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AKPINAR ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ 
İsmail Özmel 

 

 

Türkçenin dünü, bugünü ve yarını üzerinde, şöyle gönül 

rahatlığıyla, düşünmeye hiç vaktiniz oldu mu? Adını yüzyıllar önce 

taşlara yazdıran, hem bir anlatım gösterisi, hem de yöneticilere 

tavsiyeler içeren o ölümsüz yazılar üzerinde bir nebze düşünme  

imkânınız oldu mu? Dede Korkut ve Yunus Emre’nin yüzlerce yıl 

ötesinden bize ve insanlığa hitap etmeye devam ettiğini, hâlen 

onlardan öğrenecek güzelliklerin ve inceliklerin olduğunu biliyor 

musunuz? Bütün bunların ve sonra gelenlerin, Türkçenin  tarihin 

derinliklerinden ebede kadar yaşayacak yankıları olduğunu hiç 

düşündünüz mü? Sorular uzatılabilir. 

Yerli ve yabancı birçok bilim adamı, çok geniş bir coğrafyada konuşulan 

Türkçenin,  tarihî eskiliğini ve zenginliğini, yeni kelimeler üretmekte ve türetmekteki 

benzersiz kabiliyetini hayranlıkla ifade etmişlerdir. Meselâ, “Meşhur Alman 

Türkolog’u  Maks Müller, Türk Dili’nin büyüklüğü, güzelliği hakkında şöyle yazıyor: ‘ 
Türk Dili’nin kaideleri o kadar muttarit, o kadar mükemmeldir ki, bu dili lisaniyat 

alimlerinden mürekkep bir heyet, bir akademi tarafından şuurla yapılmış bir dil 

zannetmek mümkündür.’”1 

Bu büyük ve ölümsüz dil tarih içinde, bir kısım aydınların ve yöneticilerin gafleti 

sonucu, yabancı dillerin istilasına uğramıştır. Hem de milletin ve halk şairlerinin gürül 

gürül Türkçe konuştukları ve yazdıkları bir  zamanda… 

Bugünkü durum çok mu farklı sanki? Türkçenin başında bu sefer batı kaynaklı 

rüzgârlar esmekte, yine bir kısım aydınlar, yarım yamalak bildikleri İngilizceden 

aktardıkları kelimelerle Türkçeyi kirletmeye devam etmektedirler. Milletimizin 

anlamadığı bu kelimeleri, Avrupalılık adına mı kullanıyor, yoksa kendini küçük görme 

duygusunun etkisiyle mi  böyle davranıyorlar  bilemiyoruz. 

Neden yarım yamalak İngilizcesi ile dedim?  Kendi dilinin inceliklerini yeterince  

bilmeyen, onun kelimeler ve kavramlar dünyasından habersiz olanların, bir yabancı dili 

gereği gibi öğrenmeleri mümkün değildir. Çünkü insan ana dili ile düşünür. Düşünme, 

muhakeme etme, karşılaştırma ve değerlendirme dünyası, bildiği kelime ve kavram 

sayısı ile orantılıdır. Kendi diline hor bakanlar, onun güzelliğinden ve zenginliğinden 

haberdar olmayanların, yabancı dil bilgileri de yarım yamalak olmaktadır. 

Nihat Sami Banarlı Türkçenin Sırları adlı eserinde; “Türkçe bir imparatorluk 
dilidir. Aslan ne yerse yesin onu hazmeder ve aslan vücudunun bir parçası haline 

getirir.” diyor. Başka bir örnek:  Farsçanın gul’unu almış, gül yapmışız. Ona bir 

                                                 
1 Prof. Dr. Bahtiyar Vahapzade, “Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını”, Uluslar Arası Bilgi Şöleni 
Bildirileri, 7-8 Ocak 2002, Ankara, 208. 
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güzellik ve incelik kazandırmış, hem de bu yeni kelimeyle şiirler, nesirler  yazmışız.  

Fuzuli’nin gülle ifade ettiği güzelliğe bakınız: 

“Gülüm şöyle, gülüm böyle demektir yâre mutadım 

Seni ey gül sever canım ki canana hitabımsın.” 

Yani Türkçe bünyesine kattığı kelimelerin bir kısmını hançeresine uydurarak 

hazmetmiş ve çoğu zaman farklı anlamlarda kullanarak, hem geldiği dille ilgisini 

kesmiş, hem de Türkçenin ayrılmaz bir parçası hâline getirmiştir. Dilimiz bu badireyi, 

bir takım zorlukları aşarak, sonuçta bir anlamda, kazançla atlatmıştır. Kazanılan 

kelimeler dilimizin diğer kelime ve kavramlarıyla anlam ve ahenk birliği sağlamış ve 

Türkçenin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Kazandığı yeni anlam ve söyleyiş 

özellikleriyle de, geldiği dille ilgisini  tamamen kesmiştir. 

Her büyük dil başka dillerden kelime almış ve başka dillere kelime vermiştir. 

Yapılan bir araştırmada, Türkçeden  40 bine yakın kelimenin başka dillere gittiğini 

görmekteyiz.  

Türkçe üzerine yaptığımız kısa gezintiden sonra Akpınar’ı neden çıkarmak 

istediğimizi birkaç cümleyle ifade etmek istiyoruz.  

Bir kültür ve edebiyat dergisine olan ihtiyacı uzun zamandır hissediyorduk. Önce 

bir isim bulmak gerekiyordu. Niğde’nin yaylalarından birisi olan Akpınar’ı dergi adı 

olarak seçtik. Böylece hem yaylamızın adını unutturmayacak, hem onun pınar suları 

gibi  arı duru havasını, kültürümüze, sanatımıza ve edebiyatımıza taşıyacak, hem de 

kültür hayatımızın bir ihtiyacını karşılayacaktık. Bu düşüncelerle yola çıktık. 

Akpınar’ın bu ilk sayısında öncelikle dil konusuna ağırlık verdik. Nevzat Özkan,  

A. Vehbi Ecer, Ercan Alkaya, Nedim Bakırcı, Muzaffer Akkuş farklı yönleriyle 

Türkçemiz konusuna eğildiler. Tanpınar’la ilgili Ali İhsan Kolcu ve Kibar Ayaydın’ın, 

Ziya Osman Saba ile ilgili İsmail Sarıkaya’nın ve Hayali Cihan Değer başlıklı Faruk 

Yılmaz’ın yazılarını ilgiyle, ayrıca Ali İhsan Kolcu, Ahmet Sıvacı, İsmail Özmel ve Ülkü 

Güven’in şiirlerini, hikâye ve diğer yazıları zevkle okuyacağınızı, umuyoruz. 

Bu takdim yazımı, bir şiirimle bitirmek istiyorum: 

TÜRKÇENİN TADINA VARDIĞIM ZAMAN 

Türkçenin tadına vardığım zaman 

Derin bir rüyadan uyandım meğer. 

Müjde oldu kaleme, gönle doğdu aydınlık 
Uykusuz gecelerin hediyesi bu seher. 

Nice mevsimler geçti  meyve doldu seleler 

Kanatlandı ufuklar, aydınlandı öteler. 
Yaylaların çiçeği denizlerin türküsü 

Dünyamızdan çizgiler hayallerdir öyküsü. 

Vatanı zinde tutan, her fikirde her şeyde 

Beraber uğuldamak bir koro gibi neyde 

Yaşamaksa mavi göğün altında diri ve hür 
Ölümsüz vatanda bağımsız ve özgür.
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MİİLÎ ŞUUR EKSİKLİĞİNİN TÜRKÇEYE ETKİSİ 
Yard. Doç. Dr. Ercan ALKAYA* 

 

 

Millî kültürün ve millî kimliğin temelini oluşturan en önemli 

unsur dildir. Dil vasıtasıyla insanlar, kendi kültürlerini, değer 

yargılarını öğrendikleri gibi, diğer milletlerle de bilgi ve kültür 

alışverişlerini dil yoluyla gerçekleştirirler. 

Dil, aynı zamanda bağımsızlığın sembolüdür. Bugün dünya 

üzerinde yer alan güçlü ülkelerin dilleri de kendi millet adlarıyla 

ifade edilmektedir. İngilizce, Almanca, Çince, Fransızca, Rusça, 

vb. gibi diller aynı zamanda bu ülkelerde de konuşulup eğitim, 

kültür ve edebiyat dili olarak kullanılmaktadır. 

Dünyada 200 milyona yakın kişi tarafından konuşulan Türkçe de Türk milletinin 

"ses bayrağı" olarak varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Türk dili dünya dilleri 

arasında konuşulduğu coğrafyanın büyüklüğü bakımından birinci, ana dili olarak 

üçüncü ve en çok konuşulan dil sıralamasında beşinci sıradadır1. Bir Türk olarak, Türk 

dilini sevmek ve onu yüceltmek kanaatimizce ibadetlerin en kutsalıdır. Prof. Dr. Faruk 

Kadri Timurtaş'ın dediği gibi: "Türkçecilik Türk dilini sevmek, onun büyüklüğüne ve 
üstünlüğüne inanmak, varlığını korumak, onu başka dillere karşı müdafaa etmek, 

sadeliğini sağlamak ve kudretli bir edebiyat dili getirmek demektir. Bu görüş, düşünce 

ve davranış Türk milliyetçiliğinin dildeki tezahürüdür.”2 

Milletimizin adıyla ifade edilen Türkçenin ülkemizde sevildiği, üstünlüğüne 

inanıldığı, varlığının korunduğu ve özellikle de başka dillere karşı müdafaa edildiği 

oldukça şüphelidir. Tarihî süreç içinde, birçok dille etkileşime girmiş, bu dillerle 

kelime alış verişinde bulunmuş ve kendine has ifadesini bulmuş olan güzel Türkçemiz, 

bugün özellikle - başta İngilizce olmak üzere - Batı dillerinden gelen yabancı 

kelimelerin tesiri altına girmiştir. 

Millî şuurdan yoksun ve millî ülkülerden uzak kişiler, yabancı kelime kullanmayı 

ve dilimizi İngiliz veya Amerikan ağzıyla konuşmayı birer meziyet saymaktadırlar. 

Konuşurken sözlerinin arasına yabancı kelimeler sıkıştıranlar, kültürlü ve farklı 

görünmeye çalışırken gülünç durumlara düşmektedirler. Oysa, dünyada süper güç 

olarak nitelendirilen ülkelerin insanları ve özellikle de aydınları, millî şuurun vermiş 

olduğu hislerle kendi dilleriyle konuşmayı ve dillerini her türlü yabancı etkiden uzak 

tutmayı bir meziyet saymaktadırlar. 

Fransa'da Fransızcaya yabancı bir kelime soktuğu için insanlar mahkemelere 

veriliyorsa ve Fransızcadan başka bir dille konuşmak utanç vesilesi sayılıyorsa, bu 

durum millî şuurun Fransa'da çok kuvvetli olduğunu gösterir. Canlı bir örnek olması 

hasebiyle, on yılı aşkın bir süre ülkemizde kalıp Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarını 

                                                 
* Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi, El-mek: 

ealkaya@firat.edu.tr 
1 Ahmet Buran-Ercan Alkaya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Ankara 2004, 30. 
2 Faruk Kadri Timurtaş, Tarih İçinde Türk Edebiyatı, İstanbul 1989, 81. 
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çalıştıran İngiliz teknik adam Gordon Milne'ye dikkat etmek gerekir. Türkçeyi çok iyi 

anlayan ve gerektiğinde rahatlıkla anlaşabilecek derecede konuşabilen Milne'nin 

ağzından asla Türkçe kelime çıkmazdı. Sürekli yanında tercüman bulunduran Milne'nin 

her ne olursa olsun İngilizceden başka dil konuşmaması, millî şuurunun ne kadar güçlü 

olduğunu ve diline ne derecede saygılı olduğunu göstermesi bakımından bizler için 

ibret verici bir durumdur. 

Batılılar arasında olduğu gibi, müslüman milletler arasında da kendi dillerini 

öncelikli ve üstün dil kabul ettirme konusunda bir yarışın her dönemde var olduğu 

görülmektedir. Araplar Arapçayı Rabca, yani Allah'ın dili, cennetin dili gibi 

nitelendirmelerle yüceltmekte, bu konuda hadis rivayetleri bulunduğunu öne 

sürmektedirler. Özellikle Araplar, Kur'an-ı Kerim'in dilinin Arapça olmasını çok iyi 

kullanmış ve bazı kavmiyetçilik duygularıyla, cennet ehlinin dilinin Arapça olduğuna, 

Arapçanın üstün dil olduğuna dair çeşitli hadisler uydurmuşlardır.  

"Cennet ehlinin dili Arapçadır, onlar Allah'ın huzurunda Arapça konuşurlar." 

(İbn'ul-Cevzi, 1983: III/71), "Arapları üç sebepten ötürü seviniz: Ben Arabım, Allah'ın 

kelamı (Kur'an) Arapçadır ve cennet ehlinin dili Arapçadır." (Hâkim, 1342:IV/87; 

İbn'ul-Cevzi, 1983:I/41, Suyûti, 1983: I/442), "Allah'ın en nefret ettiği dil Farsça'dır. 

Şeytanlar Huzistanlıların, Cehennemlikler Buharalıların, Cennetlikler ise Arapların 

dilini konuşurlar." (İbn'ul-Cevzi, 1983: III/71; Suyûti, 1983: I/11; İbn Arrâq, 1981: 

I/137). Son hadiste geçen ve "cehennemlikler" olarak nitelendirilen Buharalılar, Türkçe 

konuşan Türklerdir.3 Araplar ırkçılık duygularıyla Türkçe konuşanları cehennemlik, 

Farsça konuşanları şeytan yaparken; kendi dillerini konuşanları ise cennetlik yapacak 

kadar dilde milliyetçidirler. 

Arapların yanısıra Farslar da Hz. Muhammet'in otoritesinden faydalanarak, kendi 

dillerini yücelten, başka dilleri yeren (özellikle Arapçayı) hadisler uydurmuşlardır:4 

"Cennet ehlinin dili, Arapça ve bir inci gibi zarif olan Farsçadır." (Aliyyu'l-Kari, 

1985:182), "Arşın etrafında konuşulan dil Farsçadır. Allah, içinde kolaylık bulunan 

birşey vahyedeceği vakit, onu Farsça vahyeder, eğer içinde zorluk bulunan birşey 

vahyedecekse bu sefer Arapça vahyeder.” (Suyûti, 1983: I/10; İbn Arrâk, 1981: I/136), 

"Allah gazap ettiğinde vahyini Arapça, razı olduğunda ise Farsça inzal eder." (Suyûti, 

1983: I/11; İbn Arrâk, 1981: I/136). 

Arapların ve Farsların dilleri karşısındaki bu şuurlu tutumları bize olumsuz olarak 

yansımıştır. Türkçe, İslamiyetle birlikte yakın bir ilişki içine girdiğimiz Arapça ve 

Farsçadan önemli oranda etkilenmiştir. Bu dönemin dilde yaptığı tahribat, millî kimliğe 

de yansımış ve artık Türklük kavramı ile Türk dili aşağılanan ve mensup olmaktan 

utanılan kavramlar hâline gelmiştir. Türkçe kelimelerin yerine Arapça veya Farsçasını 

kullanmak, herhangi bir kavramı, tamlamayı Arapça veya Farsça ile ifade etmek, 

övünülen bir meziyet hâlini almıştır.5 Bugün Batı dilleri için takınılan tutum ne ise, o 

dönemde de Arapça ve Farsça karşısında takınılan tutum odur. 

Batılılar olsun, doğulular olsun hemen her millet dil konusunda oldukça şuurlu 

olup, her zeminde kendi dillerinin üstünlüğünü savunmaktadır. Tarihte olduğu gibi, 

                                                 
3 Dücane Cündioğlu, Anlamın Buharlaşması ve Kur'an, İstanbul 1997, 144. 
4 Dücane Cündioğlu, a.g.e., 146. 
5 Ahmet Buran, “Türk Asrı İçin Önce ‘Türkçe Asrı’ Gerekir”, Yeni Türkiye (Türk Dünyası Özel 

Sayısı), S. 15, Mayıs-Haziran 1997, 213. 
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Türkçemiz bugün de millî şuur yoksunu kişiler tarafından horlanmakta, yeterince 

kıymet görmemektedir. Üstelik, Türkçeye yeterince önem vermeyerek Arapça ve 

Farsçayı ilim ve edebiyat dili hâline getiren Selçukluyu ve Osmanlıyı yerden yere 

vuran zihniyet, batı dilleri karşısında yeteri kadar sesini çıkarmamaktadır. Hâlbuki, 

Arapça ve Farsça ne kadar dilimiz için zararlıysa ve millî bünyeye zarar veriyorsa, 

İngilizce, Fransızca gibi diller de aynı görevi görmektedir. Geçmiştekileri gaflet ve 

delalet içerisinde görenler, bugün Türkçe karşısında tutundukları tavırla, bir ihanetin 

içerisinde olduklarının farkında değillerdir. 

Bilim, kültür ve edebiyat dili olma özelliği kazanan bütün dünya dillerinde az ya 

da çok yabancı öğeler bulunur. Arı diller ancak medeniyetten uzak, kapalı, küçük 

kabilelerde görülür. Her toplumun dilinde yabancı dillerden alınmış unsurlar,  mutlaka 

olacaktır. Ancak, sorun bu yabancı unsurların nasıl ve ne kadar olduğu ile ilgilidir.6 

Ülkemizdeki yabancı dil hayranlığı, yabancı unsurların Türkçemizin aleyhine doğru 

gelişmesine sebep olmakta ve her gün onlarca yabancı kelimenin dilde yer bulmasına 

yol açmaktadır. 

Türkçemizi en güzel şekilde konuşup geliştirerek, onu bilim dili hâline getirme 

çabaları, millî şuur yoksunu yarı aydınlar ve onların en büyük destekçisi olan kitle 

iletişim araçları (medya) tarafından da büyük zarara uğratılmaktadır. Sürekli uydurulan 

ve karşılığı olduğu hâlde kullanılan yabancı kelimelerle, dilimiz içinden çıkılmaz bir 

duruma gelmektedir. Özellikle, özel TV ve radyolarda Türkçeyi konuşmaktan aciz 

sunucular, program yapıcıları dilimizi âdeta katletmektedirler. 

Türk Dil Kurumu, büyük bir özveriyle dilimizdeki yabancı kelimelere karşılıklar 

bulmakta ve bu kelimeleri her ay, yayın organı olan Türk Dili dergisinde "Dilimize 

Sahip Çıkıyoruz" başlığıyla yayınlamaktaydı. Meselâ: "Tayming, reyting, vizyon, 

mega, hat-trick, damping" gibi kelimelere karşılık olarak verilen "zamanlama, 

değerlendirme (takdir), gösterim, büyük, üçleme, düşürüm”7 kelimeleri hem çok güzel, 

hem de bu kelimeleri tam anlamıyla karşılayacak niteliktedir. Fakat yabancı dil 

hayranlığından doğan ve yabancı kelime kullanmayı meziyet sayan şuursuzlar 

yüzünden, her gün onlarca kelime dilimize girmekte ve maalesef Türk Dil Kurumu da 

bütün gayretlerine ve iyi niyetine rağmen, zor durumda kalmaktadır. 

Çeşitli televizyon programları ve reklamlar, millî bünyeye yönelik ahlakî 

çöküntüleri yanında, dile de zarar vermektedir. Bu programlarda geçen argo kelimeler 

ve seviyesiz cümleler büyük bir çirkinlik örneğidir. "Hemen hemen" veya "yarı yarıya" 

ifadesi için bir jilet reklamında kullanılan "fifty fifty" ifadesi veya "döşeyelim abi" gibi 

iğrenç bir cümle halkın diline pelesenk olmuştu. "Talk shov" adı verilen programların 

yapıcısı, sanatçı bozuntularının ve en az kendileri kadar kaliteli (!) konuklarının, gerek 

kültür seviyeleri ve gerekse Türkçemizi kullanmadaki kabiliyetleri (!) insanlara parmak 

ısırtmaktadır. 

Tanzimatla birlikte girmiş olduğumuz batı medeniyetinin en büyük 

olumsuzluklarından biri de dilimize olmuştur. Bu dönemde, özellikle Fransız 

hayranlığı sonucu Fransızca, daha sonra Almanca ve son olarak da İngilizce, Türkçeye 

büyük zarar vermiştir. Öyle ki, bugün ODTÜ, Boğaziçi, Anadolu, Dokuz Eylül, 

                                                 
6 Ahmet Buran, “Yabancı Diller Karşısında Türkçe”, Türk Yurdu, C. 21, S. 162-163, Şubat-Mart 

2001, 79. 
7 Yabancı Kelimelere Karşılıklar, Ankara 1995. 
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Hacettepe, Marmara, vb. üniversitelerin bazı bölümlerinde yüksek öğretim dili olarak 

İngilizcenin kullanılması çok acıdır. Bundan daha acı olanı ise Türk toplumunun genç 

nesillerin geleceğini, yabancı bir dille ve tabii özellikle de İngilizce ile eğitim veren bir 

eğitim kurumundan alınacak diplomada görmesidir.8 Yapılan bu uygulama, insana 

müstemleke bir ülkede yaşadığı hissini vermektedir. Örnek verecek olursak, şu anda 

Rusya'ya bağlı bulunan bazı özerk Türk cumhuriyetlerinde (Tataristan, Başkurdistan, 

Çuvaşistan, vb.) ileride iş bulamama kaygısından hareketle birçok genç, Rus 

okullarında okumakta ve eğitimlerini Rusça olarak devam ettirmektedirler. Neticede 

kendi dilini konuşamayan, kültür değerlerinin inceliklerini kavrayamayan binlerce genç 

yetişmektedir. Tataristan'ın başkenti Kazan'da yaşayan genç nüfusun % 80'inin Tatar 

Türkçesini kullanamaması, dil şuurunun yeterince kavranamamasından ve ana dilin 

ikinci plana atılmasından kaynaklanmaktadır.  

Sonuç olarak Türk dili, ana dil şuurundan yoksun, milletimizin değerlerine 

yabancı kişiler tarafından pek de iyi olmayan bir istikamete doğru sürüklenmektedir. 

Bayrak, vatan, ezan, Kur'an, silah ne kadar kutsal ise, dilimiz de öylece kutsaldır. Bir 

Türk milliyetçisi her şeyden önce dilini sevmeli, onu korumayı ve gelecek nesillere en 

güzel şekilde aktarmayı millî bir ibadet olarak telakki etmelidir. Çeşitli yollarla 

dilimize zarar verenler, bunu bilmeden yapıyorlarsa gaflet; bilerek yapıyorlarsa en 

büyük ihanet içerisindedirler.  

Dilimizin talihini karartmaya kimsenin hakkı yoktur. Atatürk'ün dediği gibi: 

"...Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarmalıdır." 21. yüzyıla daha güçlü bir Türkiye olarak girmekte 

olan milletimizin, bu asrı "Türkçe asrı" yapacağından şüphemiz yoktur. 

 

                                                 
8 Nevzat Özkan, "Yabancı Dillerin Türk Dili ve Kültürü Üzerindeki Etkileri", Türk Dili, S. 537, Eylül 

1996, 22. 
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NÂR-I LEYLÂ SEN EY! 
Ahmet Sıvacı 

 

 
Nâr-ı sevdaya nâr-ı kara sevdanın 

Katran karası kaşlı  

Katran karası saçlı 

Katran karası bahtlı 

Neylesin Tarık bir seher gördü nevbaharı 

Zühre gayrı kara yazmalı 

Düştü bir sonsuz samandan yola  

Aslı olmak da olsa 

Ağıtlar yaktı 

Vay! Gülüm tütün kağıtlarına 

Avcının gözlerine tutkun 

Vurgun mu vurgun 

Feryad-ı figân eder ya ahû 

İki çeşme iki çeşm-i siyahı 

Düştü humma gülistanına 

Düştü kan-revan bir hûma 

Sen ey! 

Can ey! 

Yan ey! Nâr-ı Leylâ. 

 

Yalazla gönül al yalazla mor yalazla 

İlenç imiş meğer aşıkın nazarı  

Tut ki rüsva 

Tut ki Gayya 

Tut ki ah’ından düştü bir şehrayin 

Al’a çaldı derya 

Kum’a kaldı 

Tut ki içti göz selinden bir damla 

Göle kandı sahra 

Debi derya 

Sen ey!  

Kirpiği ile vurulduğu ceylanın 

Şahmaran dudağındaki masal 

Mis ü amber’in yüz sürdüğü ten 

Tende karalar karası ben 

Pençe vurdu sevdanın yaralı pars’ı 

Pençe vurdu sürmeli maralına 

Sen ey! 

Gönül sen ey!  

Yan ey! Nâr-ı Leylâ 
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Kızılca kıyamet kızılca 

Kar-beyaz zülüften tel tel 

Kor ateş üstündeki ayağa 

Zevk-u sefasını sürmedeyim nar-ı aşkın 

Tut ki hicran içinde bir hûma 

Tut ki akrebi nâr-ı çemberin  

Ben Kenan ellerin tek matemi 

Eylül kokulu gömleği Yusuf’un 

Yağmur kokusuna neylesin Yakub’un 

Bir damla yüreği 

Hangi ah’ıma kanat çırpar kuyular 

Gülistan açar hangi zindan 

Ey! Züleyha parmağına gül saran kan 

Tut beni 

Çek beni sinesine çilenin 

Irmak ol akıver can damarıma 

Sen ey! 

Can ey! 

Yan ey! Nâr-ı Leylâ 

 

Nâr-ı Leylâ sen ey! 

Sen ey! Efsunlu tütsülerin büyüsü 

Vurulur elbet Fırat’ı içen ahu 

Vurulur kuğular sabaha karşı 

Leyli kaşlı 

Leyli bahtlı 

Ey! Acının yılkıya saldığı ceren 

Hangi rastık sildi gözlerinden hüznü 

Eylül kokusunu hangi parfüm  

Hangi yangından sığınmak bu yağmura 

Ki üşüyorsun ellerinde bir damlanın 

Sen ey! Nâr-ı Leylâ 

 

Gam çekme benim püsküllü bela başım 

Hüsran kara sevdanın üstünde sevda 

Vuslat gülce sultanı gülcenin 

Vuslat kızılcık gözyaşı seherde 

Vuslat muştular muştusu 

Uyanmak akşamüstü bir mavi düşten 

Tut ki derinlerde suskun çağlayan su 

Sen ey! Nâr-ı Leylâ 

Medet ya! Hû! 
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GAGAVUZ TÜRKÇESİNE BİR BAKIŞ 

Prof. Dr. Nevzat Özkan* 

 

 

Bugün Gagavuz Türkçesi, Gagavuz Yeri dışında 

Romanya'nın Dobruca bölgesinde, Bulgaristan'ın Varna, Dobruca, 

Vombol, Topolovgrad şehir ve bölgelerinde, Yunanistan'ın 

Kesarya şehrinde, Makedonya'nın güney doğusunda yer alan bazı 

köy ve kasabalarda, Ukrayna'nın Zarporoje ve Odesa şehirlerine 

bağlı köylerde, Kazakistan'da, Rusya ve Kafkaslar'da dağınık 

vaziyette yaşayan Gagavuzlar arasında da konuşulmaktadır. Son 

yıllarda yaşanan işçi göçüyle Türkiye'yi de Gagavuz Türkçesinin 

konuşulduğu yerler arasına dâhil edebiliriz. 

