen aracılığı 

ile bir kez de burada biz yayınlamayı lüzumlu görüyoruz.

Dedim dilber ne durursun

Dedi niçin sorarsın sen

Dedim sen benim olursun

Dedi kendin yorarsın sen

 

Dedim dilber kişi zade

Dedi meylim vermem yade 

Dedim doldursan bir bade

Dedi câmı kırarsın sen

 

Dedim dilber ne bu tasa

Dedi beni koyma yasa

Dedim dilber ver bir buse

Dedi vermen azarsın sen

 

Dedim dilber ne utanı

Dedi aşık kendin tanı
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Dedim bende kuruş kani

Dedi bana yararsın sen

 

Ülfetî irse murada 

Dahi ne söz yar arada

Dedim meskenin nerede

Dedi kande kararsın sen

 

Reftarın güzel, güzeller şahı

Arzu çeker canım, efendim seni

Gider akıl baştan bulunmaz kâhı

Görünce ey şah-ı levendim seni

 

Efendim dertlerin dermanı sensin

Aşıkların ah u figanı sensin

Cümle güzellerin sultanı sensin

Kim sevmez ey zülf-i kemendim seni

 

Ne hûb yaratmış seni Lemyezel

Soldurdun benzimi, eyledin gazel

Ağız güzel , gerdan güzel, ten güzel

Kusursuz sevdiğim beğendim seni

Ülfetî bendeni meftun eyliyen

Dü çeşmin yaşını Ceyhun eyliyen

Düşürüp sahraya Mecnun eyliyen

Şimdi buldum Leylâ menendim seni

  Yeşil Bor Gazetesi'nin 3 Temmuz 1950 tarihli sayısında "Bor Hamamları ve 

Pirizâde Esat Bey'in Methiyesi" başlıklı yazıda  Esat Bey'in;

Niğde’de yok müstakil erkeklere ala hamam 

Şehr-i Bor’da ayrıdır hem çiftedir hala hamam 

 

 Nakaratlı 8 kıtalık manzumesi, Niğde/Bor çekişmesinin ne kadar eskilere gittiğini 

göstermesi bakmından manidardır. Yine Esat Bey'i tanıtan 21 Agustos 1950 tarihli 

sayıdaki devrin Nigde valisi Asaf Bey'i tanıtan "Niğde'nin" redifli 24 beyitlik kasidesi de 

Nigde tarihinin bir dönemine ışık tutması bakımından  oldukça önemlidir. Aynı şekilde, 

8 Temmuz 1949 tarihli sayıda,  "Bor'da Sarı Saltık Türbesi" başlığı ile yayınlanan yazı 

da konu bağlamında kaynak niteliği taşıyacak özellikte veriler ve değerlendirmeler 

ihtiva etmektedir.

 Yukarıda da belirttiğimiz üzere, aşağıda Ragıp Önen'in hatıra defterine (Defter-i 

Güldeste) kaydettiği kendi şiirlerinden örnekler veriyoruz. Son şiiri “Bir Azizenin 



Ruhuna” başlığını taşıyor ve altında; Akçay:13 Mayıs 1991 tarihi yer almaktadır. Bu 

şiiri 1979 yılında kaybettiği ilk eşine hitafen yazdığını düşünüyorum. Aşağıda 

verdiğimiz beş manzumede de hakim tema “yaklaşan son ve pişmanlıklar” şeklinde 

özetlenebilir. Buradaki son kayıt tarihinden birkaç yıl sonra vefat ettiğini bildiğimiz şair, 

bu defterde kaydettiği muhtemel son şiirlerinde bir iç hesaplaşma yapmış ve nedamet 

getirmiştir diyebiliri. 4. Numarayla verdiğimiz şiirinin sonunda “habl-i metin”e (İslam 

dinine, Allah'ın ipine) tutunmak gerektiği ve yaptığı günahlardan af dilediği 

anlaşılmaktadır. Dualarının kabul olduğu ümidiyle Sayın önene Allah’tan rahmet 

diliyoruz.

 1-       

Sel önüne katıldım

Yuvarlandım ne kadar

Yükseklerden atıldım

Ne çok da poturum var

 

Kaynatıldım aş gibi

Biçildim ağaç gibi

Yontuldum bir taş gibi

Ne çok da poturum var

 

Akıl bilgidaşlarım

Her gün nefsi taşlarım

Boşadır savaşlarım

Ne çok da poturum var

  

Nefsim benim engerek

Kıvrılmış çörek çörek

Vurmaya bir er gerek

Ne çok da poturum var

 

Yolum uğrar yokuşa

Çıkamıyorum başa

Gayretim gider boşa

Ne çok da poturum var

 

Ölmez bu nefis ölmez

Teslim olup gömülmez

Özlerim nasip gelmez

Ne çok da poturum var
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2-

Son akşamın yaklaştı gün belki doğmayacak

Şu bükülmüş beline şu ağarmış saça bak

Ömür boyu kalbini nefsine eyledin çırak

            Nedametle kıvranıp çekmedin candan bir ah

            Vah sana nefs uşağı halin haraptır vah vah

 

Durma sen hülyalardan rüyalardan medet um

Dünyalığı kucakla ahirete gözün yum

Önünde açılıyor nihayetsiz uçurum

            Nedametle kıvranıp çekmedin candan bir ah

            Vah sana nefs uşağı halin haraptır vah vah

 