Kökleri bakımından Gagavuz Türkçesi, Oğuz Türkçesine dayanır. Ancak Kuman-

Kıpçak ve Bulgar Türkçelerinin de etkilerini taşır. Osmanlı hâkimiyeti altında yaşanan 

dönemlerin etkisiyle Gagavuz Türkçesine bazı Arapça ve Farsça sözler girmiştir. Çok 

kullanılan islää, seftä, hakına, haaliz gibi pek çok söz bu dönemlerin, belki de çok 

daha önceye ait bazı tarihî ve kültürel bağlantıların eseridir.  

Gagavuzların her dönemde çok dilli bir ortamda yaşamak durumunda kalmaları ve 

özellikle kültürel çevreyi şekillendiren genel Slav kültürü, dillerinde bazı önemli etkiler 

bırakmıştır. En başta Rusça olmak üzere, Romence, Bulgarca ve Yunancadan alınan 

sözler ve ifade özellikleri Gagavuz Türkçesindeki Türkçe dışı unsurların batı kaynaklı 

olanlarını oluştururlar. Gagavuz Türkçesindeki yaygın devrik cümle yapısı ve yeterlilik 

ifadesinin var nicä / var nasıl, yok nicä / yok nasıl kalıbından sonra fiilin getirilmesiyle 

yapılması, olumsuzluk ifadesi diil'in yüklemden önce getirilmesi Slav dilleriyle söz 

düzeni bakımından büyük benzerlik gösterir.  

Gagavuz Türkçesinin diğer Türk lehçeleri arasında en yakın olduğu Türk lehçesi, 

Türkiye Türkçesidir. Gagavuz Türkçesinin söz varlığı ve ses düzeni Balkan, Karadeniz 

ve Güney Batı Anadolu ağızlarına ve Karay Türkçesine çok benzer. Gagavuz 

Türkçesine yakın olan diğer Türk lehçeleri ise Azerbaycan ve Türkmen Türkçeleridir. 

Gagavuz Türkçesinin aad, kaar, aara, gaarga, aaz, baarış, geeri gibi Türkçe 

kelimelerde uzun ünlü taşıması, şimdiki zaman çekiminde bakêr, alêr gibi kalın sıralı 

kelimelerde ı-e arası ê ünlüsü bulundurması, alaşa "at", bertik "çıkık", bukaa "ayağa 

vurulan kelepçe", bürüncük "ipek", çorlan "bitki", dolay "çevre", dürük "üzgün", 

gercik "süslü", kıyın "zalim", sak "uyanık, tedbirli", teprenmää "titremek", uz "doğru", 

yalabık "parlak" gibi bazı Türkçe kelimelerin en eski anlamı veya ses yapısıyla 

korunması, saurmaa, kuuardı, yauz gibi kelimelerde diftong denilen ikiz seslerin hatta 

üçüz seslerin yaygın olarak kullanılması dikkati çeken gramer özellikleridir. 

Gagavuz Yeri'nde kullanılan Gagavuz Türkçesi iki ana ağıza ayrılır. Birincisi 

Komrat ve Çadır çevresinde kullanılan merkez ağzıdır. Bugün kullanılan yazı dili de bu 

ağıza dayanır. Güneyde, Vulkaneş'te ise Gagavuz Türkçesinin diğer ağzı kullanılır. Bu 

ağızda aucu, duar suan gibi kelimelerde v sesi düşer veya ünlüleşir, h ünüzü ava, 

                                                 
* Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
nozkan@erciyes.edu.tr 
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akına, arman, üük (<höyük) gibi kelimelerde düşürülmektedir. Şimdiki zaman eki -Iy 

şeklindedir. Vulkaneş ağzında ä ünlüsü ise bulunmaz. Bulgaristan'da da Winica, 

Kumanova, Bulgarevo, Brestak bölgelerinde konuşulan Gagavuz ağızlarında bazı 

farklılıklar görülür. Ancak Gagavuz Türkçesi temelde yoğun bir Oğuz özelliği gösterir. 

Diğer çağdaş Türk dili kollarından Kırım Tatar Türkçesi ve Balkan Türk ağızlarından 

Peçenek Türklerine dayandığı bilinen Gacal Türklerinin ağızları da Gagavuz 

Türkçesine çok yakındır. 

Gagavuz Türkçesi, 20. yüzyılın başlarından itibaren bir yazı dili hâline gelmiştir. 

Ancak 18. yüzyılın başlarından beri Karamanlılar denilen Anadolu Türk 

Hıristiyanlarının Grek harfleri ile Türkçe olarak bastırdıkları İnciller ve diğer dinî ve 

edebî metinler Gagavuz Türklerine ulaşmaktaydı. Bu Karamanlıca eserler, 

Gagavuzların ana dilleri ile dinlerini öğrenmelerini sağlamanın yanında, Anadolu 

Türklüğü ile bağlantılarını da kuvvetlendirmiştir.  

Rus Türkolojisinin Türk boy ve toplulukları ile ilgili çalışmalarının önemli bir 

parçası olan Proben'in 10. cildi Gagavuz ağızlarından yapılan derlemelere 

dayanmaktadır. Metnin sonuna konulan sözlük de Gagavuz ağızlarının ilk sözlüğüdür. 

Gagavuzların yetiştirdiği önemli din ve kültür adamı Mihal Çakır, Sen Sinod'un 

dinî kitapların basımına izin vermesinin ardından 1908'de Psaltır'ı Gagavuz Türkçesine 

çevirmiştir. Çakır'ın bu adımını 1934 yılında yayımladığı Matta İncili'nin tercümesi, 

1935'te yayımladığı Dua Kitabı izledi. Bu dinî eserlerin ardından Gagavuzların 

köklerini ve kimliğini anlattığı Basarabyalı Gagauzların İstoriyası adlı kitabını ve 

Dictionar Gagauzo (Turco)-Romın adlı sözlüğünü yayımladı. Bu çalışma ve eserler 

Gagavuz Türkçesini büyük ölçüde bir yazı dili hâline getirmiştir. Ancak 1947'de Paris 

Anlaşmasıyla Moldova'nın resmen Sovyet toprağı olmasından sonra Nikolay Arabacı 

ve diğer Gagavuz aydınlarının çabasıyla Gagavuz Türkçesi için Kiril esaslı bir alfabe 

düzenlenmesi Gagavuz Türkçesiyle yeni eserlerin basılmasına imkân hazırladı. 1959 

yılında Gagavuz halk edebiyatından ve çağdaş yazarların eserlerinden seçilen 

metinlerle Bucaktan Seslär adlı kitap yayımlandı. 1964 yılında Pokrovskaya Gagavuz 

Türkçesinin ilk gramerini yazdı. 1973 yılında ise Gaydarcı, Koltsa, Pokrovskaya ve 

Tukan Baskakov'un yönetiminde Gagauzkogo-Russko-Moldavskiy Slovar adlı sözlüğü 

hazırladılar, bu sözlükte Gagavuz yer adları ve soy adları gibi dizinlerin yanında bir de 

Gagavuz Türkçesi gramer özeti yer almaktadır. Yaklaşık otuz yıl sonra, 2002 yılında, 

Petri Çebotar ve İon Dron bu sözlüğü bazı eklemeler ve çıkarmalar yaparak Latin 

harfleriyle yeniden yayımladılar. 

Dimitri Karaçoban, Proza ve Stihlar adlı eserleri ile, Dionis Tanasoglu Uzun 

Kervan adlı romanı ve Ana Dili adlı ders kitapları ile, Nikolay Baboglu Gagauz 

Folkloru ve diğer çalışmaları ile, Mina Kösä şiir kitapları ile Gagavuz Türkçesinin 

gelişmesine büyük katkılarda bulundular.  

1988 yılının 14 Ağustosunda çıkmaya başlayan Ana Sözü gazetesini, Sabaa Yıldızı 
ve Gagauz Sesi adlı süreli yayınlar izledi.  

23 Aralık 1994'te Gagavuz Yeri'nin özerklik statüsünün Moldova Cumhuriyeti 

parlamentosunca tanınmasının ardından Gagavuzlar 1995 yılından itibaren Latin 

alfabesini kabul ettiler. Bu gelişmelerin sonunda bugün Gagavuz Türkçesi, Latin 

alfabesiyle yazılan bir kültür, edebiyat, basın ve yayın dili olma hüviyeti kazanmıştır.  
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Coğrafi ve kültürel olarak Bucak Gagavuzlarının bir devamı durumunda bulunan 

Ukrayna Gagavuzları, yeni şartların zorlamasıyla hâlen Kiril alfabesini kullanmaya 

devam etmekle birlikte Gagavuz Yeri'ndeki her türlü gelişmeyi yakından 

izlemektedirler. 

Bulgaristan Gagavuzlarının dili ve kültürü hakkında verilen ilk ve en önemli eser, 

1936 yılında Atanas Manof'un Bulgarca olarak kaleme aldığı Gagauzlar (Hıristiyan 
Türkler) adlı eserdir (Türkçeye tercümesi Türker Acaroğlu, İstanbul 1939). Bu eserde 

Bulgaristan Gagavuzlarının kimliği ve kültürü yanında dili hakkında da önemli bilgiler 

verilir. Polonyalı ve Karay asıllı Türkolog W. Zajaczkowski, Jezik i Folklor Gagauzow 

z Bulgarii adlı eseriyle Bulgaristan Gagavuzlarından derlediği metinleri gramer 

özellikleri bakımından da inceler. 

Gagavuz Türkleri, 1930'lu yıllarda Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Romanya 

elçiliğine atanmasından beri Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutmuştur. Yaşar 

Nabi Nayır da 1936'da yayımladığı Balkanlar ve Türklük adlı eserinde Gagavuzlara ve 

dillerine geniş yer ayırır. Ayrıca bu yıllarda çıkan Varlık dergisinde Gagavuzlar 

hakkında çok sayıda yazı yayımlanır.  

Sovyetler Birliği'nin içe kapanık bir yönetim anlayışını benimsemesinden sonra 

diğer Türk toplulukları gibi Gagavuzların da Türkiye ile ilişkileri buz dolabına 

konmuştur. 1990'lı yıllarda, şartların değişmesiyle Türkiye'de yeniden Gagavuzlara 

karşı yoğun bir ilgi başlamış, Gagauzkogo-Russko-Moldavskiy Slovar adlı sözlüğün 

sadece sözlük ve dizin bölümleri İsmail Kaynak ve Abdülmecit Doğru tarafından 

Türkiye Türkçesine çevrilmiş ve Gagavuz Türkçesinin Sözlüğü adıyla yayımlanmıştır. 

Doktora tezini Gagavuzların dinî hayatı üzerine hazırlayan Harun Güngör ve Türkolog 

Mustafa Argunşah, 1990 yılında Gagauz Türkleri Tarihi Folkloru Halk Edebiyatları 
adlı eseri yayımladılar. Bu kitapta diğer bilgilerin yanında Gagavuz Türkçesinin 

Grameri hakkında da bilgiler yer almaktadır. 1996 yılında TDK, Gagavuz Türkçesinin 
Grameri adlı eseri bastı. O günden bugüne Türkiye'de Gagavuz Türkçesi ve kültürü 

hakkında pek çok eser ve çalışma yapılmaktadır. Balıkesir Üniversitesinde çalışan ve 

Amerikan Wisconsin Üniversitesinde doktora yapan İsmail Ulutaş da, Gagavuzcanın 

söz diziminde bağlı yan cümleler konulu İngilizce bir kitap yayımlamıştır. 

Günümüzde Gagavuz Türkçesi hakkında yapılan çalışmalar Uzak Doğu'dan Batı 

Avrupa'ya kadar geniş bir alana yayılmış durumdadır. Japonya'dan Yu Kuribayaşi, 

Almanya'dan Astrit Meinz bu Gagavuz Türkçesini cümle ve söz düzeni bakımından 

inceleyen iki bilim adamı olarak bu söylenenlere örnek teşkil etmektedir.  

Gagavuz Yeri'nde 1991 yılında kurulan Komrat Devlet Üniversitesi, Gagavuz 

Türkçesinin incelenmesi, öğretilmesi ve geliştirilmesinde hem yayın hem de eğitim 

yoluyla öncülük görevi üstlenmiştir. Kişinev'de Bilimler Akademisi Gagavuz Dili 

Bölümünde çalışan bilim adamları da eserleri ile bu çabaları desteklemektedirler. 

Bugün, uzun yılların ihmaliyle sıkıntılı dönemler yaşayan Gagavuz Türkçesi ilmî 

çalışmalarla  kazandığı bu ilerlemeleri, pek yakında günlük hayattaki kullanımında da 

gerçekleştirecektir.
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NİĞDE’DE İŞ YERLERİNE VERİLEN İSİMLER 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 
Dr. Nedim Bakırcı* 

 

 

Ana dilimiz Türkçe, yeryüzünün en eski ve en geniş coğrafya 

parçasında konuşulan gelişmiş, zengin bir kültür, bilim ve sanat 

dilidir. Türkçe en eski, en köklü dillerdendir diyoruz; çünkü 

bugünkü dillerin çoğu ortada yokken, hatta bugünkü bazı dillerin 

ataları sayılan diller bile ortada yokken Türkçe vardı.  

Türkçe, bugün Türk dil ailesinin en fazla konuşucuya sahip 

kollarından biridir. Yaklaşık 70 milyon kişinin konuştuğu Türkiye 

Türkçesi, sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil, 

diğer bölgelerde de konuşulan ve yazılan dillerdendir. 1980’lerin 

ortalarında UNESCO hazırladığı bir raporda Türkçenin konuşucu bakımından 

dünyanın beşinci büyük dili olduğunu açıklamıştı. Hiç kuşkusuz, bu raporu 

hazırlayanlar Türk dilinin bütün kollarını, yani dil ve lehçelerini, bir bütün olarak kabul 

ederek bu sonuca ulaşmışlardı. Kesin nüfus sayımı sonuçlarına dayanmasa da Türk 

dilinin çeşitli kollarını konuşan 200 milyonu aşkın insan bulunduğu sanılmaktadır.1 

Napolyon bir sözünde şöyle der: “Kelimelerin girebildiği yerde silah patlatmaya 
lüzum yoktur.” Elbette çok doğru bir söz. Bugün ülkeleri ele geçirmek için silah 

kullanmaya gerçekten gerek yok. Çünkü kelimelerinizi ele geçirmek istediğiniz ülkeye 

sokun yeter. Böylece o ülkeyi ele geçirmek daha kolay ve daha çabuk olacaktır. 

Türkiye’de hangi ile giderseniz gidin yabancı kelimelerin tabelaları işgal ettiğini 

görürsünüz. Hatta bu yabancı dil hayranlığı ilçelere kadar nüfuz etmiştir. Biz de bu 

araştırmamızda Orta Anadolu’nun şirin şehri Niğde’de bulunan iş yerlerine verilen 

isimler üzerinde duracağız. Niğde’de bugün birçok iş yerinin tabelasını İngilizce 

kelimeler süslemektedir. 78.000 nüfuslu bu küçük şehirde oldukça fazla yabancı dilde 

isim verilmiş iş yeri vardır. Gençler arasında mecburiyet caddesi olarak bilinen Bor 

Caddesini bir ucundan öteki ucuna kadar gezen birinin kendisini Londra’da, New 

York’ta hissetmemesi içten bile olmayacaktır. Bu gidişe dur diyecek bir kurum 

arıyoruz ama bulamıyoruz.  

Türkiye Cumhuriyetinin banisi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Dil Kurumunu 

kurarken Türkiye’nin bugünleri yaşayacağını biliyordu. 1932 yılında kurulan Türk Dil 

Kurumunun kuruluş amacında;  “Okur-yazar oranını yükseltmek, öğretimi 

kolaylaştırmak ve Türkçe’yi ortak bir dil yapmak amacıyla 1 Kasım 1928’de 1353 
sayılı yasayla, Lâtin temelli yeni bir alfabe kabul edilmiştir. Türkçe’yi yabancı dillerin 

etkisinden kurtarmak, bilimin gereğine göre geliştirmek ve Türkçe’nin yanlış 

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

nedimbakirci@hotmail.com, nbakirci@nigde.edu.tr 
1 Şükrü Halûk Akalın, “Türkçenin Güncel Sorunları”, 
ttp://turkoloji.cu.edu.tr/DIL%20SORUNLARI/02.php. 
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kullanımını önlemek amacıyla 1931 yılında Türk Tarih Kurumu, 1932 yılında Türk Dil 

Kurumu kurulmuştur.” diye yazılıdır. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren  

Türk Dil Kurumu, özellikle yabancı dillerden Türkçeye geçmiş kelimelere karşılık 

bulmada yoğun çaba göstermektedir. Bu amaçla kitaplar yayımlamaktadır. Ancak 

devletin diğer kurumları yabancı kelimelere bulunan Türkçe karşılıkları kullanmada bu 

kurumu gölgede bırakmaktadır.  

Devlet televizyonu (TRT) eliyle düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasına 

Türkiye, İngilizce şarkıyla katılmış ve uyduruk bir birincilik almıştır. Uyduruk 

diyorum çünkü gönülleri okşamak için verilen bir birinciliktir. Ayrıca Türkçe özürlü 

yöneticiler böyle davrandığı sürece Türkçe elbette hor görülecek ve Türkiye şarkı 

yarışmalara bile yabancı dildeki şarkılarla katılacak.  

Başbakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konut projelerini court, olimpia, 

residence ve country gibi yabancı isimlerle tanıtmıştır. Tercüman gazetesi bu konu ile 

ilgili haberi Türkçe’ye Kamusal İhanet başlığıyla okuyucusuna duyuruyor. “Özellikle 

İstanbul’da birbiri ardına yükselen onlarca gökdelen gibi apartmandan oluşan 

sitelerin havuzdan özel otoparka kadar birçok konforu sunmalarının yanı sıra, ortak 
bir özellikleri var. O da tamamına yakınının İngilizce isme sahip olmaları. Alışveriş 

merkezlerinden, çay bahçelerine kadar her yerde etkisini gösteren, adeta günlük 

hayatımızda bizi esir alan İngilizce hayranlığı, tek başına şehir gibi olan bu yerleşim 
alanlarında da karşımıza çıkıyor. Artık birçok sitenin adının önüne veya sonuna 'court, 

olimpia, residence ve country' gibi kimsenin bilmek zorunda olmadığı yabancı 
kelimeler ekleniyor. Türk toprağı, Türk çimentosu ile Türkler’in yaşaması için yapılan 

bu alanlara neden yabancı isim verildiği sorusuna, binaları yapan firmalar hiçbir 

cevap veremiyorlar. TOKİ yetkilileri ise insanlara yerleşim alanı açmanın isimden 
daha önemli olduğunu dile getiriyor.”2 Bu yetmemiş gibi aynı kurum yaptığı konutları 

All İnclusive (Her şey Dahil) adıyla gazetelere tam sayfa ilanlar vererek pazarlamaya 

çalışıyor. Yine aynı gazetede bu haber TOKİ Türkçe’yi Sevmiyor başlığıyla 

verilmiştir.3 Bu haberlerin gazetelerde çıkmasından sonra bu konuya duyarlılık 

gösteren Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, Meclis’e bir soru önergesi vermiştir. 

Ayrıca “Türkçe’nin Kullanılmasına ve Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Kanun Teklifi”  

de aynı milletvekili tarafından Meclis’e sunulmuş ve Meclis gündeminde 

beklemektedir.4  

Türk milleti olarak Türkçeyi korumak adına yapılan her hareketin destekçisi ve 

takipçisi olmak zorundayız. 

Dil, bir milletin kültürel değerlerinin başında gelir. Bundan dolayı ona büyük 

ehemmiyet vermek gerekir.5 Ancak Türk milleti, bırakın kültürünü korumayı kendi ana 

dilini bile koruyamaz hâle gelmiştir. Avrupa Birliği’ne giriş süreciyle birlikte hem 

yabancı hayranlığı hem de dildeki yozlaşma hız kazanmıştır. Eğitim ve öğretimde her 

geçen gün Türkçe karşısında ağırlığını hissettiren İngilizce bu hâkimiyetini iletişim 

                                                 
2 Halk’a ve Olaylara Tercüman, 24 Ağustos 2005. 
3 Halk’a ve Olaylara Tercüman, 30 Ağustos 2005. 
4 Halk’a ve Olaylara Tercüman, 6 Eylül 2005. 
5 Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, İstanbul 1989, 45. 
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teknolojisiyle pekiştiriyor. İnternet ve cep telefonun kullanımının yaygınlaşması ile 

“chat”leşen, mesajlaşan gençliğimiz farkına varmadan Türkçemizi kuşa çeviriyor.6  

O hâlde millî devletleri ve millî kimlikleri yok etmek için ortaya atılan şu 

küreselleşme denilen ucubeye karşı dilimizi korumamız gerekmez mi? Dil, bir milleti 

millet yapan unsurların başında gelir. Dilini kaybeden milletler diğer milletlerin 

egemenliği altında yaşamak zorunda kalır. Avrupa devletlerine yem olmak 

istemiyorsak dilimize sahip çıkalım ve onu çocuğumuzu korur gibi koruyalım. 

Bir gün Konfüçyüs’e sormuşlar: 

“Bir ülkenin idaresi size verilseydi, ilk olarak işe nereden başlardınız?” 

Konfüçyüs şöyle cevap verir: 

“Hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle başlardım. Çünkü dil kusurlu olursa, 

kelimeler düşünceleri anlatamaz. Düşünceler iyi anlatılamazsa, yapılması gerekenler 

doğru yapılamaz. Görevler gereği gibi yapılamazsa töre ve kültür bozulur. Töre ve 
kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen 

halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki, hiçbir şey dil 

kadar önemli değildir.” 

“Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancıların 

boyunduruğundan kurtarmalıdır.” diyen Atatürk, yabancı dillere karşı Türkçeyi 

korumayı bu necip millete emretmiştir. Ne yazık ki, bu emri de diğer sözleri gibi rafa 

kaldıran yöneticilerimiz hâlâ onun bıraktığı mirası yemeye devam etmektedirler. 

Dilimiz elden gidiyor kimin umurunda, gençlik elden gidiyor kimin umurunda, her 

şeyden önemlisi vatan toprakları ellerimizin arasından kayıp gidiyor kimin 

umurunda!... 

Bakınız Yusuf Yanç Arıyorum adlı şiirinde Türkçenin yabancı kelimelerle 

kirlenmesinden nasıl şikayet ediyor? Ona kulak verelim: 

 

Karamanoğlu  Mehmet Bey’i arıyorum.  

Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı?  

Bir ferman yayınlamıştı:  
“Bu günden sonra, divanda, dergâhta, bârgâhta, mecliste, 

meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya.” diye,  

Hatırlayanınız var mı?  

 

Dolanın yurdun dört bir yanını,  

Çarşıyı, pazarı, köyü, şehri,  

Fermana uyanınız var mı?  

Nutkum tutuldu, şaşırdım merak ettim,  
Dolandığınız yerlerdeki Türkçe olmayan isimlere,  

Gördüklerine, duyduklarına üzüleniniz var mı?  

Tanıtımın demo, sunucunun spiker,  

                                                 
6 Ahmet Günşen, “Atatürk’ün Dil Ülküsü Işığında Türkçenin Dünü, Bugünü ve Yarınına Bir 
Bakış”, Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, Ankara 2005, 263. 



 

 17 

Gösteri adamının showmen, radyo sunucusunun diskjokey,  

Hanım ağanın, firstlady  olduğuna şaşıranınız var mı?  

 
Dükkânın store, bakkalın market, torbanın poşet,  

Mağazanın süper, hiper, gross market,  

Ucuzluğun, damping  olduğuna kananınız var mı?  
 

İlân tahtasının billboard, sayı tabelâsının skorboard,  
Bilgi alışının brifing, bildirgenin deklarasyon,  

Merakın, uğraşın hobby olduğuna güleniniz var mı?  

 
Bırakın eli, özün bile seyrek uğradığı,  

Beldelerin girişinde welcome,  
Çıkışında goodbye  okuyanınız var mı?  

 

Korumanın, muhafızın body guard,  
Sanat ve meslek pirlerinin duayen,  

İtibarın, saygınlığın prestij olduğunu bileniniz var mı?  

 
Sekinin, alanın platform, merkezin center, 

Büyüğün mega, küçüğün mikro, sonun final,  
Özlemin, hasretin nostalji olduğunu öğreneniniz var mı?  

 

İş hanımızı plaza, bedestenimizi galeria,  

Sergi yerlerimizi, center room, show room,  

Büyük şehirlerimizi, mega kent diye gezeniniz var mı?  
 

Yol üstü lokantamızın fast food, 

Yemek çeşitlerimizin mönü,  
Hesabını, adisyon diye ödeyeniniz var mı?  

 

İki katlı evinizi dubleks, üç katlı komşu evini tripleks,  
Köşklerimizi villa, eşiğimizi antre,  

Bahçe çiçeklerini flora diye koklayanınız var mı?  
 

Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik,  

Vurguncunun spekülatör, eşkıyanın mafya,  
Desteğe, bilemediniz koltuk çıkmaya, sponsorluk diyeniniz var mı?  

 
Mesireyi, kır gezisini picnic,  

Bilgisayarı computer, hava yastığını air bag,  

Eh pek olasıcalar, oluru, pekâlâyı, okey diye konuşanınız var mı?  
 

Çarpıcı önemli haberler, flash haber,  

Yaşa, varol sevinçleri, oley oley,  
Yıldızları, star diye seyredeniniz var mı? 
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Vırvırık dağının tepesindeki köyde,  

Cafe show levhasının altında,  

Acının da acısı kahve içeniniz var mı?  
Toprağımızı, bayrağımızı, inancımızı çaldırmayalım derken,  

Dilimizin çalındığına, talan edildiğine,  

Özün el diline özendiğine, içiniz yananınız var mı?  
 

Masallarımızı, tekerlemelerimizi, atasözlerimizi unuttuk,  
Şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi kaybettik,  

Türkçemiz elden gidiyor, dizini döveniniz var mı?  

 
Karamanoğlu Mehmet Beyi arıyorum,  

Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı?  
Bir ferman yayınlamıştı... 

Hayal meyal hatırlayıp da sahip çıkanınız var mı ?7  

Bu mısraları okuyup da Türkçe için kahrolmamak ne mümkün? Sadece Yusuf 

Yanç değil hepimiz Karamanoğlu Mehmet Beyi arıyoruz.  

Bugün batılı devletler tarafından Türkiye müstemleke ülkesi gibi görülmektedir. 

Bu düşüncelere karşı “Tam Bağımsız Türkiye” sloganı ile toplumsal mücadeleye bir de 

“Tam Bağımsız Türkçe” sloganıyla yeni bir toplumsal mücadele başlatmak gereklidir. 

Çünkü yabancı dil hayranlığına karşı Türk milletinin tamamı “Tam Bağımsız Türkçe” 

diyerek dur demelidir. Eğer bu gidişe dur demezsek birkaç yıl sonra Türkçe diye bir dil 

kalmayacaktır. 

Merhum Arif Nihat Asya’nın deyimiyle “Ben seni arıyorum söyle sen nerdesin 

ey benim Türkçem, benim kayıplara karışmakta olan zavallı Türkçem!...” 

Türkilizce iş yeri adları ile ilgili çalışmalardan bir kaçını burada vermek istiyoruz. 

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın “Türkçe Bilinci ve Karum”8 adıyla yazdığı 

makalesinde Çankaya’daki Karum Alışveriş merkezindeki iş yeri adları üzerinde 

durmuştur. Bir başka makalede ise Dr. Arzu Sema Ertane Baydar ve Turgut Baydar, 

Erzincan’ın tamamını içine alan iş yeri adlarını ele almışlardır.9 Bu konu ile ilgili bir de 

kitap hazırlanmıştır. İsmail Doğan tarafından hazırlanan Sokaktaki Yabancı İşyeri 

İsimlerine Yansıyan Kültürel Eğilimler10 adlı çalışmada sokaktaki iş yeri adları 

sosyolojik bir yaklaşımla ele alınıp incelenmiştir. 

Niğde’de Türkilizce iş yerlerine verilen adlara geçmeden önce buradan il 

yöneticilerine ilk önce sitemlerimizi daha sonra önerilerimizi sıralamak istiyoruz.  

Öncelikle son yıllarda iş yeri açılırken neden Belediye Başkanlığı o iş yerine 

verilen adın Türkçe olup olmadığına bakma ihtiyacı hissetmiyor? Açılacak iş 

yerine bu adın neden konulduğu sorulmuyor ve her şeyden önemlisi neden bu iş 

yerlerine ruhsat veriliyor?  

                                                 
7 Yusuf Yanç, “Arıyorum”, Türk Dili, Nisan 1999, Sayı 568, 310-311. 
8 Nevzat Gözaydın, “Türkçe Bilinci ve Karum”, Türk Dili,  Eylül 2000, Sayı 583, 227-231. 
9 Arzu Sema Ertane Baydar-Turgut Baydar, “Bu Kadarı Da Fazla: Erzincan Tabelaları”, Türk 
Dili,  Nisan 2005, Sayı 640, 359-362. 
10  İsmail Doğan, Sokaktaki Yabancı İşyeri İsimlerine Yansıyan Kültürel Eğilimler, Ankara 
1999. 
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Niğde Belediye Başkanlığı 2006 yılından itibaren yeni açılacak iş yerlerine 

Türkçe isim vermeyen işletmelere açma ruhsatı vermemelidir. Bu kararı gerekli 

organlarında acilen almalı ve uygulamalıdır. Bu hassas konu ile ilgili Afyon, 

Karaman, Kırşehir ve Malatya gibi illerin belediye başkanları bu Türkilizceye 

daha fazla kayıtsız kalmayarak adı Türkçe olmayan iş yerlerine ruhsat vermeme 

kararı aldılar. Onları burada kutluyor ve aynı hassasiyeti göstermesini Niğde 

Belediye Başkanından da bekliyoruz.  

Daha önce iş yeri adını yabancı dilde koyup sonradan işin vehametini anlayıp 

düzelten işletmecilerimiz de yok değil. Meselâ Niğde Bor Caddesinde Cafe Garage 

olan işletmenin adı daha sonra Kafe Garaj olarak düzeltilmiştir. Her ne kadar Garaj 

kelimesi Türkçe değilse de kullanılan ve bilinen bir kelimedir. Bu davranışından dolayı 

işletme sahibini kutluyoruz. 

Bazen işletmeci seçtiği kelimenin ne anlama geldiğini bile bilmeden iş yerine ad 

olarak koymaktan sakınmıyor. Meselâ; Necip kelimesi Türk Dil Kurumunun 

sözlüğünde “soylu, soyu temiz” anlamına gelir. Şarküteri ise aynı sözlükte anlam 

kaymasıyla Fransızca bir kelime olup “peynir, zeytin, salam, sucuk, vb. yiyeceklerin 

satıldığı dükkân” olarak verilmiştir. Ancak bu sözcük Fransızcada domuz etinin 

satıldığı yer veya domuz kasabı anlamındadır. Şimdi bir düşünün Necip kelimesi ile 

Şarküteri kelimesi nasıl tezat oluşturuyor. Ama işletmeci kelimelerin anlamlarına bile 

bakmadan dükkânına Necip Şarküteri koyabiliyor. Ne acı değil mi? 

Niğde’nin hemen hemen tamamını kapsayan bu araştırmamız sonucunda elde 

ettiğimiz Türkilizce olan iş yeri adlarını mesleklere göre gruplandırıp alfabetik olarak 

sıraladık. 

Alışveriş Merkezi ve Bakkal: Elma Center, Okyanus Plaza, Stad Bakkaliyesi. 

Berber ve Kuaför: Baymen Hairdresser, Bellisima Bayan Kuaförü, Damat 

Barber Shop, Ekol Erkek Kuaför Salonu, İmaj Bayan Kuaförü & Güzellik Salonu, İnter 
Kuaför, Kuaför Oskar, NaturEl Erkek Kuaför Salonu, One Rose Bayan Kuaför Salonu, 

Prestij Erkek Kuaförü, Rase Bayan Kuaförü,  Show Bayan Kuaförü, Star Erkek 

Kuaförü, Televole Erkek Kuaförü. 

Bilgisayar: Ataman Computer Center, Casper Computer / Computer Clinic, CD 

Ban, Compu-L@nd Bilgisayar,  Denge Bilgisayar Computer & Elektronik, Real 

Fotokopi Computer. 

Bilgisayarlı Kafeterya: Ak-Net İnternet Cafe, Altındal İnternet Cafe, Anchor 

İnternet Cafe, Ayışığı İnternet Cafe, Azra İnternet Cafe, Belde İnternet Cafe, Can Net 
İnternet Cafe, Cen-Net İnternet Cafe, Civ Civ İnternet Cafe, Damla İnternet Cafe, 

Edşan İnternet Cafe, En-Kay İnternet Cafe Görüntülü ve Sesli Chat, Gün Gör İnternet 

Cafe, Kablo.Net,  Klas İnternet Cafe, Niye kine? Öznur İnternet Cafe, Oline İneternet 
Cafe, Piramit İnternet Cafe, Puzzle.net, Sır Sanat Cafe, Sinerji Net Cafe, Tavla Cafe, 

Teras İnternet Cafe, Terminal Cafe, Yağmur İnternet Cafe, Yıldırım İnternet Cafe. 

Cep Telefonu: Büşra İletişim Cep Clinic, Cevher Shop, Elit İletişim, Fabo 

İletişim, Flaş Telefon, Küçüksüslü Cep Telefonu Center, Maximum İletişim, Moto-

Engiz İletişim Telsim Shop, Rock Call Shop, Telsim Cepshop. 

Fotoğrafçılık: Flaş Color, Foto Klas, Foto Ünal Color, İnce Color, Moda Color, 

Pınar Color, Yağmur Color. 

Fotokopi ve Kırtasiye: Elit Kırtasiye, TBS Copy Center, Ustek Fotokopi. 
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Giyim-Kuşam: Cantex Giyim, Carpediem Giyim, Cem&Re Giyim,  Collection, 

Çizmeciler Kundura Shoes Shop, Ekol Giyim, Florya Giyim, Florya Gelinlik, Grand 

Galeri Spor Giyim, İmaj Giyim, Junior Papatya Collection, Kompedan İç Giyim, Moda 
Line, Naturel İç Giyim,  Number One Tekstil, Paşa Collection, Rüya Gelinlik 

Showroom, Star Gelinlik, Star Giyim, Tempo Giyim, Viole Giyim. 

Gözlükçü: Alper Optik, Erol Optik, Merkez Optik Center, Niğde Optik, Nur Optik, 
Sena Optik, Yılmaz Optik.  

Hediyelik Eşya ve Oyuncak: Avantaj Market, Elit Oyuncak Hediyelik Eşya, Zeus 
Silver Shop.  

Kafeterya: Akvaryum Cafe, Buket Cafe Restaurant, Cafe Koridor, Flamingo 

Cafe, Limon Cafe, Limon Coffee in Kafe, Miray Cafe, Raslantı Cafe, Soydan Cafe. 

Kaset ve Çiçekçilik: C.O.V. Müzik Center ve Çiçekçilik, Elit Music, Mert Music 

Market, Mimoza Çiçekçilik. 

Kıraathane, Oyun Salonu ve Eğlence Dünyası: Alem Bar Müzikhol, Cafe 

Nihavent, Gümüşler Manastır Disco Cafe Bar, Laila Eğlence Dünyası, Moonlight 

Night Clup, Saklıkent Armada Clup Müzik, Star Okey Salonu, Star Reina Bay Bayan 
Okey & Canlı Müzik Salonu, Şato Bar, TaLeBe Fun Clup-Cafe. 

Lokanta ve Pastane: ArısoylaRestaurant, Boğaziçi Restorant, Cafe Baki Fast 

Food, Cafe Pizza, Canbazoğlu Pasta Cafe, Kardelen Fast Food & Çocuk Parkı,  
Kumrucu Fast Food, Marine Döner, Mutlu Cafe / Cafe & Fast Food, Oskar Pastanesi, 

Şafaklar Restaurant, The Garden Pasta & Cafe, Uludağ Pide & Kebap Salonu,  

Otel: Grand Hotel Niğde, Hotel Osmanbey,Otel Stad,  Star Otel. 

Seyahat ve Turizm: Dijon Travel Agency,  Sobek Travel. 

Diğerleri: A Capella Müzik & Sanatevi, Ak-Pa Şarküteri, Ayboz Büfe, Bayan 
Terzisi Cafri,  Contess Pet Center, Dijital Temas Elektronik, Erdoğanlar Mobilya 

Showroom, Galleria Home, Global İş Dünyası, Golden İnşaat, Has Niğdeliler Rent A 
Car (Oto Kiralama), İdeal Grup Elektronik, İnci Dental Labor,  İpek Showroom, 

İstikbal Centroom, Kendirliler Plaza, Lostra Salonu,  Mega-Bim İnşaat, Mystical 

Parfümeri, Necip Şarküteri, Polo Home, Safari Av Malzemeleri, Şentürk Halı Galeri, 
Tolga Pet Shop, Yağmurlar Center, Yataş Home. 

 

 

 

 

 

ESKİ ZAMAN KARLARI 
Ali İhsan Kolcu 

 

 
Eski zaman karları içime yağar 

Bir an gelir ki göç hazırlığı 

 

Karlı bir kervan gibi ağır ve sessiz 

Gitmeyi kutlu kılar kalmayı haram. 
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Eski zaman karları içime yağar 

Geçer yollarımdan kar tutkunu faytonlar 

Rüzgâr kamçılar ilk yaz sevdalarımı 

Peşim sıra artık yorgun vagonlar. 

 

Eski zaman karları içime yağar 

Güneşlerim donar, donar kalbimin ateşi 

Kaç şubatın ortasında oturdum da ağladım 

Ağladım bir kar gibi eriyişime. 

 

Eski zaman karları içime yağar 

Sesim karışır ‘Yurttan Sesler’e 

Almanca bir göz yaşıdır babamın gözlerinde 

Göç günlerinin hüznü. 

 

Bize sunulan hayat kuşattı kalbimizi 

Bir türlü yaşamadık öteki yanımızı 

Zaman geçti ve ruhlar birikti içimizde 

Nereye gitsek şimdi  bunca kalabalıkla. 

 

Bu kar ormanında andıkça sevgileri 

Ben hep seni düşünürüm, umarsız 

Aşk bir ateş gibi sönmeyedursun 

Eski zaman karları içime yağar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK’ÜN EĞİTİM, KÜLTÜR VE DİL POLİTİKASI 
Yard. Doç. Dr. Muzaffer Akkuş* 

 

 

Bir milleti ayakta tutan üç temel unsur vardır: Bunlar eğitim, 

kültür ve dildir. Bunu çok iyi bilen Atatürk, gittiği her yerde, her 

konuşmasında bu konulara temas ederek bu üç unsurun millet 

hayatındaki önemini vurgulamaya çalışmıştır. Biz de bu 

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

muzaffer_akkus@hotmail.com 



 

 22 

makalemizde imkânlar ölçüsünde Atatürk’ün bu konularla ilgili söylemiş olduğu veciz 

sözler ışığında bunları anlatmaya çalışacağız. 

Atatürk eğitimin millî olması konusunda 16 Temmuz 1921’de Ankara’da 

toplanan Millî Eğitim Şûrasını açış konuşmasında; “Bugüne kadar işlenen eğitim 

ve öğretim usullerinin milletimizin gerileme tarihinde en önemli etken olduğu 

kanaatindeyim. Onun için bir millî eğitim programından bahsederken eski devrin 

hurafelerinden, toplumsal yapımızla hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, 

doğudan ve batıdan gelebilen tüm etkilerden tamamen uzak, millî özelliklerimizle 

ve tarihimizle bağdaşabilen bir kültür kastediyorum.” diyerek yeni eğitim 

sisteminde, çocuklarımız ve gençlerimize özellikle kendi varlığı, hakkı ve birliği ile 

ters düşen bütün yabancı unsurlarla mücadele etme gereğinin öğretilmesini ve millî 

değerlerimizi aksi fikirlere karşı şiddetle ve fedâkarlıkla müdâfaa edecek bir 

anlayış geliştirilmesinin sağlanmasını istemiştir. 1 Mart 1922’de Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’ni açış konuşmasında ise, ilk öğretimden üniversiteye kadar eğitimin 

her kademesinde gençlerimizin en önce ve her şeyden önce Türkiye’nin istikbaline, 

kendi benliğine ve millî geleneklerine düşman olan bütün varlıklarla mücadele 

etme şuurunun kazandırılmasını gereğini vurgulamıştır.1 Atatürk aynı konuyu 

22.9.1924 tarihinde Samsun’da yaptığı bir konuşmada daha  da açarak şöyle 

demiştir: “Ben burada yalnız yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni kuşaklara vereceği 

eğitimin millî eğitim olduğunu kesinlikle belirttikten sonra diğerleri üzerinde 

durmayacağım, ne demek istediğimi kısa bir örnekle açıklayacağım: Efendiler! 

Yeryüzünde üç yüz milyonu aşkın Müslüman vardır.  Bunlar ana, baba, hoca 

eğitimiyle eğitim ve terbiye almaktadırlar. Ancak üzülerek söylüyorum, işin gerçek 

olan yanı şudur ki bütün bu milyonlarca insan şunun ya da bunun kölesi 

durumundadır. Aldıkları dinî eğitim ve terbiye onlara bu kölelik zincirlerini 

kırabilecek insanlık değerlerini vermemiştir, vermiyor. Çünkü, eğitimlerinin hedefi 

millî bir eğitim değildir. 

Efendiler! Millî eğitimin ne demek olduğunu bilmekte artık bir karışıklık ve 

yanlış anlama kalmamalıdır. Bir de millî eğitim esas olduktan sonra onun dilini, 

yöntemini, vasıtalarını da millî yapmak zorunluluğunu tartışmak gereksizdir. Millî 

eğitim ile geliştirilmek ve yükseltilmek istenilen genç beyinleri bir yandan da 

paslandırıcı, uyuşturucu ve hayalî fazlalıklarla doldurmaktan dikkatle kaçınmak 

gerekir.”2  

Atatürk millî eğitimin amacını başka bir yerde ise; “Millî eğitimin gayesi 

yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha ziyade memlekete ahlaklı, 

karakterli, cumhuriyetçi, inkılapçı, müspet, atılgan, başladığı işleri başarabilecek 

kabiliyette, dürüst, muhakemeli, iradeli, hayatta tesadüf edeceği müşkülata galebe 

çalmağa kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de tedris 

(öğretim) programlarını ve sistemlerini ona göre tanzim etmelidir.3” diyerek 

                                                 
1 Galip Karagözoğlu, “Atatürk’ün Eğitim Savaşı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Ankara 
????, 202. 
2 Ahmet Bekir Palazoğlu, Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Düşünceleri, Ankara 1999, 116. 
3 Ahmet Bekir Palazoğlu, a.g.e., 216. 
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yetiştireceğimiz gençlerin ahlâklı, dürüst, atılgan ve karşılaşacağı her güçlüğü 

yenebilecek kabiliyette olmasını istemiştir.  

Bu demektir ki uygulanacak eğitim modeli ne batıyı ne de doğuyu taklit değil, 

bize göre bir eğitim modeli olacaktır. Bunun içindir ki eğitimimizin tam anlamıyla 

millî olabilmesi için eğitimde kullanılacak dili de, usulü de ve eğitim araçlarını da 

millîleştirmek şarttır. Bu görüş ve düşünceden hareketle yola çıkan Atatürk, 3 Mart 

1924’te tevhid-i tedrisat kanunu, 1 Kasım 1928’de yeni harflerin kabulüyle Arap 

menşeli Türk alfabesini atarak okumayı ve öğrenmeyi daha da kolaylaştıran Latin 

kökenli Türk alfabesini uygulamaya koymuştur. 

Bakınız Atatürk okullarda; “Mektep, genç dimağlara, insanlığa hürmeti, millet 

ve memleket sevgisini, hür yaşamayı, şerefi ve istiklali öğretir. İstiklal tehlikeye 

düştüğü zaman, kurtarabilmek için takibi muvafık olan en salim yolu belletir. 

Memleket ve milleti kurtarmağa çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer 

namuskâr mütehassıs ve faal âlim olmaları lâzımdır. Bunu da temin edecek yine 

mekteplerdir. 

Her hususta, milletimizin siyâsî, içtimaî hayatında; milletimizin fikrî 

terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır. Mektep sayesinde mektebin 

vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, iktisadiyatı 

(ekonomisi) Türk şiir ve edebiyatı bütün bedâyiiyle (güzelliğiyle) inkişaf 

edecektir.”4 diyen Atatürk’ün bu sözlerine karşılık kendimize olan güvenimizi 

kaybederek yapmış olduğumuz çalışmalarımızı mutlaka batı dillerinden birine 

çevirip onlara göndererek “Bizim kendimize güvenimiz yok, alın istediğiniz gibi 

bunları değerlendirin, isterseniz kullanın, bu da sizin inisiyatifinize kalmış.” 

diyoruz.  

Türk tarih ve kültürüne de önem veren Ulu Önder bu konuda; “Ey Türk 

Milleti! Sen yalnız kahramanlık ve cengâverlikte değil, fikirde ve medeniyette de 

insanlığın şerefisin. Tarih, kurduğun medeniyetlerin sena ve sitayişleriyle doludur. 

Mevcudiyetine kasteden siyâsî ve içtimâî âmiller birkaç asırdır yolunu kesmiş, 

yürüyüşünü ağırlaştırmış olsa da, on bin yıllık fikir ve hars mirası, ruhunda bakir 

ve tükenmez bir kudret halinde yaşıyor. Hafızasında binlerce ve binlerce yılın 

hatırasını taşıyan tarih, medeniyet safında layık olduğun mevkiyi sana parmağıyla 

gösteriyor. Oraya yürü ve yüksel! Bu senin için hem bir hak hem de bir vazifedir. 

Büyük devletler kuran ecdâdımız büyük ve şumullü medeniyetlere de sahip 

olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir 

borçtur.”5  diyerek Türk kültür ve medeniyetine sahip çıkılarak onun dünyaya 

tanıtılmasını da istemektedir. Başka bir yerde ise; “Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça 

daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” demekle de geçmişi ve 

tarihi öğrenmenin önemini vurgulamıştır.  

                                                 
4 Ahmet Bekir Palazoğlu, a.g.e., 224.  
5 Ahmet Bekir Palazoğlu, a.g.e., 172. 
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Onun içindir ki, Atatürk bu görüş ve düşüncelerini hayata geçirmek için bizzat 

ilgilenerek Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunu kurdurmuş ve bu 

kurumlarla ilgili toplantılara iştirak etmiştir. Bu konuda; “Türk Tarih Kurumu ile 

Türk Dil Kurumunun, her gün yeni hakikat ufukları açan ciddî ve devamlı 

mesaisini takdirle yâd etmek isterim. Bu iki millî kurumun tarihimizin ve dilimizin 

karanlıklar içinde unutulmuş derinliklerini dünya kültüründeki analıklarını  redd 

olunmaz ilmî belgelerle ortaya koydukça yalnız Türk milleti için değil ve fakat 

bütün ilim âlemi için dikkat ve intibahı (uyanıklığı) çeken kutsî bir vazife yapmakta 

olduklarını emniyetle söyleyebilirim. Tarih Kurumu’nun Alacahöyük’te yaptığı 

kazılar neticesinde meydana çıkardığı beş bin beş yüz senelik maddî Türk tarih 

belgeleri cihan kültür tarihini yeni baştan tetkik ve tamik (derinleştirecek) ettirecek 

mahiyettedir. Birçok Avrupalı âlimlerin iştirakiyle toplanan son dil kurultayının 

ışıklı neticelerini bizzat görmüş olmakla çok mutluyum. Bu millî kurumların az 

zaman içinde millî akademiler halini almasını temennî ederim. Bunun için çalışkan 

tarih ve dil âlimlerimizin dünyâ ilim âlemince tanınacak orijinal eserlerini 

görmekle bahtiyar olmamızı dilerim. 

Türk Tarih ve Dil Kurumlarının çalışmaları takdire layık kıymet ve mahiyet 

arz etmektedir. Türk dilinin millî, mükemmel ve mazbut bir dil hâline gelmesi 

hakkındaki ciddî çalışmalara devam olunacaktır.”6  diyerek 12 Temmuz 1932’de 

de bugünkü Türk Dil Kurumunu kurdurarak dilimizi de millîleştirmek suretiyle 

eğitimimizde, yöntemde millîlik, dilde millîlik ve hatta araç ve gereçte de millîliği 

sağlamıştır. 

Bir milletin dili olmadan yaşayamayacağını ve dilini kullanıp geliştirmediği 

sürece de varlığını koruyamayacağını bilen Ulu Önder, Türk diline büyük önem 

vermiş ve onun yabancı dillerin tesirinden kurtarılması yolundaki çalışmalara da 

öncülük etmiştir. Onun Türk Dil Kurumunun girişindeki “Ülkesini, yüksek 

istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan 

kurtarmalıdır.” sözleriyle dil konusundaki hassasiyetini ortaya koymaktadır. Yine 

dil konusuna farklı farklı yerlerde temas eden Ulu Önder; “Millî his ile dil 

arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî hissin inkişâfında 

(gelişmesinde) başlıca müessirdir (etkendir).Türk dili, dillerin en zenginlerin-

dendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen 

Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.” diyerek 

dilin bir milletin hayatında ne kadar önemli olduğuna işaret etmiştir. Başka bir 

yerde ise; “Türk milletinin dili, Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve 

en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu 

yükseltmek için çalışır. Bir de,Türk dili Türk milleti için mukaddes bir hazinedir. 

Çünki Türk milleti, geçirdiği sonsuz felâketler içinde ahlâkının, an’anelerinin, 

hatıralarının, menfaatlarının, elhasıl bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili 

sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, 

zihnidir.”7  

                                                 
6 Ahmet Bekir Palazoğlu, a.g.e., 178.  
7 Ahmet Bekir Palazoğlu, a.g.e., 30.  
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Atatürk dil üzerinde bu kadar önemle dururken ülkeyi emanet ettiği gençlikten 

alıntılara bakalım: “Ayıpsın abi, şimdi fulüm ama 5 gibi cepleşiriz, bi drink atarız, 

artı parantez belirteyim-fifti fifti paylaşırız-nema problem, no koment (yorum 

yok), morcivert (mahçup oldu), bi drink aliim (bir şey içeyim)” (Yeniçağ, 6 Kasım 

2003). Bu tipler dün vardı bugün de var olacaklar. Verilen örnekler elit tabakanın 

bebeleri. Unutulmamalıdır ki, Atatürk’ün vatanı emanet ettiği gençlik bunlar 

değildir. Atatürk’ün vatanı emanet ettiği gençlik günü geldiğinde verilecek göreve 

hazırdır ama ortada gözükmez. Günü ve zamanı gelince sorumluluğunun gereğini 

bilerek vazifesini yapar. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. 

Atatürk, hemen her meselede olduğu gibi, başlattığı her yenilik hareketi gibi 

dilin sadeleştirilmesinde karşı görüş ve düşüncelere de saygılı olmuş, dilde 

özleştirme konusundaki tenkitlere önem vermiş ve dilde aşırıcılığa itibar 

etmemiştir. Atatürk bu kadar hoş görülü olmasına rağmen aşırı uç diye tabir edilen 

aşırı sol ve kendisine radikal İslamcı diyen gruplar tarafından dil, bir oyuncak gibi 

ne olduğu anlaşılmayan bir yapıya büründürülmüş. 

Atatürk her şeyde inkılap olacağını ancak “dil ve musikide” inkılap 

olamayacağını da belirtmiştir.8  

Atatürk, bugün maksatlı olarak ortaya atılan Türkiyelilik aldatmacasına en 

güzel cevabı her konuşmasında Türk adını kullanarak vermiştir. Hatta bir yerde 

Türkü tarif ederken “Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde Türk dili konuşan, Türk 

kültürü ile yetişen, Türk mefkûresini benimseyen her fert, hangi dinden olursa 

olsun Türk’tür.” diyerek ırk ve din ayrımı yapmamıştır. Başka bir yerde ise; “Bu 

memleket tarihte Türk’tü, bugün Türk’tür, ve sonsuza kadar Türk olarak 

yaşayacaktır.” demektedir.  Bununla birlikte millet olmanın özelliklerini belirtirken 

de; “Her milletin kendine mahsus an’anesi, kendine mahsus âdeti, göreneği, millî 

hususiyetleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin mukallidi olmamalıdır. 

Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynı olabilir ne de kendi milliyeti 

dahilinde kalabilir.Bunun neticesi şüphesiz ki hüsrandır.”9  diyerek öze dönmenin 

önemini açıklamıştır. 

Max Müller “Türk dilinin kaideleri o kadar muttarit (düzgün, sıralı) o kadar 

mükemmeldir ki bu dili lisaniyat âlimlerinden mürekkep bir heyet, bir akademi 

tarafından şuurla yapılmış bir dil zannetmek mümkündür.” diyerek Türk dilinin 

kurallı ve mükemmel bir dil olduğunu ortaya koymuştur. Şurası unutulmamalıdır ki 

bir dilin ortak kelimeleri, o dili kullanan insanları ortak değerler etrafında 

birleştirir. Her dil, o dili var edip yüzyıllardır konuşan milletin tarihi, hayatı, sahip 

olduğu sosyal, siyasî, ekonomik ve kültürel değerlerin gelişmişliği ile zihinlerdeki 

dil şuuruna paralel bir zenginliğe sahiptir. Ortak değerleri olmayan toplumlar ise 

bir sürüden farksızdır. Bunu da pekiştirmek için ana sınıflarından üniversitesine 

varıncaya kadar İngilizce öğretmeye çalışıyoruz ama adımız Atatürkçü. Hâlbuki 

Atatürk “Dil kimliktir.” diyor. “Türkçe demek Türk demektir.” diyor. Biz 

                                                 
8 A. Cevat Emre, Atatürk’ün İnkılap Hedefi ve Tarih Tezi, İstanbul 1956, 43. 
9 Ahmet Bekir Palazoğlu, a.g.e., 46.  
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Atatürk’ün söylemiş olduklarının tam tersini yapıyor ama lafa gelindiği zaman 

Atatürkçü oluyoruz. Kurtuluş savaşı başladığı yıllarda İngiliz veya Amerika 

mandasını kabul etmek isteyenlere karşı Atatürk ve arkadaşları mandayı kabul 

etmeyeceklerini, hürriyet için mücadele edip bağımsız Türk devletini kuracaklarını 

ilan etmişler ve yeni Türk devletini kurarak Cumhuriyeti ilan etmişlerdir. Resmî 

dilinin de Türkçe olduğunu anayasaya koyarak bu dille eğitim öğretim yapılmasını 

sağlamışlardır. Ancak ne hazindir ki, bugün ülkemizi idare etsin diye 

gönderdiğimiz idareciler Atatürk’ün o kadar önem verdiği güzel Türkçemizi ikinci 

üçüncü plana atarak küreselleşme adıyla İngilizceyi esas almaya başladılar. 