Ne mürşidin ikazı ne vaazlar ne kitap

Ne tecrübe ne missal ne tenbihler ve itap

Günah içinde yüzdün işlemedin tek sevap

            Nedametle kıvranıp çekmedin candan bir ah

            Vah sana nefs uşağı halin haraptır vah vah

 

Son nefesi hatırla son demini bir düşün

Allah bile demeye yetmeyecek mi gücün 

Korkarım yeis içinde buruşacaktır yüzün

            Nedametle kıvranıp çekmedin candan bir ah

            Vah sana nefs uşağı halin haraptır vah vah

 

3-        

          Nerden gelip nerde durdun – Oldun hayatta derbeder

            Kendi kendini unuttun -  Acep bu yol nere gider

 

            Ne bir leyleye kul oldun – Aşkı ile yanıp soldun

            Ne bir şeyde bülbül oldun – Yaşlar döküp çektin keder

 

            Hani o yarin sevgisi – Hani sevgininvergisi

            Gülü sümbülü nergisi – Hiç birinden yoktur haber

            Geçemedin henüz lâdan – Haberin yok ki illadan

            Ne selam bekler leyladan – Bu halini görüp ne der

 

            Nasıl çiçek nasıl renksin – Değişirsin pek döneksin

            Sen mi dostu seveceksin – Başta kavak yeli eser

 

         Gönül evin de pak değil – Dosta layık konak değil

            Ragıp sana itmez meyil – Ömrün boşa etme heder

 



4-

            Bir fiskeye dayanaman – camdan mıdır sende yürek

            Arı dahi sokuverse – Akrep olur ya engerek

 

            Aşka hicrana düşmeden – Emel berzahın geçmeden

            Dest-i sakiden içmeden – Dersin yarla safa sürek

 

            Cefanın ol arkadaşı – Gamı bırak rıza taşı

            Nefsin ile kıl savaşı – Er olana meydan gerek

 

            Yollar uzak hem çok cetin – Sevgiden al hep kuvvetin

            Çünkü odur habl-i metin – Ragıp bir yol bul severek

 

5-

            Seni daim ararım yüreğim yana yana

            Hayat suyumdun benim şifa sunardın bana

            Doyamazdım her an gül yüzüne bakmaya

                        Acı yokluğun beni ilden ile uçurdu

                        Kaderim yollarıma mihnetten pusu kurdu

 

            Dünyanın ihtişamı gönlümü doyurmuyor

            Diktiğim fidanlarım birer birer kuruyor

            Yaşıyor sanma beni iskeletim duruyor

                        Acı yokluğun beni ilden ile uçurdu

                        Kaderim yollarıma mihnetten pusu kurdu

 

            Neyi tutmak istesem çıkıyor elim boşa

            Ne kadar da sakınsam çarpıyor başım taşa

            Dizde takat kalmadı hayale koşa koşa

                        Acı yokluğun beni ilden ile uçurdu

                        Kaderim yollarıma mihnetten pusu kurdu
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ŞAİR VE YAZAR  RIZA AKDEMİR 

VEFAT ETTİ
İsmail KARA

 Rıza AKDEMİR (1930- 09.04.2012); Rize’de doğdu. A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun 

oldu. Kaymakamlık, Siirt Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nda genel müdürlük, Balıkesir Valiliği gibi 

görevlerden sonra emekli oldu. Tanınmış bir şair ve yazar olan Akdemir’in yayınlanmış 25 kitabı var.

10 Nisan Salı günü öğleyin Kocatepe Camiînde kılınan cenaze namazı oldukça kalabalıktı. Eski 

bakanlardan bazıları, vali arkadaşları, şair ve yazar dostları, yakınları, sevenleri O’nu yalnız 

bırakmadılar. Merhuma Allah’dan rahmet, yakınlarına, dost ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.

Üstat bana 1995’de bir gazete kupürü vermişti. Hürriyet Gazetesi’nde (09.09.1995) de yayınlanan bir 

haber yazıda aynen şöyle deniyordu; “Şiirli kavga savaşa dönüştü”. Zamanın Milletvekili Hüseyin 

Balyalı ile Akdemir arasında bir mücadele geçmişti. Akdemir’in yazdığı bir  hiciv şiirine de gazetede 

yer verilmişti. İşte o şiir;

***

Aklın sıra bana şiir yazmışsın

Bir çürük ipliğe saçma dizmişsin

Yanlış anlamışsın, yanlış sezmişsin

İki-üç Balyalı az gelir bana.

*

Kaymakama çattın, muhtara çattın

Kaç memuru haksız yere ağlattın

Meydanı boş buldun ve caka sattın

Senin balın bile tuz gelir bana.

*

Eğilmez zorbaya başımız bizim

Haram lokma kesmez dişimiz bizim

Millete hizmettir işimiz bizim

Sanmam hak ehlinden söz gelir bana.

*

Nara atarak çıkma meydana

Ben gölgemi bile çiğnetmem sana

Dinle sözlerimi atma yabana

Öyle kuru sıkı vız gelir bana.

*

Sen sokakta uzun eşek oynarken

Doğruyol’un kurucusu idim ben

Kanatları yokken uçmak isteyen

Akılsızlar sanki kaz gelir bana.

*

Umurumda değil mebusu, beyi

Unumu eleyip astım eleği

Bana çifte atan yaban eşeği

Ayağımın altında toz gelir bana.

*

Bu şiirde görüldüğü üzere üstat, hiciv şiirlerinde de iyi bir ustadır. Sevgili ağabeyim seni hiç 

unutmayacağım. Ruhun şad olsun!