Atatürk’ün ülkeyi sömürgeden kurtarmasına rağmen, ülke İngiliz dilinin 

sömürgesine girdi. Hatta Türkçe’nin yerine yeni yeni diller ihdas etmeye 

çalışmaktadırlar. Çocuklarımız anaokulu, ilköğretim ve hatta üniversitede bu dili 

sözüm ona öğreniyorlar ama kaç kişi gerçekten hakkıyla yabancı dil biliyor bunu 

açıklayabilecek kimse var mı? Bu ifadeler sakın yanlış anlaşılmasın ben dil 

öğrenmeyi değil, kendi ana dilimizin dışında yabancı bir dille eğitim yapılmasını 

tenkit etmekteyim. 

Bugün AB’nin Katılım Ortaklığı Belgesinde “Türk vatandaşlarının kendi ana 

dillerinde televizyon ve radyo yayını yapmalarını yasaklayan her türlü yasal 

hükmün kaldırılması.” ifadesi üzerinde düşünmek gerekir.  Burada kastedilen 

“Kültürel Haklar”  kimi zaman “Azınlık Hakları” altında sunulan “Kürtçe 

Televizyon Yayını”, “Kürtçe Eğitim Hakkı” gibi istek ve dayatmalar Türkiye’nin 

kültürel bakımdan bölünmesi anlamına geldiği gibi Türkiye’nin iç işlerine de 

müdahaledir. Meselâ Yunanistan’da bulunan Türk, Arnavut, Makedon ve Ulah 

gibi azınlıkların haklarına AB niçin müdahale etmiyor da sadece Türkiye’ye 

müdahaleye kalkışıyor.  İşte burada AB’nin iki yüzlülüğü ve bizim bu konuyla 

ilgilenen kişilerimizin kayıtsız şartsız adamlara teslimiyetimizden ileri gelmektedir. 

Kendi dilimize, kendi kültürümüze ve kendi tarihimize sahip çıkmadığımız 

sürece başkalarının oyuncağı olmaktan kurtulamayız. Bu böyle biline. 

“Türk demek Türkçe demektir, Ne mutlu Türküm diyene!”     

 

 

 

 

AYRILIK 
Ülkü Güven 

 

 
Vakit gece yarısı 

Yani ömrün yarısı 

Öfkenin sularında akşam üstü 

Duvarlar tutsak almışta bizi 

Tebessümün gölgesi düşerken uzaklara, 
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Kuytularda yaşıyorduk birbirimizi, 

Muhabbetin deminde, sinsi bir kurşunla vurulmuştu yürek. 

Kaybolmuştu korkular karanlığın içinde, 

Karanlığı yarından silemiyorduk. 

 

Bir kenarda yorgun, uykusuz, 

Bir o kadar umutsuz duruyorduk. 

Ne sen biliyordun beni 

Ne de Niğde geceleri. 

Efsunkâr bir sis perdesinde, 

Yeniden seviyorduk birbirimizi. 

Ve bir başka kokuyordu sokaklar, 

İnsanlar bir başka bakıyordu. 

Gözlerin bir muhal içre kaybolurken, 

Gözlerin gözlerimden akıyordu. 

 

Gecenin ortasında bir hasta, 

Son deminde ağlıyordu. 

Ben ağlıyordum, gece dinliyordu. 

Heybetli bir duruşla, sabahı bekliyorduk. 

Radyoda bir şarkı çalıyorduk eskilerden, 

“Pişman olur da bir gün dönersen geri, 

Gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri.” 

 

Gözlerimin buğusundan, masum yüzüne, 

Biraz buruk, biraz zalimce, 

Acı nakaratlar söylüyor, ağlıyorduk, 

Kim bilir kaçıncı kez ayrılıyorduk. 

 

 

 

 

 

 

KÜLTÜR DEĞERLERİNDEN BİRİ OLAN DİLİN KİMLİĞİMİZ 

BAKIMINDAN ÖNEMİ 
Yard. Doç. Dr. A. Vehbi Ecer* 

 

 

Bir toplumda geçerli olan ve gelenek hâlinde devam eden her 

türlü dil, duygu, düşünce, inanç, sanat ve yaşayış ögelerinin tümü 

diye tarif edebileceğimiz kültürde  ‘dil’ ana ilke durumundadır. 

                                                 
* Erciyes Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi. 



 

 28 

Çünkü dil kişiler arasında en etkin, sürekli ve doğal bir iletişim aracı, aynı 

zamanda kültürü elde etmek için kullanılan bir araç durumundadır. Zira bilimsel, dinî 

veya felsefeyle ilgili her düşüncenin taşıyıcısıdır. O hâlde dil nedir? Dil, düşünce, 

duygu ve isteklerin bir toplumda ses ve anlam bakımından ortak olan ögelerden ve 

kurallardan yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan gelişmiş sistemdir. Bu ses 

ve anlam bakımından ortak olan ögelerin, yani dili oluşturan sözcüklerin “gözle 
görülebilen veya elle dokunulabilen işaretler” hâlinde1 biçimlenmesine de yazı 

denilmektedir. Konuşma olanağına sahip olamayanlar yazı ve işaret dilleriyle iletişim 

sağlarlar, genel bir ifadeyle insanlar arasında anlaşmayı ve insanın başarılarını 

anlatmayı sağlayan araca dil adı verilir. İnsanın başarıları denildiği zaman, insanın 

meydana getirdiği bilim, felsefe, sanat, teknik, vs. başka ifadeyle insanın kültürü akla 

gelir. 

Dilin bulunmadığı yerde insan kültürü de, bilimi de, “tarihi varlık olma özelliği” 

de söz konusu olamaz. Yani insanlar birbirleriyle ve kuşaklar kendi aralarında 

anlaşmayı dil ile sağlarlar. Sağlamakla da kalmazlar, eski kuşaklar başarılarını, 

çalışmalarını, düşünce şekil ve sistemlerini sonraki nesillere dil ile aktarırlar. Bir 

yazarın dediği gibi “Dil hazinesi kendini benimseyene önceden biçimlendirilmiş bir 

düşünceyi de sunar.”2 İnsanoğlunun varolduğu günden beri dil vardır. Gene aynı 

yazara göre “Tek kişi dili yaratmaz, bu dili konuşulan dil olarak hazır bulur ve konuşa 
konuşa bu dili edinir.”3 

Bir başka bilim adamına göre ise “Dil, bir insan eseridir. Dolayısıyla insani ilgi ve 
etkinliklerdeki kaynağı anlaşılması mümkün değildir.”4 Yani dil toplumsal bir varlık 

olan insanın ürünüdür, insandan önce vardır ve insan doğduğu zaman tarihî varlık 

oluşu gereği dili yeniden icat etmek durumunda değil, varolan dili öğrenmek 

durumundadır dil toplumdan bağımsız olamaz. Prof. Dr. Muharrem Ergin’e göre “Dil, 

bir gizli antlaşmalar sistemidir.”5 Bu antlaşmalar sistemine göre varlıkları, kavramları, 

hareketleri, çalışmaları karşılayan kelimeler üzerinde, bir milletin bütün kişileri gizli 

bir sözleşme yapmış gibidirler. Bir milletin bütün kişileri herhangi bir varlığı hep aynı 

kelime ile karşılarlar. Ancak bu kelimeler milletten millete değişir ve böylece farklı 

diller meydana gelir. Prof. Ergin bu hususu “Her kavmin bir gizli antlaşmalar sistemi 

olduğuna göre yeryüzündeki kavimler kadar dil vardır.” 6 şeklinde açıklar. 

Milleti düşünmeden dili düşünmek mümkün değildir. Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, 

aynı konuyu “Bir kimse, düşünce ve duygularını konuşma yolu ile başkalarına 

aktaracağına göre, dilin varolabilmesi aynı zamanda insan topluluklarının varlığına 
bağlıdır.”7 cümlesiyle özetler. 

Dilciler ilk dilin, tabiat seslerini taklitten doğduğunu ileri sürerler. Ancak bunun 

ispatı zorcadır. Bu konuda Prof. Dr. Muharrem Ergin bu hususu ihtiyatlı ve mutedil bir 

ifadeyle şöyle açıklar: “Dil insanla birlikte varola geldiğine göre bu gizli 

antlaşmaların kökleri ilk insanlara kadar gider.Yalnız bu gizli antlaşmaların doğuşu ve 

                                                 
1 Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, Ankara 1990, 70. 
2 Macit Gökberk, Değişen Dünya Değişen Dil, İstanbul 1980, 77. 
3 Macit Gökberk, a.g.e., 76. 
4 Turan Koç, Din Dili, Kayseri 1995, 268. 
5 Muharrem Ergin, Türk Dilbilgisi, İstanbul 1980, 94. 
6 Muharrem Ergin, a.g.e., 5. 
7 Tuncer Gülensoy, “Tarih ve Dil”, Millî Eğitim ve Kültür Dregisi, Ocak 1985, S. 31, 33-34. 
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mahiyeti bilinmemektedir.Varlıkların ve hareketlerin sözlerle karşılanışı gibi bu 

karşılayışın ayrı kavimlere göre farklı oluşunun  da sebepleri  ve mahiyeti 

meçhulümüzdür Bu hususta mevcut kanaat  dillerin doğuşundan tabiattaki sesleri 
taklidin mühim bir yeri olduğu merkezindedir. Bugün her dilde ses taklidinden 

doğdukları açık olan bazı kelimeler de mevcuttur. Fakat böyle bir istisna dışında büyük 

kelime kütlelerinin herhangi bir ses taklidi izi taşımadıkları da muhakkaktır.”8  

Her doğan insan kendini -belirli bir oranda- gelişmiş bir dil içinde bulur. Prof. Dr. 

Kerim Yavuz yeni doğan çocuğun dili öğrenmesini şöyle anlatır: “Çocuk dünyaya 
geldiği ailesi içinde yaşamaya başladığı andan itibaren orada günlük hayatı, hayat 

tecrübelerini, davranış şekillerini, canlı cansız bütün varlıkları tanıyıp öğrenirken, 

bunlarla birlikte ailesinin de öğrenmektedir… Çocuk dili ile gördüklerini, 
hissettiklerini, düşündüklerini ve başkalarını gelişmesine uygun olarak ifade etmeye 

çalışır. Dil, toplum içinde bir anlaşma vasıtası değil, aynı zamanda o insanın içinde 
yaşadığı dünyayı ,hayatı görme,kavrama,anlama ve değerlendirme imkânı da verir.”9 

Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın “Fert konuştuğu dili hazır bulur. Dil, ferde cemiyetin 

bağışladığı en büyük miras ve donatımıdır. Ana, baba, çevre, okul, çocuğa dil 
vasıtasıyla cemiyetin asırlar boyunca biriktirdiği hayat tecrübesini ve kültürünü de 

aktarır.”10 cümleleriyle anlattığı gerçeği, bir felsefeci: “Kendimi dil olmadan bulduğum 

hiçbir zaman dilimi anımsamıyorum.”11 ifadesiyle ortaya koyar. Dil, aynı zamanda, 

insanların hayvanlardan ayrılmasını sağlayan “tarihi varlıktır” Prof. Dr. Takiyüddin 

Mengüşoğlu bu konuda şöyle bir açıklama yapar; “Dil olmadan tarihî varlık alan insan 
tarihi diye bir saha olmayacaktır; o zaman insan da hayvan gibi, tarihîlikten yoksun 

kalacak ve sadece tarihî varlık olacaktı. Çünkü dil olmadan insanlar da tıpkı hayvan 

tekleri gibi birbirinden habersiz kalacaklar ve yan yana yaşayacaklardı.”12 

Bir bilim adamımız “Dil, insanın sadece dış dünyasını değil, aynı zamanda iç 

dünyasını da ifade eder.” dedikten sonra “insan, dili ile insan olduğunu kavrar.”13 

cümlesini kullanır. Bir sosyolog da “dil demek insan demektir.”14 ifadesiyle aynı 

konuyu anlatır. 

İnsanlar hangi toplumun, milletin içinde yetişirse o toplumun, ailenin kültürünü 

benimser, o toplumun, o milletin ferdî olur. O millet, kendi içinden büyük adamlar, 

büyük ilginler çıkartırsa bağlı olduğu milletiyle birlikte kullandığı dili de yüceltir, 

yükseltir. Bir felsefecimizin ifadeleriyle “Bir dil, ne kadar düşünülür ve ne kadar 
görülürse, o dil o nispette gelişir, çünkü görme ve düşünme ile dilin gelişmesi arasında  

bir paralellik vardır.”15 Çünkü düşünme dil aracılığı ile olur, başka deyişle “dil dışında 

gerçekleşme” imkânı bulmaz. Çünkü “Dil düşünmez, insan düşünür; ama insan dil 

                                                 
8 Muharrem Ergin, a.g.e., 5. 
9 Kerim Yavuz, Çocuk ve Din, İstanbul 1994, 96-97. 
10 Mehmet Kaplan, Türk Milletinin Kültürel Değerleri, İstanbul 1977, 12. 
11 Nermi Uygur, Kültür Kavramı, İstanbul 1984, 13. 
12 Takiyüddin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, İstanbul 1968, 230. 
13 Kerim Yavuz, a.g.e., 98. 
14 Müjdat Kayayerli, “Türk Düşüncesinin Gelişmesinde Dil Sosyolojisinin Önemi”, Türk Yurdu, 
Haziran 1990, S. 380, 23-25. 
15 Takiyüddin Mengüşoğlu,  a.g.e., 234. 
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içinde düşünür, bunu da dilini, her yönden düşünme uğrunda verimli bularak 

başarır.”16 

Bir başka yazara göre; “Dil bizim üzerimizde bir güçtür; düşünmemizi, 
değerlemelerimizi belirleyen bir güçtür. Biz onu hazır buluruz, yapısı içinde büyüyüp 

gelişmekle kendimizi ona göre biçimlendirmiş oluruz.”17 

Bir milletin birliği, bütünlüğünün temininde olduğu kadar; çağdaşlaşması 

uygarlaşmasında dilin büyük görevi ve ilgisi vardır. Bir yazarımıza göre “Dil maziden 

hâle ve hâlden istikbâle uzanan bir kültür köprüsüdür. Elbette, yaşadığı asırla geçmişi 
arasında böyle bir köprüden mahrum kalan milletlerin ne hâli, ne de istikbâli 

olabilir.”18 Bu sebepledir ki “Bir ulusu yok etmenin en kestirme yolu, bu ulusun dilini 

ortadan kaldırmaktır.”19 Çünkü dil “Milletin kültür yapısını bir arada tutan 

çimentodur.”20 Bu sebeple milletin yükselmesi ile dil arasında ilişki vardır diyoruz. 

Zira “Düşünme ile dil, görme ile dil, dil ile diğer akt’lar arasında bir ‘yapı birliği’ 
vardır, onların varlığı, birliğini taşıyan, birbirine dayanan bir varlık tarzıdır.”21 

Batılı bilginlerden Wilhelm Von Humbolt (1767-1835)’a göre “Dil aynı zamanda 

milletin ruhunun dış görünüşüdür; milletin dili ruhudur, ruhu da dili.” Gene 

aynıbilgine göre milletlerin ayrılmasını dil sağlar ve milletler de dile şekillerini 

verirler.22 Diller milletlerle birlikte gelişir, “milletlerin de fertler gibi özel ide’leri 

vardır, bu özel ide’ler dilerinde yankılanırlar.”23 Gene aynı bilgine göre, dil de milliyet 

üzerine kuvvetli bir etki yapar ve bu konuda “Millet kavramı da özellikle dil üzerine 

kurulmuş olmalıdır.”24 der. Prof. Dr. Mehmet Kaplan bir yazısında Yunus Emre’nin 

“Dil hikmetin yoludur.” sözü üzerinde durur ve şunları ekler: “Ben Türkçe üzerinde 

düşünürken bazı hakikatlara ulaşır gibi olduğumu hissettim. Sadece Türkçe’nin 

değil,bütün insanlık dilinin pek çok beşeri hakikati gizlediğine kaniim. Ortak ve sürekli 
inançlar dilin içine sinerler. Milyonlarca insanın binlerce yıl denediği hakikatlerin 

deposu olan dil, bizi aldatmaz…”25 “Dil, edebiyat veya kültür, inançları kalabalıklara 
yayarak onları yakıp yıkan bir fırtına hâline getirebilir veya onlara karanlık 

gecelerinde yol gösteren bir ışık olur.”26 

                                                 
16 Nermi Uygur, a.g.e., 45-46. (Bir gazete yazarı aynı konuda “Dil düşüncenin gövdesidir, 
temelidir. Kişioğlu dil ile düşünür.” Der. Bkz. Örsan Öymen, “Dahili Pilav”, Milliyet Gazetesi, 
23 Ocak 1965). 
17 Macit Gökberk, a.g.e., 78. 
18 Hayri Bilecik, “Değerlerimiz ve Değer Hükümlerimiz”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ocak 
1985, S. 1, 29-33. 
19 Macit Gökberk, a.g.e., 80. (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu aynı konuyu şu cümlelerle dile 
getirir: “Milletler topla, tüfekle, kılıçla tarihten silinememiştir... Milletler dilllerinin yok edilip 
gönüllerini taşıyan gemilerinin batırılmasıyla yok edilmiştir.” Bkz. Ebru Uğur Akıncı, “Prof. Dr. 
Oktay Sinanoğlu’yla Röportaj”, Yeni Asya Dergisi, Ekim 2000, S. 1, 118-125). 
20 Nermi Uygur, a.g.e., 19. 
21 Takiyüddin Mengüşoğlu, a.g.e., 247. 
22 Bedia Akarsu, Wilhelm von Humbolt’ta Dil Kültür Bağlantısı”, İstanbul 1955, 44. (Prof. Dr. 
Oktay Sinanoğlu’na göre ise “Dil gönlü yüzdüren gemi, kültür ise toplumun gönlüdür.” 
Akıncı, aynı röportaj). 
23 Bedia Akarsu, a.g.e., 48. 
24 Bedia Akarsu, a.g.e., 49. 
25 Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, İstanbul 1983, 9. 
26 Mehmet Kaplan, a.g.e., 160. 
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Bir milletin kültürü, millî özellikleri, dünya görüşü diline akseder. Prof. Dr. 

Mehmet Kaplan’ın dediği gibi; “Her milletin dilini kendi ihtiyaçlarına, kültür ve 

medeniyet seviyesine, zevkine göre yaratır. Dil, tıpkı ev gibi bir milletin duygu, 
düşünce ve hayatının barınağı,korunağıdır.”27 Ayrıca, “Dilin içinde bulunan yaratıcı 

hayat hikâyesi dille birlikte düşünceyi de geliştirir.”28 İnsanlar ve milletler dilleriyle 

anlar, sanat ve felsefelerini, bilimlerini dilleriyle oluştururlar. İngiliz bilim 

adamlarından Prof. Dr. W. M. Watt, bu konuyu şöyle özetle:  “Bir halkın bütün hayatı, 

özellikle kendine has düşünce kategorilerini, estetik ve ahlaki değerlerini içine alan 
kültür ve düşünce sahası, kullanılan dilde saklıdır… Her dil, bünyesinde, içinde 

geliştiği kültür sahasının geçmişteki tecrübesini saklar.”29 

Dilin bir toplumun oluşmasında, kültürünün teşekkülünde rol oynadığını çok iyi 

bilen, milletinin yaşama biçimini değiştiren ulusal kahramanlar, dahiler dil üzerinde 

ısrarla durmuşlardır. Çünkü bir milletin millet olmasını, başka toplumlardan 

ayrılmasını sağlayan şeyin kültür olduğunun, kültürün ise “sanatkarane bir beşeri 

ilişkiler ağı olup, çok zor örülür; ama o nispette de kolay tahrip edilir”30 oluşunun 

anlayışı içindeki dâhiler, daha önce işaret ettiğimiz üzere bu yıkımın başında dilin 

bozulması ögesinin geldiğini bilirler.31 Türk milletinin kurtarıcısı büyük dâhi Atatürk 

de aynı konuya gerekli duyarlılığı göstermiş, büyüklüğüne ve dahiliğine yakışır 

biçimde konuya önem vermiştir. Atatürk, Türk Milleti için Türk dilini bilmeyi ve Türk 

dilini konuşmayı Türk olmanın şartı olarak görür. O’nun şu sözleri dilin önemini 

vurgulaması bakımından anlamlıdır: “Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de 
dildir. Türk milliyetindenim diyen insan, her şeyden evvel mutlaka Türkçe 

konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını 

iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz.”32 

Atatürk “Milli bilincin ayakta kalabilmesi  ve uyanık bulunması için dil ve tarih 

uğrunda çalışmaya mecburuz.”33 sözleriyle de gelecek kuşaklara dil konusunda direktif 

vermektedir.34 

Dünyadaki her şeyin seslendirilmesi, isimlendirilmesi, şekillendirilmesi olan dil 

insanların birbirlerini anlamalarını sağlar, insanları birbirine yaklaştırır. 

İnsanlar dilleriyle ilim yaparlar, dilleriyle dinlerini öğrenirler. İnsanlar kültürlerini 

yeni kuşaklara dilleriyle aktarırlar, dilleriyle düşünürler. Milletler millet olma 

özelliklerini en başta dilleriyle korurlar. Bir tarihçimizin ifadesiyle “Millet dil ile var 

                                                 
27 Mehmet Kaplan, a.g.e., 178. 
28 Bedia Akarsu, a.g.e., 81. 
29 W. M. Watt,  Modern Dünyada İslam Vahyi, (çev. Prof. Dr. Mehmet S. Aydın), Ankara 
1982, 47. 
30 M. W. Watt, a.g.e., 102. 
31 Bir yazarımız dilin millet hayatındaki rolüne şöyle işaret eder: “Az çok edebilik konusu 
dilden geliyor... bir milletin tarihinde en sağlam olan ve hemen değişmezlik derecesine varan 
amil dildir, yani yalnız dildir ki mahiyeti değişmeden gelişme özelliği göstersin.” Bkz. Ahmet 
Ağaoğlu, Üç Medeniyet, İstanbul 1972, 14-15. 
32 Taha Toros, Atatürk’ün Adana Seyahatleri, Ankara 1981, 39. 
33 Atatürkçülük, C. I, 365; C. II, 156. 
34 Ayrıca bkz. A. Vehbi Ecer, “Atatürk’ün Kültür Planlarında Akıncı Yön”, Erciyes Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kayseri 1985, S. 2, 139-154. 
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olur… Bir milletin varlığı dilinin mevcudiyeti ile anlaşılır.”35 Dil, bir toplumu 

diğerlerinden farklı kılan ve ayıran ses dünyasıdır. Başka bir deyişle dil, kültürün bir 

parçasıdır, ama kültürü oluşturan en önemli bir araçtır. 

Varlığımızın ve kimliğimizin devamını sağlayabilmek için tüm kişiler ve tüm 

kurumlar olarak dilimizin doğru kullanılması ve korunması hususunda duyarlı 

davranmalıyız. Yeni kuşaklara dilimizi doğru öğretip, sevdirmeyi görev edinmeliyiz. 

 

                                                 
35 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri, İstanbul 1970, 96. 
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Ağız araştırmaları, bir taraftan Türkçenin konuşma dili olarak ses, 

şekil ve anlam özelliklerini ortaya koyarken, diğer taraftan Türkçenin 

bugüne kadar karanlıkta kalmış bazı meselelerini de açıklığa 

kavuşturmaktadır. Ağızlar; tarih, sosyoloji, arkeoloji gibi bazı 

disiplinler için önemli malzemelerdir. Bilindiği üzere, bir dilin 

zenginliğinin ve güzelliğinin ortaya çıkarılmasında büyük bir yeri 

olan derleme çalışmaları; dil kadar tarih ve halk bilimi için de kaynak 

niteliği taşımaktadır. Anadolu’nun farklı coğrafi bölgelerinde 

konuşulan ağızlar ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dışında yaşayan Türklerin 

ağız özelliklerinin incelenmesi sonucunda dil atlasları hazırlanmaktadır. 

Anadolu ve Rumeli ağızları üzerindeki derleme ve araştırma çalışmalarının tarihi 

Türkolojinin bir bilim dalı olarak ele alınışına paralel olarak 1867 yıllarına kadar 

uzanır. Viktor A. Maksimov’un o yıl Sen Petersburg’ta yayımlanan Opyt issledovanija 
tjurkskix dialektov u Xudavendgjare i Karamanii adlı 99 sayfalık akademik çalışması 

Bursa ve Konya ağızları ile ilgilidir. Daha sonraları, Wilhem Radloff - Ignaz Kúnos 

(1889), Friedrich Giese (1907), Frigyes Vincze (1909), Vladimir A. Gordlevskiy 

(1916), Tadeusz Kowalski (1937), Martti Räsänen (1942), vb. bilim adamlarının 

çalışmaları görülmektedir. İlk öncüleri olan yabancı araştırmacılar tarafından yapılan 

çalışmalarda, o günün olanakları içerisinde, bir kısım derlenen metinler yayımlanmış 

ve bu ağız metinlerine dayalı gramer denemeleri yapılmıştır. Bu çalışmalar, Anadolu 

ağızları üzerinde yapılmış ilk çalışmalar olmaları nedeniyle, eksik ve hatalı yönleri 

olmasına karşılık oldukça önemlidirler1. Bu ilk çalışmaların doğrudan doğruya yabancı 

araştırıcılar tarafından yapılması pek çok yanlışı ve eksiği beraberinde getirmiştir. 

Elbette ki bir yabancı için herhangi bir ağızın derinliklerine girebilmek de her zaman 

mümkün olmamıştır.  

Bizde halk ağızlarından söz derleme işi ilk olarak Besim Atalay’ın girişimi ile 

1920’li yıllarda başlamıştır. Harf devrimi sonrasında kurulan Dil Encümeni de derleme 

işine önem vermiş, bu konuda çalışma ve derlemeler yapması için Prof. Dr. Ragıp 

Hulûsi Özdem’i görevlendirmiştir. 1932 yılında Türk Dil Devrimi’nin yapılmış olması, 

Anadolu halk ağızlarına karşı büyük bir ilgi uyandırmıştır. Türkçeye uzun yıllar 

boyunca yerleşmiş olan çeşitli yabancı kelimelerin dilden atılabilmesi ve konuşma 

diliyle yazı dilinin arasındaki uçurumun kapatılabilmesi, ancak bu yabancı kelimelerin 

halk ağızlarındaki ve eski yazılı kaynaklardaki Türkçe karşılıklarının bulunabilmesi ile 

                                                 
* Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
1 Ayrıntılar için bakınız: Tuncer Gülensoy, Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası, Ankara 
1981. 
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mümkün olacağı düşüncesiyle bir derleme seferberliği düzenlenmişti. Öncelikle kelime 

derleme çalışmaları yapılmış, TDK tarafından 1933-1935 yılları arasında 150.000 fiş 

toplanılmıştır. Derlenen malzemelerin bir kısmı Hâmit Zübeyr Koşay ve İshak Refet 

Işıtman tarafından ele alınıp işlenerek bir sözlük düzenine sokulmuş ve Anadilden 

Derlemeler I adıyla (İstanbul 1932) yayımlanmıştır. Bu ilk derleme çalışmasını 

1952’de 450.000 fişlik yeni bir derleme çalışması takip etmiştir. Türk Dil Kurumu 

tarafından bastırılan Anadilden Derlemeler II (Ankara 1952), Hâmit Zübeyr Koşay ve 

Orhan Acıpayamlı tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca Türk Dil Kurumu derlenen 

malzemeleri bir sözlük düzeninde Türkiye Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi adıyla 

1939-1949 yılları arasında dört cilt olarak ve 1952’de 5.cilt, 1957’de 6. cilt dizin olarak 

yayımlamıştır. Bugün bu çalışmalar neticesinde 12 ciltlik derleme sözlüğü Türk Dil 

Kurumu tarafından yayımlanmıştır (1993). 

Halk ağzımızın söz varlığını ortaya koyan derleme çalışmaları, Türk Dil 

Kurumunun kurulduğu 1932’den 1951’e kadar “Derleme Kolu”nca, 1951’den 1983’e 

kadar “Derleme ve Tarama Kolu”nca, 1983’ten günümüze kadar da“Ağız 

Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu”nca yürütülmüş ve yürütüle gelmektedir. 

Metin derlemeleri bakımından Anadolu diyalektolojisi alanındaki çalışmaları ile 

yerli araştırmacılara öncülük etmiş olan Ahmet Caferoğlu’nun Batı Anadolu’dan 

başlayarak Doğu Anadolu’nun sınır boyuna kadar uzanan Kuzey ve Güney Anadolu 

bölgelerini de içine alan dokuz ciltlik bir metin külliyatı vardır. A. Caferoğlu, 15-20 yıl 

süren uzun ve yorucu derleme ve yayın faaliyeti ile, Anadolu’ya ait ağız malzemelerini 

bilim alanına toplu olarak sunan ilk araştırmacı olmuştur. Caferoğlu’nun bölgesel 

çalışmaları sonrasında Anadolu’nun daha dar bir ağız bölgesini ele alan çalışmalar 

yapılmıştır. Metin derlemelerinde ayrıntılı çeviriyazı kullanılması ve derleme 

sınırlarının çizilmesiyle, ağız araştırmaları modern ve ilmî bir şekil kazanmıştır. Ö. 

Asım Aksoy’un Gaziantep Ağzı (1945-46), K. Edip Kürkçüoğlu’nun  Urfa Ağzı (1945) 

ilk bölge ağız çalışmalarıdır. Bunları Zeynep Korkmaz’ın Güney-Batı Anadolu 

Ağızları, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, Bartın ve Yöresi Ağızları; S. Olcay’ın Erzurum 

Ağzı, Ahmet Bican Ercilasun’un Kars İli Ağızları, Tuncer Gülensoy’un Kütahya ve 
Yöresi Ağızları; Efrasyab Gemalmaz’ın Erzurum İli Ağızları, vb. bilimsel çalışmalar 

yanında, üniversitelerde Anadolu’nun çeşitli bölgeleri üzerine bitirme, yüksek lisans ve 

doktora tezleri yapılmıştır. 

Niğde üzerine yapılmış çeşitli ağız ve bilhassa folklor konulu şu çalışmalar vardır: 

Hüseyin Avni, “Niğde Muhitinden Toplanmış Kelimeler”, Halk Bilgisi Haberleri 
Dergisi (1928), 

Halit Battaloğlu, “Niğde ve Çorum Bilmeceleri”, Akpınar Dergisi (1935), 

Ahmet Caferoğlu, “Niğde Ağızlarından Örnekler”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 
(1946), 

Ali İhsan Beyhan, “Niğde Dolaylarından Derlenen Atasözleri”, Türk Folklor 
Araştırma Dergisi (1958). 

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde bitirme tezi olarak 

hazırlanan, 

Mahmut Öztürk, Niğde-Fertek Ağzının Gramer Hususiyetleri, (1956), 

Birsel Tanay, A. Caferoğlu’nun Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya ve Niğde 

Ağızları Üzerine İnceleme, (1962), 
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Hasan İkizoğlu, Niğde Ağzı, (1964), 

Ç. Oktay Çağlar, Bor Ağzı, (1966), 

Şerafettin Akarken, Niğde Çamardı ve Havalisi Yörük Ağızları, (1973), 

İlhan Şimşek, Altay Köyü Ağzı, (1974), gibi çalışmalar vardır. 

Ayrıca  Niğde ve Yöresi Ağızları, (1996) Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsünde tarafımızdan yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. 

1992 yılında ilimizde, Niğde Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte, Niğde üzerine 

ağız ve folklor konulu bitirme tezleri yapılmıştır. Bu çalışmalar şunlardır: 

Figen Anık, Çamardı Ağzı, (1999), 

Özcan Özer, Niğde İli Folkloru, (2000), 

Zühal Avşar, Niğde (Uluağaç, Kiçağaç, Ovacık, Değirmenli, Çavdarlı, Gümüşler) 
Ağızları, (2003). 

Ayrıca Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Nedim Bakırcı tarafından 

Niğde Masalları, (2000) yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. 

Niğdemizin tarihî, coğrafi, kültürel konumu göz önünde bulundurulduğunda 

zengin bir mirasa sahip olduğu görülür. Bu zenginlik Türk dilinin kullanımında da 

mevcuttur. Batı Grubu ağızları özellikleri gösteren yöre ağzı, Türk dili çerçevesi 

içerisinde kendine ait özelikler göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR RÜYA VE ZAMAN YOLCUSU: AHMET HAMDİ TANPINAR1 

Doç. Dr. Ali İhsan Kolcu* 

 

 

Bu yazıda sizlere bir rüya ve hülya adamının zamanla olan 

mücadelesinden bahsedeceğim. Rüya ve hülyayı hayatının 

merkezine oturtan, onu bir yaşama biçimi olarak hem iç dünyasında 

hem de dış âlemle olan münasebetlerinde dikkatle tanzim eden  

Ahmet Hamdi Tanpınar, çağımızın en çok tartışılan ediplerinden 

biridir. Eseri ile şahsiyeti arasındaki ilişki birbirine geçmiş, bir 

arada bulunan ‘ben’ merkezli bir şairimizdir. 

Tanpınar 1901 doğumludur; yaşasaydı bugün yüz yaşında 

olacaktı. Ölümünün üzerinden kırk yıl geçtiğine ve zaman hükmünü verdiğine göre 

onun eserleri üzerinde rahatça konuşabiliriz. Biz bu yazımızda sadece Tanpınar’ın şiiri 

                                                 
1 Doğunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Paneli, Atatürm Üniversitesi Oditoryumu, 25-26 

Mayıs 2001, Erzurum. 
*  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 
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üzerinde duracağız. Onun şairlik sanatının oluşumunu, gelişimini ve kendi ses ve 

estetiğini buluşunun seyrini takip edeceğiz. 

Tanpınar’ın şiir macerasını eserlerinden hareketle üç deveye ayırmak mümkündür. 

Birinci devre şairin ilk gençlik yıllarında, yoğun bir sembolizm ve santimantalizmin 

ağır bastığı şiirleri kaleme aldığı dönemdir. Servet-i Fünûn’dan miras aldığı ağır 

santimantalizmi sürdüren Fecr-i Âti şairleri özellikle Paul Valéry ve Stephan 

Mallermé’de temsil edilen Fransız sembolizmini takip etmekte idiler. İlk gençliğini bu 

edebî atmosferde idrak eden ve Yahya Kemal’in öğrencisi olan Tanpınar, devrinin bu 

şiir anlayışından doğrudan doğruya etkilenmiştir. 

1924’te Erzurum’da yazılan Sonbahar şiiri Tanpınar’ın bu devresine ait en iyi 

örneklerden biridir. 

Sonbahar 

 
Durgun havuzları işlesin, bırak 

Yaprakların güneş ve ölüm rengi 

Sen kalbini dinle, ufuklara bak. 
 

Düşünme mevsimi inleten hangi 

Elemdir mest etsin ruhumu yeter 
Esen rüzgârların durgun ahengi. 

 
 

Yan yana sessizce mevsimle keder 

Hicrana aldanmış kalbimde gezin 
Esen rüzgârlara sen neş’eni ver.2 

Tanpınar’ın şiirinin ikinci devresi 1926-1930 yılları arasında büyük ölçüde Ahmet 

Haşim ve Yahya Kemal’in etkisinde kalacağı devredir. 

Antalyalı Genç Kıza Mektup diye bilinen fakat aslında Antalyalı bir lise talebesine 

yazılan mektupta Tanpınar, şiirinin bu devresine ait bazı ipuçları verir. Yahyâ 

Kemâl’in kendisi üzerindeki tesirini şu cümlelerle ifade eder: 

“Yahyâ Kemâl’in üzerimdeki asıl tesiri şiirlerindeki mükemmeliyet fikri ile dil 

güzelliğidir. Dilin kapısını bize o açtı”3 demektedir. 

Tanpınar, edebiyatta yüzü Batı’ya dönük adamdır. Fransız sembolistlerinin 

tesirinde kalan Ahmet Haşim ile Yahya Kemal vasıtasıyla yeni şiirin lezzetini erken 

yaşta tatmış olmasına ve Divan şiirini çok iyi bilmesine karşın, eski şiire hemen hiç 

iltifat etmez. Ustası Yahya Kemal’in Eski Şiirin Rüzgârıyla adlı tamamen gazel ve eski 

tarz şiirlerle dolu müstakil bir şiir kitabı olmasına ve Ömer Hayyam’dan Rubaî 

tercümeleri yapmasına rağmen Tanpınar tek bir gazel bile yazmamıştır. 

O yeni şiirinin kaynağını sonradan takipçisi olacağı Bergson’un sezgici anlayışına 

uygun bir öngörü ile kendi şiir estetiğini kuracaktır. 

                                                 
2 Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, Dergâh Yayınları, 2. bs., İstanbul 1981, 111. 
3 Zeynep Kerman, Tanpınar’ın Mektupları, “Antalyalı Genç Kıza Mektup”, Dergâh Yayınları, 2. bs., 

İstanbul 1992, 247. 
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Tanpınar’ın şiir macerasının bu ikinci devresinin önemli iki isminden 

bahsetmeden geçemeyeceğiz. Bunlardan biri Paris’ten dönen Ahmet Kutsi Tecer 

vasıtasıyla tanıdığı Paul Valéry diğeri de Ahmet Haşim ve Yahya Kemal gibi devrinin 

en önemli iki ismini mısra mükemmeliyeti, dille oynama ve dile hâkim olma ustalığını 

idrâk etmiş, Fransızların Şairler Prensi adını taktıkları Stephan Mallermé’dir. Orhan 

Veli’nin sonradan, Garip mukaddimesinde tenkid edeceği ‘mısracı zihniyet’in üstadı 

olan şairdir. 

Şair bu devrede yukarıda sayılan isimlerin etkisi altında sağlam mısra endişesi ve 

titiz üslûbunun, incelmiş bir ruhun tayin ettiği şiir estetiğini kurar. Valéry’nin Le bois 

amical [Dost Orman] diye çevirebileceğimiz şiirinden ilhamla yazılmış Hatırlama adlı 

manzumesini takdim ediyorum. 

Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak. 

Rüyâların kadar sade, güzeldin, 
Baş başa uzandık günlece ıslak 

Çimenlerinde yaz bahçelerinin. 

Ömrün gecesinde sükûn, aydınlık 
Boşanan bir seldi avuçlarından, 

Bir masal meyvası gibi paylaştık 

Mehtabı kırılmış dal uçlarından.4 

Tanpınar’ın şiirinin üçüncü devresi 1950’den sonra, daha çok serbest şiiri denediği 

ve ölümüne kadar devem edecek olan devirdir. Bu şiirler arasında Zaman Kırıntıları, 
İnsanlar Arasında, Âvâre İlhamlar, Üst üste, Altın Güzeldir adlı şiirler zikredilir. 

Tanpınar’ın eski şiire iltifat etmemesine karşılık devrin modası olan serbest nazmı 

büyük bir ustalıkla tecrübe ettiği görülmektedir. Onun özellikle burada da kısmen ele 

alınacak olan Zaman Kırıntıları isimli şiiri, bu açıdan son dönem Türk şiirinin önemli 

metinleri arasında zikredilmektedir. Bu uzun manzumenin sadece bir bölümünü takdim 

ediyorum. 

Biz, zaman kırıntıları, 

Zaman sinekleri 
Tozlu camlarında günlerin sessiz kanat çırpanlar 

Ve lüzumsuz görenler artık 

Bu aydınlıkta kendi gölgelerini 

Sanki siyah, simsiyah taşlar içinde 

Siyahi simsiyah kovuklarda yaşadık biz 

Sanki hiç görmedik birbirimiz, 

Sanki hiç tanışmadık! 

Dünya bize öyle kapattı kendisini… 
Neye yara hatırlamak, 

Neye yarar bu cılız ışıklı bahçelerde 
Hatırlamak geçmiş şeyleri, 

Bu beyhude akşam bahçesinde 

Kapanırken üstümüze böyle 

                                                 
4 Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, 36. 
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Zaman çenberi. 

Hatırlıyor yetmez mi 

Güneşe uzanan ellerimiz! 

Aynalar sonsuz boşluğa 

Çoktan salıverdi çehremizi.5 

Bu üç birbirinden farklı devre ile izaha çalıştığımız Tanpınar’ın artık şiirini yapan 

unsurlar ve işlediği temalar üzerinde durabiliriz. Genel bir tasnifle Tanpınar’ın daha 

çok aşk, musiki, zaman, hatıra, sonsuzluk duygusu ve ebedîleşmek arzusu etrafında 

yoğunlaştığı görülür. Kanaatimize göre bu temaları iki ana başlık altında toplamak 

mümkündür: Rüya ve zaman. 

Tanpınar’ın talebesi ve arkadaşı olan merhum Mehmet Kaplan, Tanpınar’ı Şiir 

Dünyası adlı incelemesinde onun rüya kavramına bildik anlamından başka bir anlam 

yüklediğini bunun da kaynağını Valéry’den geldiğini ifade eder. “Tanpınar rüyaya 
büyük ehemmiyet verir; onun estetiğinin ve hayat görüşünün temeli yapar. Fakat 

kelimenin alelâde mânâsı bizi aldatmamalıdır. Tanpınar için rüya tıpkı akıl gibi, fakat 

akıldan daha üstün ve daha derin bir bilme vasıtasıdır.”6 

Tanpınar kendi şiir anlayışını Antalyalı Genç Kız Mektup’ta açık bir şekilde ifade 

etmektedir. Valéry’nin. “Velev ki rüyalarını yazmak isteyen adam bile azamî şekilde 

uyanık olmalıdır” cümlesini; ‘En uyanık bir gayret ve çalışma ile dilde rüya halini 
kurmak’ şeklinde değiştirin, benim şiir anlayışım çıkar.” demektedir.7 

Hemen hemen aynı dönemi idrak etmiş olan Necip Fazıl da Poetika’sının Şiir ve 

Cemiyet bahsinde şiiri; “Cemiyetin rüyasını ayrı bir rüya üslûbuyla anlatan bir 

tâbirnâme” saymakta ve “Cemiyet iç ve gizli hayatıyla uyur ve rüyasını şair görür ve 

sayıklamalarını şair zapteder.”8 diyerek Tanpınar’ın ferdî planda gördüğü rüyayı 

cemiyete şâmil bir hâle sokar. Her hâlükârda iki şair de şiirde bir rüya hâlinin varlığını 

ve gerekliliğini teslim ederler.  

Tanpınar’ın rüya kelimesi ile kastettiği şey, sanatçının çok yönlü ve duyarlı bir 

insan olarak karakterine ve hülyasına sinmiş, ona kalbinden refakat eden duygu hâlidir. 

Bunu Aristo’nun yansıtma kuramında da kendisini gösteren düzeltilmiş tabiat, 

düzeltilmiş ideal, düzeltilmiş, olgunlaştırılmış ve zenginleştirilmiş kişilik olarak 

tanımlayabiliriz. Sanatçının hareket hâlinde olan üçüncü gözü ile heyecanını daima 

yükseklerde tutmaya çalışan yüreğini bir nabızda birleştirme eylemidir. 

Bir rüya hâlini gerçekleştirmek için en gerekli vasıta gözlemdir; ve gözlem 

Tanpınar’ın şiirinin esasını teşkil eder. Mehmet Kaplan’ın dediği gibi “o görmesini 

bilen insandı”9 Tanpınar usta bir gözlemci olarak bu dikkatini etrafındakilere de 

aşılamıştı. İkinci Yeni şiir akımının önemli şairlerinden Edip Cansever, Tanpınar ile 

ilgili bir hatırasında, onun bir gün kendisini o sıralarda ikamet ettiği Beyoğlu’nda, 

Tünel’deki evinin çatı katına götürdüğünü ve çoğu devrinin önemli ressamlarına ait 

birçok tablo üzerinde resme nasıl bakılması gerektiğini, rengin, ışığın, temanın, 

                                                 
5 Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, 69. 
6 Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Dergâh Yayınları, 2. bs., İstanbul 1982, 14. 
7 Tanpınar’ın Mektupları, “Antalyalı Genç Kıza Mektup”, 247. 
8  Necip Fazıl Kısakürek, Çile, Büyük Doğu Yayınları, 18. bs., İstanbul 1992, 487. 
9  Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Dergâh Yayınları, 2. bs., İstanbul (tarihsiz), 15. 
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boyanın, fırça darbelerinin tablo üzerinde yarattığı kompozisyona dikkati çektiğini, 

hayatın da bir tablodan farksız olduğu üzerinde bir dersten geçtiğini nakletmektedir. 

Orhan Okay da Antalyalı Genç Kıza Mektup yazısında yer alan cümlelerden 

hareketle, Tanpınar’ın estetiğini kuran üç kelime üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırır. 

“Bakmak, lezzet ve hayranlık. Bu üç kelimenin ifade ettiği ortak duygu bir 

kontamplasyon: temâşâ psikolojisi ile izah edilebilir.”10 demektedir. Her hâlükârda 

bakmak, temâşâ ya da gözlem Tanpınar’da temel bir estetik ögesi olarak varlığını 

korumaktadır. 

Tanpınar’da ikinci ve önemli bir problem de zamanla olan kavgasıdır. Birçok 

şiirinin ana temasını zaman ve zamana bağlı hayat unsurlarının yol açtığı konular teşkil 

eder. 

Tanpınar’da zaman dondurulmuş bir anın adı değildir. O durmadan akan sakin ve 

büyük bir nehirdir. İnsanlar bu nehrin kendilerini götürdüğü yere kadar gider. 

Kimilerinin yolculuğu başlamadan biter, kimilerininki otuz ya da kırk yıl ve bazılarının 

da yetmiş seksen yıl sürer. Bu kronolojik zamandır. Kronos yani zaman Yunan 

mitolojisinde evreni kuran güç olarak adlandırır. Tanpınar’ın zaman kavramı 

dünyevî süreçteki yani Kronos’un çerçevesini çizdiği akışın adıdır.11 Buna göre zaman 

hep vardır ve bizler hatırlama yoluyla geçmiş zamanı yakalayabiliriz. Çünkü mazi 

hakikattir ve bildiğimiz idrâk ettiğimiz gerçek zaman dilimi olur. 

Tanpınar hayatı boyunca hatırasına refakat edecek zamanın peşinde koştu. O 

hâliyle şair, Fransız yazar Marcel Proust’un ve onun Geçmiş Zaman Peşinde [A la 

Recherce du temps perdu] adlı eserinin etkisi altındadır. Proust da sağlığının bozulduğu 

ve bir yatağa mahkûm olduğu hayatının büyük bölümünde hatırlama yoluyla geçmiş 

zamanın avcılığına soyunmuştu. Onun bu dikkati on altı c iltlik Geçmiş Zamanın 

Peşinde adlı eserine vücud vermişti. Tanpınar Antalyalı Genç Kıza Mektup adlı 

yazısında Marcel Proust’a olan hayranlığını belirtmekte ve onu en sevdiği romancı 

olarak tanımlamaktadır.12 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Marcel Proust’un bu nehir romanını değerlendirdiği 

yazısında XIV. Louis döneminin ünlü kronikçisi Saint-Simon’la Proust’u mukayese 

ederken Saint-Simon’u her şeyin “ölçü, hendese, akıl ve aydınlığın” hâkim olduğu bir 

Rönesans şatosuna, Proust’u da her şeyde ölçüsüzlük his ve şuuraltı karanlığı”nın 

hâkim olduğu gotik bir katedrale benzetir.13 Tanpınar’ın da tesirinde kaldığı Proust’un 

bu ölçüsüz şuuraltı karanlığı aynen ve hiçbir şekilde ihmal edilmeden şairin eserlerinde 

kullanıla gelmiştir. 

Buna bir de Bergson’un o dönemde çok moda olan sezgiciliğini ve şuuraltı 

felsefesini de eklerseniz Tanpınar’ın zamanla olan bitmez tükenmez davasını ortaya 

koymuş oluruz. Bergson’a göre; “Sezgi, bizi varlığın içine sürükleyen zihnî sempatidir. 
Böylece içimizdeki şuûrla dışımızdaki eşya aynileşmiş olur. Sezgi şuûrla eşya 

                                                 
10  M.Orhan Okay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Şûle Yayınları, İstanbul 2000, 16. 
11 Tanpınar’ın bir piyesin Proloğu olarak kaleme aldığı İnsanlar Arasında adlı şiirinde Yunan 

Mitolojisi’nden esinlenmiştir. Bu manzumede şair, insanoğlunun yeryüzündeki kaderini sorgular. 
12 Tanpınar’ın Mektupları, “Antalyalı Genç Kıza Mektup”, 247. 
13 Marcel Proust, Geçmiş Zaman Peşinde 1, Çev: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, MEB Yayınları, 4. 

bs., İstanbul 1992, 8-9. 
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arasındaki fark kaldırılıyor. Aslında sembolizm de sezginin doğurduğu bir sanat 

görüşüdür.”14 

Yine Bergson’a göre “kendisini yaşamaya terk eden ve kendisinin yaşayışını 
dinleyen insanın hissinin aynısı olan zaman duygusu, kâinatın merkezini teşkil eder.”15 

Onun Ne İçindeyim Zamanın adlı şiiri Bergson’un bu tarifine en güzel örnektir. 

Ne içindeyim zamanın 
Ne de büsbütün dışında; 

Yekpâre, geniş bir ânın 
Parçalanmaz akışında 

Bir garip rüya rengiyle 

Uyuşmuş gibi her şekil, 

Rüzgârda uçan tüy bile 

Benim kadar hafif değil. 

Başım sükûtu öğüten 

Uçsuz bucaksız değirmen; 

İçim muradıma ermiş 
Abasız, postsuz bir derviş; 

Kökü bende bir sarmaşık 

Olmuş dünya gezmekteyim, 
Mavi, masmavi bir ışık 

Ortasında yüzmekteyim.16 

Tanpınar bu şiir için “kozmozla insanın birleşmesini nakleder”17 demektedir. Bunu 

Kronos’a yani zamanın kendisine dönmek şeklinde algılamak daha yerinde olur 

kanaatindeyim. Hayatı boyunca yaşadığımızdan başka bir zamana gitmek”18 sözünü 

tekrarlayıp duran Tanpınar’ın sözünü ettiği elbetteki kronolojinin tesbit ettiği takvim 

zamanı değil. O, bu zamanlara tekabül eden hayat şekillerini peşinde ve onları yeniden 

yaşama arzusunda idi. Bunun genel geçer yolu maziyi hatırlama ve içimizdeki duyguya 

refakat edecek anı yakalayabilmektedir. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz Zaman Kırıntıları da aslında geçmiş zamanda saklı, 

zabt ü rabt altına alınmış hayatî tasarruflarımızı hatırlamak, birleştirmek ve yeniden 

yaşamanın hazzını tatmayı işaret etmektedir. 

Bir bunalım çağının şairi olarak çağının ızdırabını sanata sarılarak dindirmeye 

çalışan Tanpınar, bugün artık takvim zamanının dışındadır. Ben onu kozmik zamanın 

ötesine taşarak ve çok ünlü bir şiiri ile hatırlayarak sözlerime son vermek istiyorum. 

Selam olsun bizden güzel dünyaya 

Bahçelerde hâlâ güller açar mı 

Selâm olsun sonsuz güneşe, aya 
Işıklar, gölgeler, suda oynar mı? 

                                                 
14 M.Orhan Okay, Kültür ve Edebiyatımızdan, Akçağ Yayınları, Ankara 1991, 141. 
15 Kültür ve Edebiyatımızdan, 148. 
16 Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, 17. 
17 Tanpınar’ın Şiir Dünyası, 61. 
18 Tanpınar’ın Şiir Dünyası, 61. 
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Hepsi güzeldi, kar, tipi, fırtına 

Günlerin geçişi ardı ardına 

Hasretiz bir kanat şakırtısına 
Mavi gökte kuşlar yine uçar mı? 

Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan 

Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan 
Dönmeyen gemiler olduk uzaktan 

Adımızı soran, arayan var mı?19

                                                 
19 Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, 26. 



 

 42 

 

 

 

 

 

ZİYA OSMAN SABA 

İsmail Sarıkaya 

 

 
 

“ Alın yazısı hepsi...Kısmet... 

Ha yazı, ha kışı geceyle gündüzün 

Kim bilir kaç günü kaldı ömrümüzün?” 

 

Oldukça kısa sayılabilecek ömrüyle Ziya Osman Saba 

cumhuriyet dönemi Türk şiirinin özgün isimlerinden biri olduğu 

kadar, edebiyatımıza getirdiği temalar; çağdaş edebiyatçıların 

aksine mazbut ve sade yaşayışıyla da oldukça dikkat çekici bir 

kişiliğe sahiptir. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra edebiyatımızda 

ilk derli toplu hareketi olan Yedi Meşaleciler'in, ömrü boyunca 

şiiri bırakmayan tek ve gurubun en iyi şairi olarakta 

edebiyatımızdaki mümtaz yerini almıştır. Cahit Sıtkı Tarancı ile 

sıkı dostluğu ve kolay rastlanılmayan vefa duygusu ise, Türk 

Edebiyatı'nın en güzel metinlerinden biri kabul edilen "Ziya'ya Mektupları"ı bize 

kazandırmıştır. 

Şiir denemelerine lise yıllarında başlayan Ziya Osman'ın ilk şiiri "Sönen Gözler", 

Ocak 1927'de "Servet-i Fünun" dergisinde Ziya imzasıyla yayınlanmıştır. Şiir yazmayı 

âdeta kendinde mecburiyet olarak hisseden Ziya Osman, Galatasaray Lisesindeyken, 

Fransız simgecilerden de etkilenmiştir. 

Ziya Osman Saba ve şiirleri ile ilgili, ölümünden sonra yazı  yazan edebiyat 

eleştirmenlerinin hiç birisinin olumsuz görüş belirtmemeleri, bu şairimizin ne kadar 

çok sevildiğini göstermesi bakımından da kayda değerdir. Görüşleri, farklı kuşaklardan 

ve kesimlerden  birçok ünlü ve usta edebiyatçıdan övgüler alan Ziya Osman Saba'nın, 

yine de edebiyatımızın gündemine kişiliği ve sanatıyla  ciddi olarak geldiğini söylemek 

zordur. Ölümü özlemle bekleyen şairimizin hayatının, şiirlerinin ve hikâyelerinin edebî 

ve sosyolojik tahlilleri; araştırılacak ve yeni kuşaklara tanıtılacak günü hüzünle 

beklemektedirler. 

Ziya Osman Saba ömrünü, edebiyata adamış, hayatını kalemiyle kazanmış bir 

sanatçıdır. O dönemlerde Emlak Bankasında çalışırken Ankara'ya atanan ancak 

İstanbul'a olan düşkünlüğü ve tutkunluğu yüzünden istifa edip, Sultanahmet'teki Millî 

Eğitim Tashih Evi'nde mütevazi bir işi kabullenen Ziya Osman Saba'yı, geçirdiği kalp 

krizinin hemen sonrası işten çıkarmışlar, maaşını kesmişler ve ömrü boyunca evinde 
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mecburi ikâmete ve istirahata mahkum etmişlerdir. Bu zor günlerinde yakın dostu 

Yaşar Nabi Nayır'ın desteği ve yardımıyla geçimini temin edebilmiştir.1 

Kendisi "Varlık" dergisinin çıkış hazırlıklarında bulunmuş, yayınlarının tashihi ve 

bazı kitapların tercümeleriyle, ailesini geçindirmek zorunda kalmıştır. Edebiyatımızda 

Behçet Necatigil'den çok önce ev ve saadet şiirlerini yazan ve sevdiren, ideolojik 

endişe ile değil, canı gönülden yoksulları anlatan, tevekkül sahibi olarak azla yetinen, 

iyi ve erdemli insan olmanın bütün özelliklerini hem sanatında hem de ömrü boyunca 

hayatında gösteren, hikâyelerinde buram buram İstanbul sevgisini hissettiren bu büyük 

şair ve hikâyecimizin, bugün mezarının bile nerede olduğu doğru dürüst bilinemiyor. 

Ziya Osman'ın ilk şiiri "Sönen Gözler"dir. Bu sırada henüz on yedi yaşındadır. Şiir 

ilk kıtası şöyle başlamaktadır. 

Geceydi enginlerde..derin siyahtı gökler... 

Karanlıklar içinden yıldızlar, birer birer 
Uzaklaşan gözlerin yerlerinde güldüler. 

Onlar gibi sessizce kalblere gömüldüler. 

Ziya Osman Saba bir ankete verdiği cevapta edebiyata olan ilgisinin başlangıcını 

şöyle anlatmaktadır: "...Benden yaşlı akrabalarımın, küçükken ben şair olacağım 

dediğimi söylerler. Ben öyle bir laf ettiğimi hatırlamıyorum ama, bir şair olmayı en 

güç, en erişilmez bir şey olarak düşündüğümü, şairliği yıllarca hayal ettiğimi 
hatırlıyorum. Nitekim ilk kalem denemelerim de şiir değil nesir olmuştur. Annem 

Birinci Dünya Harbi mütarekesi sıralarında ölmüştü. Beni Galatasaray Lisesine yatılı 
olarak vermişlerdi. İlk yazım bu mektebin ilk sınıflarında, annemin ölümüne dair yazı 

oldu. Onu yine annemin mezarını babamla beraber ziyaret edişimizi anlatan bir yazı 

takip etti. Bu nesirleri ve daha sonra yazdıklarımı siyah kaplı bir deftere geçirmiş, ilk 
sahifeye kırmızı- mavi kalemle, doğan mı, batan mı olduğu pek de  anlaşılmaz bir 

güneş resmi yapmış ve korkunç bir Arapça hatası da işleyerek en başa, eserime 
verdiğim adı yazmıştım: Hissiyatlarım. 

Mektebin o mukaddes mor mürekkebi ile yazılmış Hissiyatlarım'ı günün birinde, 

yine romanlarda okuduklarıma özenerek tutup yaktığıma şimdi ne kadar yanıyorum. 
Yavaş yavaş nesrim, farkında olmadan kafiyeli oluyor, yani seci yapıyor, fakat bir türlü 

şiir yazamıyorum. Kafiyeli, vezinli ilk şiirimi yazdığımda on yedisinde vardım. Bilmem 

nihayet kendime şair diyebilir miydim?”2 

Önceleri hece vezniyle şiirler yazan Ziya Osman Saba, Servet-i Fünun şairlerinin 

etkisiyle bol sıfatlı, tasvire ağırlık veren karamsar şiirler yazdı. Bu şiirlerinde ölüm, 

tabut, mezar, cenaze, zindan, karanlık ve yorgunluk gibi kelimeler yanında azda olsa 

sessizlik, güvercin, kurban, yağmur, bahar ve deniz gibi kelimelerde yer alır. Doğal 

olarak bütün bu karamsarlıklar şairin geçirdiği acı hayat tecrübelerine, annesini küçük 

yaşta kaybetmesine, babasından, ev ve aile çevresinden ayrılmasına bağlıysada, bir 

yanıyla da Servet-i Fünun ve bu etkiyle şiirler söyleyen Fecr-i Ati şairleri ile Necip 

Fazıl Kısakürek'in meydana getirdiği atmosfere bağlıdır. O her zaman bir mizacın 

şairi olmuş, sıkıntılı dönemlerinde Yunus Emre gibi ölüme sığınarak, ahirete göçmüş 

                                                 
1 Kitap-Haber Dergisi, Mart 2003. 
2 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul 1990, 380. 
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sevdiklerine kavuşmayı istemiş, mutlu günlerinde de bulduklarıyla yetinmenin, 

dünyalara değer bir zenginlik olduğunu ifade etmiştir. 

Onun şiirleri, küçük adamın ve orta hâlli vatandaşın günlük hayatından yola 

çıkarken, çocukluk dünyasına özlemi, Allah ve ahiret düşüncesini de ele alır. Çünkü 

küçük yaşta kaybettiği annesi ve öteki yakınları hep ölmüştür. O da sevdiklerini hep 

özledikçe, baş edemediği dertlerinden bunaldıkça Allah'a, öte dünyaya ve ölüme 

sığınmaya başlar. Ölüm, Yunus Emre'den sonra şiirimizde ilk kez Ziya Osman'ın ilk 

dönem şiirlerinde korkulan bir şey olmaktan çıkmıştır. 

Gerçektende ev ve aile ilgili temalara, yoksul hayatların doğurduğu merhamet 

duygusuna samimiyetle yaklaşan ve evi yaşanan hayatın sembolü gibi ele alan şiirleri 

ile tanınan Ziya Osman Saba, edebiyatımızda kendine has bir yere sahiptir. Behçet 

Necatigil onda üç temanın ağırlık taşıdığını belirtir: Ölüm, ahiret ve Allah. Bunlardan 

başka, sıradan insanın günlük yaşayışı, acısı, sevinci, üzüntüsü, mahzun bir gülümseme 

doğuracak incelikte ve sevimlilikte, Ziya Osman'ın şiirine taht kurmuştur.3 

"Rabbim, şuracıkta sen bari gözlerimi yum! 

Sen, bana en son kalan, ben senin en son kulun; 
Bu akşam artık seni anmayan İstanbul'un 

Bomboş bir camiinde uyumak istiyorum." 

Şiirlerinde çatışmadan çok, iç dünyasını yansıtma çabası görülür. O yüzden de 

yaşadığı dönemde görülen bütün şiir tekniklerini kullanmıştır. Mütevekkil, mütevazi ve 

inanan bir kişiliği ile orta halli bir insanın İstanbul kültürünü devam ettirme çabasını 

ortaya koyan şiirleriyle, Ziya Osman Saba'nın bir derviş kimliği ortaya koyduğu 

savunula gelmiştir. Bu bakımdan onu tasavvufi şiirimizin bir devamı olarak gören 

edebiyatçılarımız vardır.İlk gençlik çağından, ölümüne kadar belli bir tavrı korumuş, 

şiirlerinde olduğu kadar dost ve arkadaş ilişkilerinde evlilik ve aile hayatında, ayrıldığı 

eşinden kendisini eleştirenlere kadar herkese iyilikle davranmış, hiçbir kötülüğe razı 

görünmemiş bir sanatçının, sanat hayatında benzer bir tutum izlemesi doğaldır. Bu 

yüzden şiirlerinin yanı sıra hatıralarından yola çıkan hikâyelerinde ve kitap tanıtma 

yazılarında hep bir dost sanatçı yüzünün tebessümleri görülür. Sanat hayatının ilk 

devresinde olduğu gibi, son devresinde de Ziya Osman'ın kırıcı eleştiriler yazdığı, 

polemiklere girdiği görülmemiştir. Esasen her şeyi iyi yanından almaya kendini 

zorlamadan alışmış bir şahsiyetin, ele aldığı kitapları ve insanları bile olumlu 

yönleriyle anlatması oldukça normaldir. Otuz yıllık sanat hayatında, üç şiir ve iki 

hikâye kitabı meydana getiren şairimizin, eski İstanbul hayatını, çocukluğundan 

başlayarak ilk gençlik yıllarına ve ikinci evliliğine kadar geçirdiği değişimleri, 

okuduğu kitaplardan, gezdiği semtlere, okul arkadaşlarından, hatırası olan elbise ve 

vapurlara kadar hayatına karışan bütün unsurları anlattığı hikâyelerinde, daha çok 

hatıra çeşnisi vardır. 

Mehmet Kaplan'a göre, Ziya Osman Saba'da sevgi teması esastır. 

"...Arkadaşlarının şahadetine göre, hayatında olduğu gibi, eserlerinde de, sesini fazla 

çıkarmayan, son derece mütevazi bir insan. Hayat ve eserleri ile uçak veya fabrika 

gürültüsü çıkaran Nazım Hikmet tipinde meydan veya sahne şairlerinin tam zıddı. 

                                                 
3 Mustafa Miyasoğlu, Ziya Osman Saba, İstanbul 1987, 9. 
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Cahit Sıtkı'da hatta Orhan Veli'de de, Ziya Osman'ınkine benzeyen bir kendine 

yetiş, hayatın manasını ve saadeti yaşanılan hayatın teferruatında arayış ve buluş 

vardır. Cahit Sıtkı ile Orhan Veli'nin dünyaya bakış tarzları Saba'nınkinden biraz daha 
geniş ve derindir. Ziya Osman Saba, belki mizacı dolayısıyla onlardan daha az cesur 

ve siliktir. Saba'yı en iyi anlayanlardan Behçet Necatigil, onunla Yunus arasında bir 

yakınlık bulur. 

Gerçekten de, kendisini daima ölüm ve Allah karşısında hissettiği için benliğinde 

gururu ve gösterişi yenen, tevazuu en yüksek rütbe sayan Saba, küçük insanlarla Yunus 
arasında münasebet bulur. Sakin, içe dönük hayatı benimseyiş bakımından bu 

doğrudur. Yalnız Yunus'un içe dönüşünde, mistik felsefenin, Allah'ı kendinde buluşun 

büyük rolü vardır. Dıştan içe dönen Yunus, kendinde Allah'ı bulduktan sonra, dışa 
döner, bütün kâinatı ve insanları kucaklar. Ziya Osman'da bazı şiirlerinde varlığı ve  

Allah'ı yüceltir. Fakat o bir mistik değil, kendi halinde bir büro adamıdır. Fakat bu 
insanî sevgisi Yunus'a yaklaşır.4 

Ziya Osman Saba'da kısa sayılabilecek ömründe, hiç de küçümsenmeyecek 

değerde eserler bırakıp; istediği ve özlediği Allah'ına kavuştu. Eserleri tabii ki kıymet 

bilenler için yadigardır. 

Ziya Osman'ı yakın dostu Behçet Necatigil'in şu cümleleriyle noktalayalım. 

"Ölümü, içinde küçükten beslediği için dehşete düşmeden, irkilmeden, tam bir 
teslimiyetle, özleyerek beklemiş tek şairimizdir. Allah'a bu şekilde bağlılığı, onu 

beyazın hayranı yaptı. Şiirlerinde kir yoktur, leke yoktur. Katıksız, arı, duru dünya 
kirlerinden uzak, temiz şiirlerdir bunlar; hatıralara vefası, sevgileri gibi temizdi.”5 

 

RABBİM NİHAYET SANA 

 

Rabbim nihayet sana itaat edeceğiz... 
Artık ne kin, ne haset, ne de yaşamak hırsı, 

Belki bir sabah vakti, belki bir gece yarısı, 

Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz. 
Ben artık korkmuyorum, her şeyde bir hikmet var 

Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar. 

Belki de bir bahçeyi müjdeliyor şu duvar, 
Birer ağaç altında sevgilimiz annemiz. 

Gece değmemiş sema, dalga bilmeyen deniz. 
En güzel, en bahtiyar, en aydınlık, en temiz. 

Ümitler içindeyim çok şükür öleceğiz... 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Mehmet Kaplan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Ankara 1990, 406. 
5 Behçet Necatigil, Bütün Eserleri 5, İstanbul 1983, 212. 
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“Edebî eser, rüya ile gerçek arasında mutavassıt bir yer işgal eder. 

Onda hem bir rüyaya has vasıfları hem de gerçeğin canlı akisleri vardır. 

Reel ile ideal birbirinden ayrı değil bilakis birbirine sımsıkı bağlıdır.” 

Mehmet Kaplan 

 
TANPINAR’I NİÇİN OKUMALIYIZ? 

Kibar Ayaydın 

 

 

Her önemli yazar için sorulabilecek böyle bir soruyla 

Tanpınar’ı anlatmaya çalışmam benim için belki de zorların en 

zoru olacak. Ama burada şunu teslim etmek lazım ki, bazı 

şahsiyetleri çözümleyebilmek için ara ara “Niçin?” sorusunu 

sormak gerekir. Bu niçinlerin içinde gizli olan cevaplar yazar ve 

eseriyle ilgili yeni değerlendirmelere sebep olacağı gibi; ortaya 

konulan eserlerin daha iyi anlaşılmasını da sağlayacaktır. Bu usul, 

her ne kadar bilimsel bilginin yöntem ve tekniklerini hatırlatsa da; 

bizim, onu anlatırken böyle bir iddiamızın olmadığını peşinen 

söylemek gerekir. Özellikle de son dönemlerde basın-yayın yoluyla da pekiştirilen ve 

mazisi pek eski olmayan popüler kültür, hakiki edebî eserleri gölgede bırakmıştır. Genç 

neslin Mehmet Kaplan’ı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, Erol Güngör’ü, Mahir İz’i, Nihat 

Sami Banarlı’yı, Mümtaz Turhan’ı, Ali Nihat Tarlan’ı bilmeden yetişmeleri 

kültürümüz için büyük bir kayıptır. Aslında benim “niçin” sorusuyla yapmaya 

çalıştığım; Tanpınar gibi çok yönlü bir şahsiyette toplanan kültür ve medeniyet 

unsurlarını deşifre ederek,  kültür adamının vasıflarını ortaya koymaktır. Birol Emil’in 

onun ölümü üzerine yazdığı şu keskin ifade sanırım Tanpınar’ı niçin okumamız 

gerektiğini en veciz şekilde anlatmaktadır. “Bir milletin kültüründe belki en büyük 

talihsizlik, tek başına bir kâinat kurmuş şahsiyetlerin, arkalarında ancak kendi 
mevcudiyetleri ile doldurulabilen bir boşluk bırakarak göçmeleridir.” 

Tanpınar “nev’i şahsına münhasır olan” şahsiyetlerden biridir. Birçok kimliği 

üzerinde taşıyan Tanpınar, bu özelliğiyle romandan hikâyeye, şiirden denemeye kadar 

pek çok türden eser vermiştir. Her ne kadar şiirde Yahya Kemal’in gölgesinde yetişmiş 

olsa bile, farklı duyuş ve algılayışı ile ondan çok farklı bir şiir nizamı oluşturmuştur. 

Tanpınar yaşadığı dönem itibariyle hem Şark’ı hem de Garp’ı yakından tanımıştır. 

Onun eserlerinin çoğunda bu terkibin izlerini görebiliriz. Roman ve hikâyelerindeki 

teksif ile şiirlerindeki sanatlı söyleyiş hemen hemen akademik tarzdaki eserlerinde de 

görülür. Aslında onun hayata bakışındaki tek özelliği; her şeyi “estet” bir bakış açısıyla 

yorumlamasıdır. Kaba eşyayı realistler gibi bütün çıplaklığıyla vermekten imtina eder. 

Onun bakışında meselâ bir taş alelâde bir madde değildir. Belki asırların hangi zaman 

kırıntısını üzerinde taşıyan, hangi kalenin burcundan yere düşerken çıkarılan derin bir 

“ah”a eşlik eden; üzerinde katmanlaşmış bir rüya perdesini derununda saklayan, bir 

sırlar mecmuasıdır. İşte burada Tanpınar’ı “Niçin?” okumamız gerektiği üzerinde 

yoğunlaşmamız gerekiyor. Sanat eseri, bizde bildik duyguların ötesinde daha farklı 
çağrışımlar yapmalı değil mi? O, zamanı ve mekânı ele alırken bakışımızı yeniden 
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ayarlar. Onun kelimelerinde hayal dünyasının sınırlarını zorlayan, hayatı ve hadiseleri 

tekrar kurgulayan kelimelerden bir senfoni oluşturan bir terkibin varlığını görürüz. Çok 

iyi hatırlıyorum; üniversite yıllarında bir hocam “Tanpınar’ı her okuduğumda farklı 
farklı şeyler anlıyorum. O her an keşfedilmeyi bekleyen ve her keşifden sonra yeni 

keşiflere yol veren bir sanatkârdır.” demişti. İnanın öyle. Onun eserlerini bir bütün 

içerisinde okumak insana müthiş bir haz veriyor. Huzur’da Mümtaz aşkın ve sanatın 

diyalektiğini yaparken, Nuran’da aşkın ulaşılmazları arasında, munis bir kadın 

psikolojisiyle veriliyor. Huzur’daki her cümle kelime arkeologları tarafından tekrar ber 

tekrar incelenmelidir. Her bir kelime, arkasında binlerce yıllık bir kültür mirasını 

sürükleyip götürmektedir. Onun, Nuran’la idealleştirdiği “aşk”, keyfiyetine malik 

olunan bir sır gibi, kelimelerin estetik terkibine havale edilir. 

“Uzviyetimizin en karanlık tarafında, çok gizli bir yerde teninin kadınından 

ayrılmış olmanın azabı mevcut ve müessirdir. Onun içindir ki her âşık, Verlaine gibi 
“aziz mahluk, senin en ufak kımıldanışınla bütün ümitsizliklerim yeni baştan canlanır” 

diye düşünür ve yine bütün bunlar dolayısyladır ki her âşık zaman zaman sevgilisine 

aşağı yukarı şöyle demek ister. “Benim için her zaman yenisin ve yenileşmenin sırrına 
sahipsin; bununla beraber seni teşkil eden zerre ve unsurların hiç birine yabancı 

değilim! Öyle ki seni ta ezelden beri tanıdığımı, güzelliğini yapan mucizeli şeylerin 

iştiyakını, farkına varmadan sayısız bir zaman içinde çektiğimi sanıyorum. Onlar bütün 
tekevvün boyunca benim kısa lezzetlerim ve uzun hasretlerim olmuşlardı. Şimdi onların 

hepsini sende, senin tılsımlı terkibinde teker teker buldukça şaşırıyorum. Bana 
gelmeden evvel neredeydin? Bütün bu mükemmel şeyler, bu emsalsiz güzellikler ve 

mukavemet edilmez câzibeler parça parça hangi yıldızlarda dinleniyordu? Çünkü 

sende onların hepsinden ve esrarengiz hâsiyetlerinden bir şeyler var, dalgın ve etrafına 

yabancı anlarında onlara doğru uzaklaştığını, onların hülyasına büründüğünü o kadar 

çok sezdim ki… Söyle, seni ilk aramaya başladığım andan bugüne kadar eşyanın 
tenevvü’ünde geçirdiğin tecrübeleri anlat! Hangi zengin ve esrarlı madenlerde, hangi 

nâdir hassalı ve acaip parıltılı taşlarda uyudun? Hangi muattar, göz alıcı ve kıvrak 

nebatlarda büyüdün ve hangi çevik hayvan vücutlarında, hareketlerinin o keskin ve 
zâlim melekesini, vücudunun tehlikeli rehavetini elde ettin? Sesinin inhinalarını hangi 

dereler verdi? Göz yaşlarının sıcaklığını topladığın akşamlar nasıl akşamlardı? Kaç 

yaşayan ve şuurlu vücutta henüz tamamlanmamış hüviyetinin cazibe ve kudretlerini 
deneye deneye yetiştin? Teninin afif hicabını bulmak için kaç gül bahçesi, kaç şaire 

ilham verdi ve kaç bahar nefesinin rayihasını vücude getirmek için iflâs etti?... Sen 
unsurlarını veren şeylere dağılmak, ben nizamını ve gayesini sende bulduğum bir 

vahdette ebediyet boyunca toplu kalmak istiyorum; onun için şefkatim mahbesindir!” 

Tarih, sanat, mimari, dönem, aşk, ölüm, vuslat, musiki hemen hepsi yerli yerine 

oturtulmuştur. Niçin okunmalıdır Tanpınar? Tanpınar serapa bir kültür erüdisidir. 

Tarihî bir bilgiden ziyade maddeye işlenmiş şekliyle verir. Zaman binlerce yılın 

gerisinde “an”a taşınmış, geçmiş ile gelecek arasında sadece bir rüya perdesi kalmıştır. 

İşte Tanpınar, okuyucuyu burada kendine râm eder. Mahir bir okuyucu, o rüya 

perdesini sıyırmasını bilir. Ve o perde sıyrıldıktan sonra, muhayyilenin gördüğü, 

izlediği ve tadına vardığı şeyler, artık eseri okuyanın bizzat aktif olarak katıldığı yeni 

bir kurguya dönüşür. 

Niçin okunmalıdır Tanpınar? 
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Kendimizi ifadede acziyete düştüğümüzde birilerinin kelimelerine yaslanma 

ihtiyacı hissederiz. İşte böyle anların kelime sanatkârıdır Tanpınar. Onun anlattığı  

aslında bizizdir. Ne güzel de anlatmıştır, kelimelerin büyüsüyle âdeta içimizi dışımıza 

şerh etmiştir. 

Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak. 

Rüyaların kadar sade, güzeldin, 
Baş başa uzandık günlerce ıslak 

Çimenlerinde yaz bahçelerinin. 

Ömrün gecesinde sükûn, aydınlık 

Boşanan bir seldi avuçlarından, 

Bir masal meyvesi gibi paylaştık 

Mehtabı kırılmış dal uçlarından. 

Onun eserlerinden hareketle, onu bir iki sayfaya sığdırıp anlatmak gerçekten zor 

bir iş. Eserlerindeki derinlik, bizi sürükleyip götüren o estetik bakış, sanatın 

inceliklerini yeniden keşfetmemize imkân veriyor. Sanat ve aşk olmazsa maddenin dar 

kalıpları bizi sıkar ve boğar. Ne güzel demiş Yunus; “Bunca varlık var iken, gitmez 
gönül darlığı.” Gönül darlığımıza bir genişlik kazandıran, ruhumuzu sanatın aynasında 

parlatıp, estetik bir duyuş kazandıran eserler, her an varlığımızı yeniden keşfetmemizi 

sağlayacaktır. 

Tanpınar’ı okuma gayreti içinde olan herkes için şunu söylemek gerekir. Sabırla 

sevgiyi harmanlayın, onun size kazandıracağı çok şey olacaktır. Tanpınar bir çırpıda 

okunup kenara atılacak yazarlardan değildir. Cümleleri, kelimeleri üzerinde düşüne 

düşüne okunması gerekir. Hatta geri dönüşler yoluyla iki üç defa okumak bizleri 

nihayetsiz bir zevk-i selim sahibi yapacaktır. Yazımı Tanpınar’ın öğrencilerinden 

edebiyat araştırıcısı Mehmet Kaplan’ın şu anekdotuyla bitirmek istiyorum: 

“Tanpınar’ın roman ve hikâyeleri sadece estetik bakımdan güzel değillerdir. Onlarda 
çok zengin psikolojik, sosyal, metafizik ve kültürel değerler vardır. Bu değerlerin 

bütününü ilk okuyuşta anlamak ve kavramak mümkün değildir. Onlar estetik bakımdan  

ne kadar güzel iseler, muhteva bakımından da o kadar yoğundurlar. Tanpınar’ın 
şiirleri gibi hikâye ve romanları da  ne kadar çok okunursa, insâna o kadar değişik 

çehre ile gözükürler. Bu eserlerde aşk, tabiat, musiki, tarih, insan kaderi, ferdî 

meselelerle sosyal meseleler iç içedir ve birbirine bağlıdır. Tanpınar, Türk 
edebiyatında eserleri en yoğun ve en karmaşık olan yazardır. Bundan dolayı onlar, tam 

mânâsıyla ancak tekrar tekrar okunmak suretiyle anlaşılırlar. Hatta onları bir kişinin 
tek başına anlaması güçtür. Biz İstanbul’da Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanını, 

asistan, doçent ve doktora öğrencileriyle beraber bir sömestr inceledik ve bundan 

büyük bir zevk aldık. İstanbul’da başka Tanpınar hayranlarının da onun romanlarını 
ortak bir tartışma konusu yaptıklarını öğrendim ve buna memnun oldum. Zira 

Tanpınar’ın romanları bizi kendi medeniyetimiz, sanatımız ve kültür değerlerimiz 
üzerinde düşündüren en güzel eserlerdir. Onları okuyanlar hem derin, sürekli bir 

güzellik duygusu hissederler, hem de zengin bir düşünce âlemine girerler.” 
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AYNI KADERİN ŞAİRLERİ HAŞİM VE 

TANPINAR 
İsmail Özmel 

 

 

Melâli anlamayan nesle sitem etti Haşim 

Tanpınar dilde rüya hâlini kurdu 

Aldı duasını Türkçenin. 

Zamanla, sabırla tatlandı acı, 

Meyve umuduyla dikti ağacı. 

 

Özlemleri doyuran hayal perdeye 

El değmeden  gittiler, nafile deme. 

Böyle bir hicrana şiir dediler 

Feda ettiler saadeti, sanat namına. 

 

Rüyayı ifşa eden bir çift göz gibi camlar 

Sözlerden ve tüllerden bir dünya yarattılar. 

Gelecek kuşaklara ilham oldu her biri 

Hayatın büyüsüne söylettiler şiiri. 

 

Mısralar şekillendi hayalle ve sanatla 

Tefekkür zaman oldu, zaman oldu hatıra. 

Ve tadından habersiz akıp giden bir ırmak 

Unutulmaz serüven, uçup giden ömre bak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HAYALİ CİHAN DEĞER 

Yard. Doç. Dr. Faruk Yılmaz1 

 

 

“Öyle zaman olur ki hayali cihan değer!” Geçenlerde albümümde rastladığım bir 

fotoğraf bana bu dizeyi hatırlattı. 

                                                 
1Niğde Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı. 
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Fotoğraf makinesi, bulunduğu, keşfedildiği dönemde gerçekten büyük bir 

ilerlemenin de habercisi olmuştu. Nice ressamın çizemediği hatları bile, zamanı 

durdurarak ve o anı zamana, tarihe hediye ederek büyük bir inkılap yapmıştı. Bugün 

kullandığımız film makinelerinin, televizyonların kökeni de işte objektifin bir anlık  

bakışında saklı esrardadır. İnsanoğlu bu icadını geliştirmiş, otomasyon çağı dediğimiz, 

görüntüler âleminin, sanal dünyaların kapısını fotoğraf makinesinin bir  göz 

kırpmasıyla açmıştır. 

 
Soldan sağa: Faruk Yılmaz, İsmail Özmel, Şahin Uçar. 

Mevlânâ döneminin ünlü ressamı Behzad için şairin söylediği: 

“Güzel çizersin hût-i dilberi amma, 

O füsûn-u fitneye geldikte Behzad neylersin!” 

(Ey ressam, sevgilinin yüz hatlarını güzel resmediyorsun ama Behzad o fitne 

koparan gözlerine geldiğinde neyleyeceksin?) 

Şairin dediği gibi, ressamın resmi gözlerdeki parlaklığı veremese de, bir fotoğrafa 

baktığınız an, mazide yaşananlar, anılar size çok şeyi hayalde de olsa geri getirebilir ve 

işte hayali cihan değen anıları tekrar canlandırabilir. 

Peki, nereden geldi şimdi fotoğrafla ilgili bu kadar kelam yazmak aklımıza?  

Çünkü bu fotoğraf, üç kelam üstadının bir anlık zamanı durdurmasının, zamanda 

bu üç kelamın tevafukunun fotoğraf kağıdına yansımasıydı. 

Zaten fotoğraftan yansıyan bakışıyla Şeyda Divanı sahibi, şöyle diyordu divanının 

başında: 

“Allah’ın Arşı altında öyle hazineleri vardır ki o hazinelerin anahtarları şairlerin 

dilleridir.” 

Bu nedenledir ki kelamın efendisi olan şairlerle bir arada olmak, o hazinelerden 

müstefid olmaktır. Ve kelam sahibinden uzak olmamaktır. 

Ve nihayet dost üzerine söylenenler... Gönül dostlukları ise günümüzde aranan ve 

bir türlü bulunamayan, menfaatten âri, çıkardan ve çıkarcılıklardan uzak dostluklar... 

İşte bizi mazinin ufkuna salan, gözümüzü geçmişin denizlerine daldıran bir fotoğrafın 

düşündürdükleri... 

Aziz dost İsmail Özmel... Onun adını ilk kez 1990 yılında Niğde Valiliği 

tarafından yayınlanan Dünden Bugüne Niğde’li Şair ve Yazarlar kitabının I. cildinde 

görmüş, Niğde’nin gelmiş, geçmiş şairlerini bir araya getiren engin bilgisi ve 

araştırmacı kişiliğiyle yazarlık gücünü de eserinde sergilemiş bulunan bu değerli insanı 

tanımak istemiştim... O sıralarda ben,  başka bir kentte C. Savcısı olarak 
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çalışmaktaydım. 1977 yılında lise mezunu olarak ayrıldığım Niğde’den epeyce uzak 

kalmış, tahsilimi tamamladığım İstanbul’un büyüsü beni de sarmış, tam 10 yıl 

İstanbul’dan ayrılamamıştım. 

Yüksek lisans ve doktora eğitimimi yürütürken, bir yandan da muhtelif alanlarda 

bilimsel çalışmalar yapıyor, telif ve tercüme eserler hazırlayıp yayınlıyordum. Ama 

memleketimden, memleketimin insanından ayrı kalmanın hüznü ve burukluğu da her 

Niğde’ye geldiğimde beni sarıyordu. Anadolu’nun bu çorak ikliminde yeşeren 

tohumların nadirliği, ikliminin çetinliği nedeniyle yeşeren değerlerin cılızlığı içimi 

burkuyordu... İşte böyle bir ortamda, Niğde’nin şair ve yazarlarını bir güldestede 

toparlamış bulunan İsmail Özmel ile tanışmak istedim. Üstelik İsmail Özmel benim 

meslektaşımdı, Niğde’de Avukatlığın pirlerindendi. 

Bana imzaladığı Niğde’li Şair ve Yazarlar kitabından sonra, onun yayınladığı 

birçok eserinden de haberdar oldum. Bende de  bazen nükseden İstanbul aşkı ile 

İstanbul’un fikir ve sanat dünyalarına uzanır, sohbetler ederdik. Onun Ankara Hukuk 

Fakültesi mezunu olmasına rağmen, İstanbul efendisi tavırları tüm dostlarınca 

malumdur. Çağır da Geleyim Güzel İstanbul onun İstanbul özlemli 1986 yılında 

yayımladığı bir şiir kitabının adıydı. Bir Daha Yaşamak, 1969 yılında Niğde’de Tuğrul 

Matbaasında basımını yaptırdığı 110 sayfalık bir başka şiir kitabıydı. 1969 yılı, benim 

ilkokulda okuduğum yıllardı. O tarihlerde ben tabii ki sanat ve edebiyat dünyasından 

bîhaberdim. O tarihlerin özlemini şöyle bir anımsadığımda, ne tatlı hayaller canlanır 

zihnimde… 

Birincilikle bitirdiğim ilkokul sıralarında bile şiirler karalıyor, orta mektep 

sıralarında da amatör şiir ve yazılar hazırlıyor, bunları o sırada Niğde’nin Sesi 

Gazetesini de neşretmekte bulunan Tuğrul Matbaasına götürüp, ertesi günü rotatiflerle 

basılan gazetede şiir ve yazılarımın neşredildiğini görüp, ne kadar sevinirdim... 

İsmail Ağabey de o tarihlerde şiir kitapları neşretmekteymiş ama tabi ki benim 

çocuk muhayyilem bunları kavrayacak durumda değildi. Onunla tanışmam ancak 

bundan 20 yıl kadar sonra olacaktı. 

Her Niğde’ye gelişimde ona uğramaya hatırını sorup, mahdut zamanda da olsa, 

edebiyat, sanat, politika mevzularında onunla değerli sohbetler yapmaya başladık. 

Hatta zamanın Adalet Bakanı’nın çalıştığım ilçeye bir “torpilli” tayin yapmak 

maksadıyla benim kararnamemi Diyarbakır’ın bir ilçesine çıkarması üzerine, bundan 

müteessir olup Niğde’ye gelerek kendisine yakındığımda, Merkez İş Hanındaki küçük 

bürosundaki diğer masayı ve koltuğu gösterip, “İstiyorsan gel, birlikte çalışalım.” 

demesi ve bu âlicenaplığı göstermesi, unutulacak anılardan değildir. 

Güneydoğu o dönemde terörle çalkalanmaktaydı. Atanmamdan kısa bir süre önce  

bu ilçenin Hakim ve C. Savcısı, PKK teröristlerince lojmanda vurulup öldürülmüşlerdi. 

Aynı siyasal ortamda, o tarihte Niğde Başsavcılığı yapan ve benim de kendi 

memleketinde çalıştığım Bekir (S.) Bey de Diyarbakır DGM Başsavcılığına atanmış, 

ben kendisine telefon edip tayinimin o bölgeye çıktığını söylediğimde, ağzından bir 

“eyvah” sözü çıkmış, ailemi, evimi oraya götürmememi tavsiye etmişti. 

Sözünü tutup evimi taşımadığım iyi olmuştu. Zaten Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu’nun itirazımı kabul edip tayin kararnamemi iptal etmesiyle birlikte tekrar batıya 
dönmüş, ancak bu arada bir yıla yakın orada çalışmak zorunda kalmış ve Güneydoğu 

gerçeğini de bu suretle yaşamıştım. 
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1993 yılında Niğde’de üniversite açıldığını işitince, zaten doktoram da 

tamamlanma aşamasında bulunduğu için, kendi memleketimde üniversiteye müracaatı 

düşündüm. Güneydoğuda bulunduğum sırada gelip araştırma görevliliği sınavına 

girdim. Ancak Jürinin değerli üyeleri, benim araştırma görevlisi olarak değil, ders 

verme hakkı da bulunan öğretim görevlisi olarak başlamamın daha uygun olacağını 

belirterek, bu hususta zamanın rektörü Prof. Dr. Oktay Yazgan Bey ile görüştüler, 

Oktay Bey, gerekli izleği (prosedürü) en kısa zamanda icra edip doktora saham olan 

tarih için, beni öğretim görevliliğine alacağını söyledi. Bu arada da tarih bölümüne 

Konya’dan Şahin Uçar isimli bir doçentin geldiğini, kıymetli çalışmaları olduğunu, 

tarih bölümünü birlikte disipline etmemizin iyi olacağını, ancak onun biraz 

mevlevîmeşrep ve musikişinas olduğunu belirtti. Şahin Uçar adını da bu suretle ilk 

defa işitmiştim. 

Kararnamem hazırlandı, ancak o sırada güneydoğuya atanmama ilişkin kararname, 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından iptal edildiği için Kayseri’nin bir 

ilçesine gelmiştim. Adalet Bakanlığı’ndan ilişik keserek gelip başlamam aşamasında, 

üniversiteye geçmek konusunda bende tekrar tereddüt hasıl oldu ve bir teşekkür 

mektubu ile sayın Rektöre bir müddet daha savcılık mesleğinde kalacağımı, gelmekten 

vazgeçtiğimi bildirdim. Böylelikle üniversiteye geçişim, ancak sonraki rektör Prof. Dr. 

Ramazan Taşdurmaz döneminde olacaktı. Yani 1995 yılı başında Prof. Dr. Ramazan 

Taşdurmaz Bey de kolaylık göstermiş ve kararnamemi kısa zamanda hazırlatarak 

göreve başlamamı sağlamıştı. 

Üniversiteye gelip başladığımda, Şahin Uçar Bey, profesör olmuştu. Üstelik 

Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Kendisiyle bir seferinde kendi odasında 

matematik felsefesi üzerine bir sohbet ve tartışmamız olmuş ve bilgisinin derinliği beni 

ona hayran bırakmıştı. Ben onu edebiyatçı ve tarihçi olarak tanırken, o, bilgi ve 

zekâsıyla çağdaş tarih ve felsefe teorilerini değerlendiriyor, eleştiriyordu. Benim de bu 

konulara ilgim vardı ve iyi okurdum. O, bu tartışmalar sırasında, Varlığın Mana ve 
Mazmunu adıyla yayınlanacak eserinin üzerinde çalışmaktaydı. 

Hakkında çok çelişkili duyumlar almaktaydım. Dengesiz çalıştığı, özel yaşantısının 

dalgalı, sosyal yaşantısının istikrarsız olduğu gibi... Ama ben bunları tahkik etmeden 

onu değerlendirmedim. Ve sonuçta gördüm ki, başkalarının bin türlü yakıştırmaları 

karşısında Şahin Uçar büyük bir beyin, insan olarak hassas, karşısındakinin değerine 

göre insanı tartan, değer veren, insanlık duyguları sınırlı olanların da bu özelliklerini 

çekinmeden yüzüne vuran, tarihine, değerlerine bağlı bir insandı. İki yılı aşkın Niğde 

arkadaşlığımız boyunca onunla bir anlaşmazlığımız söz konusu olmadı. İşte resimdeki 

üçüncü şahıs Prof. Dr. Şahin Uçar da bu kişi idi. 

Şahin Bey ile asıl samimiyetimiz, ilk eşinin vefatından sonra evlendiği eşi ile 

ilişkileri hususunda yapıcı arabuluculuklarımızla başladı. Ben o sırada Üniversitenin 

Hukuk Müşavirliği Koordinatörlüğü görevini yürütmekteydim. Ancak çabalarımız 

sonuç vermeyecek, uyumsuzluk devam edecek birkaç yıl sonra ayrılacaklar ve olan, bu 

eşinden olan iki çocuğu, Fatma ve Ahmet’e olacaktı. Kendisi bu arada Rektör 

Yardımcılığı görevinden ayrılmış, üzerinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

kalmıştı. Müdür Yardımcılığına da beni atamıştı. Karşı çıkmama hatta şartlı kabul 

etmeme, dahası bir ara istifa etmeme rağmen ısrarla bu göreve ikinci kez beni atamıştı. 
Bu vesile ile şimdiki Eğitim Fakültesi binasının dördüncü katındaki Sosyal Bilimler 
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Enstitüsü, Prof. Dr. Şahin Uçar Bey ile yaptığım değerli sohbetlerin, tartışmaların, 

eleştirilerimizin mekânı olmuştu. 

İsmail Ağabey, Şahin Hoca ve ben kimi zaman Enstitütü, kimi zaman İsmail 

Bey’in bürosunda yazları da Öğretmenevi’nin bahçesinde, çamlar altında bir araya 

gelir, edebiyattan, sanattan,  ilim ve fikir dünyasından ne değerli sohbetler yapardık. 

Ortaya atılan konularda ne yararlı düşünceler üretir, sonu esprilerle, kahkahalarla biten 

ne tatlı anılar yaşardık… Şahin Bey, kimi zaman ney de üflerdi. İsmail Beyin 1988’de 

yayınladığı Türk Musikisi ve Kültürümüz adlı eseri, O’nun musikideki vukufunu ortaya 

koymaktaydı. Dolayısıyla İç Anadolu’nun çorak toprağı Niğde, biraz da üniversite 

sayesinde eski görkemli günlerini bu sayede 21. asrın eşiğinde kısmen de olsa 

sohbetlerde yaşardı. Ben Niğde Tarihi ve çeşitli tarihî eserler üzerinde çalışmaktaydım. 

Sonuçta hacimli İlkçağ’dan Günümüze Niğde Tarihi, Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında 

Niğde, Fransız Texier’den Kapadokya ve Gabriel’den hazırladığımız, Anadolu’da Türk 
Anıtları-1 Niğde gibi Niğde üzerine çalışmalarımız bu dönemde hazırladığımız 

eserlerdi. İsmail Ağabey, 1995’te Her Mevsim Bahar adlı şiir kitabını yayınlamıştı. 

1996 yılında Adana’lı Halk Şairi Sadık Çavuş yayınlamış, Niğde’li Şair ve Yazarlar’ın 

II. cildini bitirip Valiliğe teslim etmiş, Dil ve Edebiyat Yazıları adlı eserini 

yayınlamaya çalışmaktaydı. Şahin Bey ise o fırtınalı aile ortamına rağmen, Varlığın 
Mana ve Mazmunu’nu yayınlamış, Konya’ya yayımı için Tarih Felsefesi Sohbetleri’ni 

göndermiş ve tüm tarih felsefesi üzerindeki yazılarını bir araya getirmek çarelerini 

arıyordu. Benim de aracı olmamla İstanbul’da Nehir Yayınlarından Tarih Felsefesi 

Meseleleri adlı eseri yayınlandı. Niğde’de onun divan şiiri tarzındaki Şeyda Divanı’nın 

yeniden basılmıştı. 

Fakat Şahin Uçar, 1997-1998 eğitim yılı başında Niğde’de derslerine giremedi. 

Üniversitede kimileri tarafından taciz edildi. Asistanları bile onun içinde bulunduğu 

halet-i ruhiyeden bîhaber, onu yıpratmak için ellerinden gelenleri yapıyorlardı. 

Sonuçta Şahin Bey, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin Ankara’da bulunan Sosyal 

Bilimler Enstitüsü’nde dersler vermek için bir yıllık izin alarak Ankara’daki evine 

taşındı. Neticede emekliliği geldiği için de 1998 yılı başında emekliliğini isteyip 

emekliye ayrıldı. Sonraki yıllarda yurtdışında görevler aldı. Bu ayrılıştan evvel, İsmail 

Ağabeyin hassas düşüncesi neticesi, bürosunun altındaki fotoğrafçıda resimlenen 

birliktelik anımız, işte bize bu satırları yazdırdı. Bunun için tekrar söylemeliyiz ki 

“Öyle zaman olur ki, hayali cihan değer!”... İşin daha garibi şu ki; bu fotoğraf ve 

anılarımız, İsmail Ağabeyin öncülük ettiği Akpınar’da yayınlanacak, tekrar hayat 

bulacaktı!...

 

 

 

 

 

Haberler: 

NİĞDE VE KAYSERİ YAKLAŞIMI 

Kibar Ayaydın 
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Ön sıra soldan sağa: Mehmet Çayırdağ, Nevzat Türkten, İsmail Özmel, Alim Gerçel. 

Arka sıra soldan sağa: Kibar Ayaydın, Bekir Oğuzbaşaran, A. Vehbi Ecer, Nurkal 

Kumsuz, İsmail Adil Şahin. 
 

Kayseri ve Niğde şehirleri, kültür ve sanatın Anadolu’dan yükselen mütevazı 

sesleridir. Bu mütevazılığını 2005 yılının 13 Temmuzunda Erciyes Üniversitesi Sosyal 

Tesislerinde yapılan yemekli toplantıda da gösterdi. Bu toplantı, Niğde’nin yetiştirdiği 

değerli şair-yazar avukat İsmail Özmel’in önderliğinde, bir grup aydının Türk dilinin 

meseleleriyle ilgili görüş alış verişinde bulunup ortak bir basın bildirisi kaleme almak 

düşüncesiyle yapıldı. Ilık bir Kayseri akşamında, Erciyes Üniversitesinin değerli 

akademisyenlerinin gündemdeki meselelerle ilgili beyanları, Erciyes dergisi sahibi 

Nevzat Türkten Bey’in konuşması uzun süre göremediğim ama bu toplantı vesilesiyle 

görüştüğüm şair-yazar ve akademisyen kıymetli hocam Bekir Oğuzbaşaran’ın o güzel 

sözleri, ortamın atmosferini tadına doyum olmaz bir kültür iklimine taşıdı. Bu kültür 

ortamında son zamanlarda dilimiz üzerinde oynanan oyunların Türkçe’nin geleceği 

açısından bir sıkıntı olacağı üzerinde ısrarla duruldu. 

Dil bir milletin hafızasıdır. Dil geçmiş ile gelecek arasında tarihî kökleri olan çok 

uzun bir köprüdür. Bu köprünün korunabilmesi için; zaman zaman bir hafıza 

yenilenmesine ihtiyaç vardır. Biz biliyoruz ki, köklü bir medeniyetler zinciri kurmuş 

olan Türk milleti; ecdadının birikimlerine bu anlayışla tekrar sahip çıkacaktır. Milleti 

bir vücut hâlinde, bir arada tutan ancak dildir. Dilin millet hayatındaki önemini, 

Konfüçyüs’ün şu ibretli ifadeleri ne güzel dile getirir. Konfüçyüs’e “Bir ülkeyi idare 

etmeye çağrılsaydınız önce ne yapardınız?” diye sorulduğunda, O, “Önce dili 

düzeltirdim. Dil düzgün olmazsa, kelimeler düşünceleri iyi anlatamaz. Düşünceler iyi 

anlatılmazsa, ahlâk ve kültür bozulur. Ahlâk ve kültür bozulursa, adalet yolunu şaşırır. 

Adalet yanlış yola saparsa, halk güçsüzlük ve şaşkınlık içine girer, ne yapacağını 

bilemez. Bu sebeple söylenilen sözü doğru söylemeli. Hiçbir şey dil kadar mühim 
değildir.”  

Niğde-Kayseri Yaklaşımının Türk diliyle ilgili yaptığı açıklamalar ulusal ve yerel 

gazetelerde yayınlanmış olup Türk Dili Dergisi’nin Eylül 2005’deki sayısında da yer 

almıştır. Bu yaklaşımın ortaya koyduğu düşünceleri aynen buraya aktarıyorum. 

“Okullarımızda Türk edebiyatını yeterince öğretemediğimizden ve çocuklarımızın 
kelime dağarcıklarının fakirliğinden şikayet ediyoruz. Çarşı pazarımızı batı kaynaklı 

kelimelerin istila ettiğinden yakınıyoruz. Edebiyatımızın zenginliklerini diğer dillere 
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aktarmamız gerektiğini, bunun etkili ve anlamlı, güzel bir tanıtım olacağını söylüyoruz. 

Kültürümüzün ve edebiyatımızın zenginliğini ancak böyle anlatabiliriz, diyoruz. Ama 

yapılan çalışmaların neler olduğunu, ne kadar mesafe kat ettiğimizi biliyor muyuz?  

Gelişmiş ülkelerin dillerine, tarihlerine, kültür ve sanatlarına, edebiyatlarına nasıl 

sahip çıktıklarını görüyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri, yıllar önce, İngilizceden dillerine 

giren kelimelere karşı mücadele açtılar, dillerini bu baskılardan korumak için kanun 
bile çıkardılar. 

Türkçenin kaynakları ve zenginlikleri üzerine Türk Dil Kurumunun elle tutulur, 
gözle görülür güzel çalışmalar yaptığını genel ağ ortamında bu çalışmaları 

sunduklarını, yakında örneklerle zenginleştirilmiş bir büyük sözlüğü de kültür 

hayatımıza kazandırmak üzere olduklarını biliyoruz. 

Türkçenin; yapısı, kelime türetmedeki emsalsiz kabiliyeti, okunduğu gibi 

yazılması, yazıldığı gibi okunması bakımlarından; bilgisayar çağının en ideal dili 
olduğu bir gerçektir. Bunun yanında tarihî zenginliği, istinasız kurallara bağlı güçlü 

bir dil olduğu, dil bilginlerinin açıkça ettiği gerçeklerdir. 

Ama birçok uygulama gösteriyor ki, maalesef yeterli bir dil bilincine sahip değiliz. 
Bunun en göz alıcı göstergelerinden birisi de ticarethanelerin isim tabelalarıdır. 

Dükkân isimleri ve turistik beldelerimizdeki yer isimleri başlı başına bir mesele olarak 

karşımızda durmaktadır. Dükkânlarımızın yabancı kelimelerle dolu tabelaları ve 
turistik yörelerdeki yer isimlerimizin yerine, yüzyıllar önceki isimlerin yazılması ve 

bundan fayda umulmasını anlamak mümkün değildir. Turistik yayınlarla bu konu 
açıklığa kavuşturulabilir. Gelen turistlere yörenin tarihî ve turistik bilgileri ile 

arkeolojik bilgiler de verilebilir. O tanıtma belgelerinde eski yerleşim yerleri hakkında 

bilgiler verilebilir veya asıl ismin altına, tarihteki ismi yazılabilir. Ama kendi 
isimlerimizin tamamen kaldırılması ve tarihin çok eski dönemlerinden kalma isimlerin 

ihya edilmelerini anlamak mümkün değildir. Bu işi gelişmiş ülkeler nasıl yapıyor, 
bakınız, karşılaştırınız. Biz çok işimizi yabancı hayranlığı perdesi arkasına gizlemiş ve 

çok şeyi niçin böyle yaptığımız bile düşünemez hâle gelmişiz. 

İkincisi ve daha önemlisi, yetişen yeni nesiller, Türkçenin söz dağarcığından ve 
onun zenginliklerinden haberdar değillerdir. Yani okullarımızda dilimizi ve 

edebiyatımızı yeterince öğretemiyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin sorunlarının 

ve puanlarının, üniversite seçme sınavlarında birinci derece adı geçen diğer dersler 
arasına katılması bir zarurettir. Siz Türk Dili ve Edebiyatı bilgilerini gerekli ve puan 

kazandıran sorular sorular hâline getirmezseniz, elbette Türkçenin ve Türk 
edebiyatının hâli bugünkü gibi olur. Yeni nesillerimiz de kendilerini ifade edemeyen, 

kelime dağarcığı 300-400 kelime içine sıkışmış bir dünyanın içinde kalırlar. Bu durum 

hüzün vericidir. 

Dilimiz Türkçenin bir dünya dili olduğuna, bütün güçlüklere rağmen onun tarihten 

getirdiği köklü zenginliklerinin ve kabiliyetlerinin bilincinde olan bizler, Niğdeli ve 
Kayserili aydınlar, yazarlar olarak İsmail Özmel’in daveti üzerine 13 Temmuz 2005 

günü Kayseri’de toplandık. 

Bülten tarihi: 3 Ağustos 2005 
Bülten nu.:1 

 

Türk Dil Kurumunun Kuruluşunun 73 Yılında Türk Dili Konusunda 

Niğde-Kayseri Yaklaşımı 
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Aşağıda imzası bulunan bizler; Türk Dil Kurumunun kuruluşunun 73. yılında 

Türkçenin korunması ve gelişmesi için milletçe gösterilen duyarlılığa gönülden 
katılıyor, tekliflerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz: 

1. Bir dünya dili olan Türkçe’yi batı kaynaklı kelimelerin baskısından korumak, dil 

üzerine yapılan çalışmaları daha da verimli hâle getirmek için “Türkçeyi Koruma 
Yasası”nın çıkarılmasını, 

2. Yabancı dil öğretiminin verimli bir sonuca ulaşması için gerekli şartların 
tamamlanmasını ve yabancı dille eğitime son verilmesini, 

3. Lise ve üniversite hazırlık sınıflarında yabancı dil dersleriyle beraber Türk Dili 

ve Edebiyatı derslerine de yer ve önem verilmesi, öteki sınıflardaki mevcut ders 

saatlerinin artırılmasını, 

4. Radyo ve televizyonlarda sunuculuk yapmak isteyenlerin eğitilmesini ve bir 
yeterlilik belgesine kavuşturulmasını, 

5. Yabancı dillerden dilimize kazandırılan eserlerin tercüme ve dil hataları 

üzerindeki şikâyetler artmaktadır. Bu konuda acilen “Tercüme Eserler Denetleme 
Kurulu” oluşturulmasını, kamuoyumuza saygıyla sunarız. 

İsmail Özmel (avukat-şair ve yazar), Mehmet Çayırdağ (EÜ emekli öğretim üyesi 

ve yazar), Ahmet Vehbi Ecer (EÜ emekli öğretim üyesi ve yazar), Kibar Ayaydın 
(öğretmen ve yazar), Yaşar Elden, Âlim Gerçel (Çemen Dergisi sahibi ve Yazı İşleri 

Müdürü), Nurkal Kumsuz (Diriliş Kültür Dergisi sahibi ve Yazı İşleri Müdürü), Bekir 
Oğuzbaşaran (EÜ öğretim üyesi ve yazar), İsmail Adil Şahin (eğitimci ve yazar), 

Nevzat Türkten (avukat-yazar, Erciyes Dergisi sahibi ve Yazı İşleri Müdürü), Rifat 

Yıldız (EÜ öğretim üyesi), Yusuf Akdamar, Mehmet Çelebi, Sevda Orak, Adnan 
Cıngıllıoğlu, Niğde barosundan avukatlar; Halise Karaçay, Gökşen Balaban, Hatice 

Karaca, Özlem Sırakaya, Kamile Can, Zehra Belendir, Hasan Çankaya, Ahmet 
Gültekin, Kutsi Yılmaz, Ahmet Karaca, M. Emre Seymenoğlu, Koray Atay, Süreyya 

Yıldız, Ersin Dokuzer, Dr. Göksel Baykan, Yücel Akbaba, Ö. Kürşat Çelebi, Fırat 

Uçar, Hacı Çelebi, Yard. Doç. Dr. Faruk Yılmaz, Yard. Doç. Dr. Muzaffer Akkuş, Av. 
Osman Üçer, Av. İrfan Bahar, (800 kişi).” 

 

 

 

 

 

Hikâye: 

 

ACI CEVİZ 
Murat Soyak 

 

 

Güz günleri… Yine göç vakti. Yerde sarı sarı yapraklar. Ağaçların eski neşesi 

kalmamış. 
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“Hey gidi günler heyy!.. Nerede baharım yazım, nerede yakınlarım? Şimdi şu 

evde tek başıma, kimsesiz. Sesime ses veren yok. Ölsem kim duyar?” 

Dışarıya çıktı ne yapacağını bilmez hâlde kapının önünde gezindi durdu. Duvar 

dibindeki toprağı ayağıyla basıp iyice sağlamlaştırdı. Duvarın taşlarını yokladı. Taşlar 

yerinden oynamış.  

Etrafına bakınmadan tekrar içeriye girdi. Aynada yüzüne baktı bir süre. Alnında 

derin çizgiler. Aksakalı uzar olmuş. Parmağını kaşının üzerinde gezdirdi. “Yaşlandık 

artık yaşlandık...” diye söylendi. Sandalyesini alıp pencereye yakın oturdu. Yaşadığı 

güzel günleri hatırladı. Hanımı, çocukları, komşuları bir bir gözünün önünde 

canlanıverdi. Yayla günleri, yaz akşamları, harman günleri, hele düğünler... Yüzünde 

acı bir gülümse belirdi. Gözleri yaşardı birden. Bir damla yaş göz çukurundan çenesine 

doğru süzüldü. O arada bir serçe kondu karşıdaki duvara. Serçeyi görünce, toparladı 

kendisini, düşünceden sıyrıldı. 

“Sızlanmayı bırakmalı gayrı, bugün ceviz çırpılacak; şimdi iş zamanı...” 

Hemen ocağın başına gidip akşamdan kalan çorbayı ısıtmaya durdu. Sofrayı serdi. 

Bir yufka, bir çorba. Arada bir ses duyar gibi oldu. Kapıya vuruluyordu. 

“Sabah sabah kimdir acaba?” dedi. Kapıyı yavaşça açtı. 

“Dede, bugün ceviz çırpmaya gelemeyeceğim.” 

“Niye yavrum, ne oldu, hani bana yardım edecektin?”  

“Babam koyun gütmeye gideceksin dedi. Kendisi şehre inecek bugün.” 

“Desene yine iş başa düştü. Neyse yavrum, gidebilirsin.” 

İçeriye geçip sofraya tekrar oturdu. Düşünceli bir hâli vardı. “Tırnağın varsa başını 

kaşı... Kimsenin faydası yok.” diye söylendi. İki göz ev… Duvarlarda is lekesi, teneke 

soba, pencere yanında askerlik dönüşünde getirdiği radyo, hemen yanında seccade, 

duvarda yıllar önce hanımıyla birlikte çektirdiği uçları sararmış fotoğraf, bir köşede 

yığılı yatak yorgan, yerde serili halının rengi solar olmuş, gömme dolap mavi boyalı.  

“Nasıl çıkacağım o yüksek ceviz ağacına, nasıl çırpılacak cevizler?” 

Çorbasını bitirdi. Hemen sofrayı toplayıp yandaki odaya geçti. Hazırlığını 

yaptıktan sonra dışarıya çıktı. Ara sokaklardan yürüdü, yürüdü... Bahçe yoluna ulaştı. 

Vadi boyunca uzanıyor bahçeler, bahçelerde elma, armut, ceviz ağaçları, dizi dizi 

kavaklar; yerde yeşilden sarıya yaprak yığınları. Hafiften bir yel esiyor. Elinde uzun 

çubuk, bir elinde iç içe geçmiş çuvallar...  

“Ceviz de olmasa eğer harçlığım olmayacak. Zor günümde elimin altında bir umut 

cevizlerim. Hasta olsam, ilaç param olur cevizler. Kuşlar göç göç gider olmuş. Kışa 

hazırlanıyor yeryüzü, kışa hazırlanıyor insanlar... Bir koşturmaca almış yürümüş. 

Şimdi kimi pekmez kaynatır, kimi elma toplar, kimi bağ bozar, kimi salça hazırlar, 

kimi damda serili tarhanaları bekler, kimi evine odun taşır... 

Kör boğaz ekmek ister. Doydum demez, yeter demez şu kör boğaz. Hayat böyle 

işte... Koştur koştur sonra yaşlan, yorul... Kimse kalmasın yanında, elinden tutan 

olmasın öyle mi?” 

Toprak yoldan sapıp ince uzun yola yöneldi. Elindeki uzun çubuk, yürürken bahçe 

sınırındaki çalılara takılıyordu. Alnında biriken terleri sildi. Sakalını sıvazladı.  
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“Ali Ağa niye küser bana, ben ne yaptım Ali’ye, ne suçum var bilmem!.. 

Akşamleyin kahvede yan masaya oturdu. Dönüp de “Nasılsın?” diyemedi. Dost kara 

günde belli oluyor. El ayak çekilir oldu kapımdan.” 

Bahçe duvarları yer yer yıkılmış. Duvarları aşan çalılar, ağaç dalları, yosun 

bağlamış taşlar... Köy yetmez oldu yeni yetmelere, gençlere... Gençler şimdi 

İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da... Bahçelere kim bakar? Bağlar, bahçeler 

bakımsızlıktan solar olmuş, bazı yerde ağaçlar kurur olmuş. Hani derler ya “Bakarsan 

bağ olur, bakmazsan dağ olur.” Hakikaten bu gidişle dağa benzeyecek şu güzelim 

bahçeler. “Köyü terk edenler, bir gün geriye dönerler mi acaba?” diye söylendi.  

Bir ses duydu yolun üst yanından. Ağır aksak gelen biri var. Uzaktan seçemedi 

gözleri. Yaklaşınca tanıdı. 

“Mahmut geliyor, kösenin Mahmut bu.” 

Altmış yaşlarında. Yüzü kırış kırış… Sakalı ağarmış. Başında sekiz köşeli kasket 

var. 

“Selamun aleyküm Emin.”  

“Aleyküm selam”  

“Emin, cevizi çırpmadın mı daha?” 

“Sorma Mahmut, sorma bizim işleri... Bilin ya yine de sorarsın değil mi?” 

“Bilirim bilirim de ne yapacaksın işte yaşlılık... Hadi Allah kolaylık versin!” 

“Sağ ol Mahmut, sağ ol!...” 

“Bu yolu kaç kez yürüdüm kim bilir...” 

Kendisiyle konuşur hâlde ağır ağır yürüyordu.  

“Akşam olup da karanlık çökünce kimse kimseyi görmez oluyor, duymaz oluyor. 

İnsanın üstüne bir ağırlık çöküyor. Sanki dört duvar, zindan duvarı gibi insanın üstüne 

üstüne geliyor. Bir cana hasret; sese, sohbete hasret bekle dur. Vakit de geçmez olur. 

Gündüz vakti öyle mi? Dağ, taş, kuş, ağaç gündüzleyin konuşur insanla. Her birinin 

ayrı ayrı dili var. Şu kuşların ötüşmesi dert alır insandan. Şu toprak, ne kadar da sıcak, 

samimî, sevecen bir ana gibi. Suyun akışı yok mu dinlendirir insanı, saatlerce başında 

otur, sıkılmazsın; vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsın. Ağaçlar bir bekleyeni var gibi 

kollarını açmış salınır durur. Gündüzün gözünü seveyim. Her yer aydınlık; ışık içinde 

içim dışım. Başımdaki efkâr dağılıverir bu vakitte. “Sabah ola, hayırlar ola” derdi 

anam. Gül yüzlü anamın peşinden koşa koşa bu bahçeye gelirdim.” ” 

Baktı etrafına gelen giden yok, bir türküyü söylemeye durdu:  

“Gurbette ömrüm geçecek  

Bir daracık yerim de yok  

Oturup derdim dökecek  

Bir vefalı yârim de yok”  

Köy düğünlerinde sıkça söylenen bir türküydü bu. Titrek sesi dalga dalga 

yayılıyordu. Sesi, türküyü söyledikçe daha bir açılıyordu. Yürek sızlatan dokunaklı bir 
hâli vardı. 

“Dünya derler o da fani  

Veren alır tatlı canı  
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Hasta düştüm ilâç hani  

Bir yudum su verenim yok”  

Seneler geçti ama bu türküyü hiç unutmamıştı. Bazı zaman olur ki acıya bandırıp 

yüreğini, bir çığlık gibi bu türküyü söylerdi. İşte bahçenin yıkık duvarı göründü. 

Bahçe, dereye yakındı. Suyun yükseldiği zamanlarda olan duvara oluyordu. Suyun 

oyduğu duvar dipleri, ağaç kökleri uzaktan seçiliyordu. Bahçenin giriş yerindeki 

çalıları bir kenara atıp içeriye girdi. Ceviz ağacı bahçenin yola yakın yerindeydi. Dal 

budak salmış, büyüdükçe büyümüş gümrah bir ceviz ağacı olmuş. Yanında yöresinde 

öyle büyük ceviz ağacı yok. Diğerleri yeni yeni cevize durmuş gibi. Ama bu ağaç, 

yıllardır ceviz veriyor. “ 

“Biraz dinleneyim hele soluğum kesildi.” dedi. 

Ağacın yüksek dallarına baktı. Ne yapacağını, nasıl çırpacağını düşünüyordu. 

“Önce merdiveni kullanmalı. Sonra elimdeki çubukla yetişemediğim dallara 

vururum.” dedi. 

Oturduğu yerden bir çırpıda kalktı. Otların içindeki merdiveni alıp ceviz ağacına 

doğru taşıdı. Merdiveni ağaca yasladı. Oturduğu yere hızlı adımlarla varıp uzun çubuğu 

getirdi. Bir elinde uzun çubuk, bir eli merdivende çıkmaya başladı. Dala uzandı. 

Gövdesini ileriye doğru atıp daldan sıkıca tutundu. Belini doğrulttu. Ağacın kalın 

dalına sırtını verdi. Bir “of” çekti; sanırsın karşıki dağlar yıkıldı. Bir “of” ki ta yürekten 

geliyor. Yılların yorgunluğunu taşıyan bir acı sesti bu. Karşı bahçeye doğru baktı. 

Uzayıp giden yola baktı. Kimsecikler yoktu. Bir kendisi, bir ağaçlar, bir de kuşlar... 

Sesi birden yükseldi:  

“Bu ceviz çırpılacak bugün!...”  

Sesi ağaçları yalayıp geçti. Karşı yamaçta yankılandı. Dallarda kuşlar ötüşüyordu. 

Kuş sesleri bir dost sesi gibiydi. Hiç usanmadan saatlerce dinleyebilirdi. 

Elindeki uzun çubuğu yüksek dallara yaklaştırdı ve vurmaya başladı. Sonra diğer 

dallara yaklaştırıp yaklaştırıp vurdu. Aşağıya baktı bir an gözü karardı, sendeledi, 

düşeyazdı. Hemen kendisini toparlayıp kalın dala yaslandı. “Cevizden düşen iflâh 

olmaz.” derler. Henüz işin başındaydı. Çırpılacak olan cevizler yukarıda öylece 

duruyordu. 

“Bugün bitmezse bu iş, uzar gider. Her gün ta köyden kalkıp da buraya gelmek 

yoruyor beni.” 

Durduğu yerden çubuğun ulaştığı dallara vurup cevizlerin bir kısmını daha 

düşürdü. Bir hamle yaparak yandaki dala geçmek istedi. Ayağını basınca “çatt” diye 

kırılıverdi dal. Sendeledi, başı dala çarptı. Yüzü sıyrıldı. Kendisini bir yerde tutamadı. 

“Allah.” dedi, başka bir şey diyemedi ve yere hızla düştü.  

Kuşlar kalkıp gitti. Gökyüzü kararır gibi oldu. Toprak taş kesildi. Yanında 

yöresinde cevizler, kırık ceviz dalları, yapraklar... Saatlar geçti gelip giden yok. 

Derenin şırıltısı duyuluyor.  

*** 

Akşama doğru bir çocuk, koşa koşa bahçeye doğru geliyordu. “Nerede kaldı 

dedem? Bu vakte kalmazdı. Nerede kaldı?” diye söyleniyordu. Çocuk, toprak yoldan 

ince uzun yola uçar gibi geçti. Sağına soluna hiç bakmadan koşuyordu. Bahçeye 

varmaya yakın yavaşladı. Yolundaki küçük taşlara tekme atarak yürüyordu. Bahçeye 
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girdiğinde sağa sola bakındı. Kimseyi göremedi.“Dede... Dede!” diye seslendi. Büyük 

ceviz ağacına doğru yürüdü. Ağaç dibindeki otlar, yapraklar üstünde dedesini yatar 

görünce uyuyor sandı. “Dede.” diye bağırdı “Uyan dede, uyan!”  

Çocuk dedesine yaklaşıp iyice baktı. Yüzünde inceden bir sıyrık, gözleri açık, bir 

eli yumruk gibi bir eli kanlar içinde, gömleği orta yerden yırtılmış, toprak belenmiş 

yüzüne... Çocuk, dedesinin yüzündeki tozu toprağı temizlemek istedi ama daha fazla 

bakamadı, orada duramadı. Birden geriye döndü ve köye doğru koşmaya başladı. Ne 

taş, ne çalı, ne diken, ne çukur hiçbir şeyi gözü görmüyordu. Dedesi vardı gözünün 

önünde, yerde cansız yatan dedesi...  

Güneş dağların ardına çekilmişti. Çocuk, yorgun bitkin bir hâlde eve vardı. Nefes 

almakta zorlanıyordu. Avluda nefeslenip içeriye girdi. Saçları dağılmış, gözleri yaşlı, 

alnındaki ter, toz ile karışmış, korku içinde şaşkın... Annesi: 

“Ne oldu oğlum, ne bu hâlin?” dedi.  

Çocuk babasının karşısında durup sesini yükseltti: 

“Dedem ölmüş?” 

Sanki yer sarsıldı, ev yıkıldı. Kimse bir şey söyleyemedi. Babası başını öne eğdi. 

Gizli gizli ağladı bir süre. Onlara bir ölüm sessizliği eşlik etti.  

Karanlıkta “Acı ceviz... Acı ceviz.” sözleri duyuldu. Bahçeye doğru 

yürüyorlardı…  
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Evvelden iki kardeş varmış. Biri akıllıymış, biri safmış. O saf her gün fundalığa, 

çalılığa gidermiş. Hiç görmediği bir kuş yuvası bulmuş yumurtaları almış, gelmiş 

kardeşinin yanına. Akıllı kardeş, saf kardeşe demiş ki: 

“Ulan, altın yumurtlayan bir kuş yav. Lan kardaşım sen bunu elde edersen seni bu 

yoksulluktan kurtarır yav.” 

Adam bir gün gidiyorsa, üç gün gitmeye başlamış üst üste yani. Allah’ın işi ya. 

Yuvayı buldu, yumurtayı buldu, kuşu elde etti. Kuşu getiriyor. Kuşu getirdikten gilli, 

tabii adamın elinde kitap varmış. O altın kuşmuş mesela. Kardeşine “Ulan kardaşım 

sen bambaşkasın yav.” diyor. Durali Hasan ile Oğuzeli aklıma gelir. Adam hanımına 

seslenir. Ayşe’yi biz çağırıyoruz mesela: 

                                                 
* Bu masal 13.10.1999 tarihinde Çiftlik’in Çardak köyünden Kore gazisi 1934 doğumlu ilkokul 

mezunu Rahmi Bayhan’dan derlenmiştir. 
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“Hanım... Şunu güzelce yolacaksın. Sağını solunu incitmeden pişireceksin, 

dükkâna alıp geleceksin.” 

“Tamam.” 

O safın da iki tane çocuğu varmış. At kulağı gibi ikiz yani. Amcalarının evine 

gitmeye karar vermişler. Gülüşe oynaşa oraya varınca, kadın o kuşu pişiriyormuş, karı 

şu yana gitmiş. Çocuklar, o tavanın içindeki et parçasına bakmışlar. Biri bir parçasını 

almış, öteki bir parçasını almış. Kadın gelmiş: 

“Yaramazlar ne yiyorsunuz?” 

“Anne, tavada et vardı onu aldık.” 

Kadın şöyle bir bakmış yürek ile ciğer yokmuş. Yürekle ciğer olmayınca tavuğu 

kesmiş. Yüreği ile ciğerini pişirmiş, koymuş oraya. Beyine iletmiş, bey yemiş. 

Sabahlayacak ya. Sabahtan yatağı kaldırınca sarı lira çıkacak. Sabah olmuş karısı der 

ki: 

“Sen bugün dükkân açmaya kalkmadın.” 

“Git yav senin işin yok mu? İneğinle, dananı yolla.” 

“Allah Allah hastayım ben.” 

Altınları karıya göstermeyecek. Karı gittikten gilli kapıyı sürüklüyor. Yatağı 

topluyor altından ne para çıkıyor, ne bir şey çıkıyor. “Vay anasını.” diyerek hemen 

kitabı alıyor. Bakıyor aynı kuş aynı gösterge. O saf varıyor. Çocukların altından çıkıyor 

para: 

“Ulan kardaşım bizim çocukların ikisinin altından para çıktı lan.” 

Adamın kafasına, dimağına bir şey giriyor. Kendi kendine “Haaa... Benim kuşta 

bir aksaklık var. Bu para ben de çıkacaktı.” diye düşünürken kardeşi sorar: 

“Yav, kardeşim ne yapacam?” 

“Eğer bunlar duyulursa senin başın felakete gider. Parayı nerede buldu onlar 

diye.” 

Bu zavallı saf, kardeşinden ayrılıp eve geliyor. Akşam yatarken karısına diyor ki: 

“Yav avrat, kardeşim böyle böyle dedi. ‘Bunlar yetiştikten gilli senin başın 

felakete gider. Şimdi başının çaresine bak.’ dedi.” 

“Ne edelim?” 

Sabah olunca heybenin gözüne çocukları koyuyorlar. Eyrekli’ye azat etmeye 

gidiyorlar. Çocukları oraya koyuyor. Çocuklar yol bilmiyor, iz bilmiyor. Ağlaya ağlaya 

bir kayanın dibinde kalıyorlar. Bizim İhsan Ahmet de ava gidiyor ya devamlı. Bir 

taşın üstüne oturuyor. Bir hıçkırık sesi geliyor. Kendi kendine “Bu ne yav?” diyor. 

Aşağı inse baksa ki, iki çocuk birbirine sarılmış, hıçkırıyorlar. 

Uyuyorlar ama hıçkırıyorlar. “Vay anasını, Allah’ın hikmetine bak. Ben yirmi beş 

senedir avcılık yaparım, bugünkü avladığımız ava bak!” diyor. Ahmet alıyor, geliyor 
Emine’nin yanına: 

“Emine...” 
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“Buyur Ahmet.” 

“Kız, yirmi beş senedir avcılık yaparım. Bugünkü av gibi denk gelmedi.” 

Emine öpüyor, Ahmet öpüyor. Emine öpüyor. Zaman geçiyor çocuklar büyüyor. 

Büyüdükten gilli oğlan babasına, yani Ahmet’e, diyor ki: 

“Baba gayri avcı olduk.” 

“Yok, bir dünya turu yapmazsanız, avcı olamazsınız.” 

“Peki.” 

Bunlar dünya turuna çıkmaya karar verince o parayı Avcı Ahmet çıkarıyor. 

Çocuklara ikram ediyor ve ekliyor: 

“Çocuklar siz benim oğlum değilsiniz. Ben sizi filan yerde buldum.” 

“Hayır baba, sen bizim babamızsın.” 

Bunlar dünya turuna çıkarken babaları çocuklara diyor ki: 

“Çocuklar, size bir şey verecem. Yolunuz ayrılacak biriniz doğuya, biriniz batıya 

dönecek. Hanginiz evvel dünya turunu bitirir de ayrıldığınız yere geldiği zaman bu 

vermiş olduğum kılıçda bir işaret olursa bilin ki öbürünün başında bir felaket var. 

Birbirinize yardım edersiniz.” 

“Tamam baba.” 

Şimdi bunlar ikisi çıkıyorlar, vedalaşıyorlar. Sabah namazında böyle Susandı’ya 

doğru gidiyorlar. Önlerine bir tavşan çıkıyor. “Tavşan eti tatlı olur. Şu tavşanı vuralım 

be, pek uğur sayılmaz.” derler. Hayvan arka ayakları üstüne dikine bakıyor. “Ey avcı 

ateş etme. Ben çok yaşlıyım. Sana bir yavru getireyim. Yavrunun eti daha tatlı olur.” 

diyor. Duraklıyorlar. Tavşan gidiyor, bir yavru getiriyor. Bunlar severken okşarken; 

“Bunu bırakalım gitsin.” diyorlar. Bırakıyorlar, dönseler baksalar ki, tavşan 

arkalarından geliyor. Tavşan, tilki derken; bunlar on tane oluyorlar. 

Ahmet’in dediği yere varınca “Babamızın ayrılma yeri burasıdır.” derler. O kılıcı 

işaret diye vuruyorlar, iki kardeş vedalaşıyorlar. Biri doğuya doğru, biri batıya doğru 

gidiyor. 

Şimdi bu doğuya giden dağlarda geziyor, geziyor. Bu tavşanlar büyüyor tabii. 

Tavşan diyor ki: 

“Bey, epeyden beri bu tarafta bizim muhitlerde geziyoruz. Şu aşağıda bir şehir var. 

Güzel bir şenlik var herhâlde. Oraya inelim, seninde gözün göynün açılsın.” 

“İnelim Tavşan.” 

Bizim Niğde’ye iniyorlar. Hacı Niğde’ye iniyorlar. Hayvanları alırlar mı almazlar. 

Hancı Osman’ın oraya giriyorlar. Hancı Osman’ın oraya girince soruyor: 

“Bu şehirde bir yas var. Ne yasıdır?” 

“Hey avcı, sorma! Burada yedi başlı bir ejderha var. Günlük kız alır. Bugün kız 

sırası padişahın kızına geldi. Padişahın kızını ejderha yiyecek.” 

“Padişahın bunca askeri var, şusu var busu var. Bir ejderhanın hakkından...” 
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“Bunu kimse kabullenemedi. Hatta kızını verip kendine damat kıldı. Yine giren 

olmadı.” 

“Allah Allah!” 

Oğlan, handa sabahlıyor, çıkıyor. Hancıylan vedalaşıyor. Dağa doğru, yukarı 

gidiyor. Giderken önüne bir tane şişe denk geliyor. “Eğer bunu bu şekilde içersen 

görünmedik bir güce sahip olacaksın.” yazılıymış. “Boş ver.” deyip ileri doğru varıyor. 

Mesela sapı şeyli bir kılıç denk geliyor. Dönüyor, geliyor o şişeyi içiyor. 

“Ben filan yere oturayım. Bakayım.” diyor. Kızı giydiriyor, kuşatıyorlar. Bu son 

dünyası olacak yani. Kızı uğurluyorlar. Karşıya, yukarıya gönderiyorlar. Vara vara bir 

oğlan. Oğlan kıza sorar: 

“Nereye böyle?” 

“Mesele böyle böyle...” 

“Adın ne senin?” 

“Sultan.” 

“Gel bakalım. Ejderhanın yerini bana göster.” 

Oğlan ejderhanın yerini öğreniyor. Kızın gelmesini istemiyor. Oğlan ejderhanın 

yanına varıyor. Ejderha kalkıyor. “Bugün şansıma erkek çıktı.” diyor. Bunlar 

ejderhayla ikindiye kadar çarpışıyorlar. Oğlan, ejderhanın beş tane başını kesiyor. İki 

tanesi kalıyor. İki tanesini de kestikten gilli vakit geçiyor. Akşam namazında kızı şehre 

getirdiği zaman halkta birbirine karışma olacak ya. Kıza dönüp diyor ki: 

“Şurada sabahlayalım. Seni sabahleyin ben babana sağ selamet götüreyim.” 

Padişahın yanında bir vezir varmış. Vezir bu kızı çok severmiş amma ejderhaya 

gelince ileri çıkamazmış. Bu kız ejderhaya giderken, bu da yan tarafından ejderhayı 

izlemeye çıkmış. Muaviye isminde bir vezir. Şimdi orada geceleyince bu hayvanlara 

nöbet veriyor ya, herkes nöbeti tutuyor. Sıra tavşana geliyor. Mübarek hayvan. Tavşan 

nöbet tutarken bir arı konuyor. Ayağına konuyor, tavşan kalkıyor. Bir daha konuyor. 

İkinci konmasında tavşan arıyı vuruyor. Vezir, oğlanı kesmiş, kızı kaldırmış almış, 

gitmiş. Uyansa baksa ki, beyinin kafası kesik, ablaları yok. Aslan tavşana sorar: 

“Ulan nasıl olacak bu?” 

“Reis, bu hararetle hiçbir şey elde edemeyiz. Araştıralım, soralım. Filan yerde 

ebem dedem-böyle derdi. Bir ölüm-derman otu var derlerdi. Oradan bir ölüm-derman 

otu getirirsek beyimizi kurtarırız.” 

Tavşan bu görevi üstleniyor. Tavşan gidiyor ölüm-derman otunu getiriyor. Hani 

insan soğukta kalır da nasıl tatlı tatlı gelir. Oğlan canlanıyor ama herkes suçlu. Oğlan 

hayvanlara bakar: “Niye öyle duruyorsunuz?” Bunlar olanları anlatıyor. Anlattıktan 

gilli “Tamam.” diyor. 

Oradan kızı götürüyor. Vezir düğün için hazırlık yaptırmak istiyor. Kız babasına; 

“Baba, benim düğünümü bir yıl tehir et.” diyor. Padişah kızını çok  

severmiş. Bir sene tehir ettiriyor. Bir sene sonra aynı tavşan “Bu dağlarda gezerken, 

şehirde şenlik var. Biraz oraya gidelim.” demiş. Gayri düğün başlamış. Aynı Osman 

Ağanın hanına geliyorlar. Geldikten gilli ağa hancıdan soruyor: 
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“Hancı şehrinizde güzel bir şenlik var.” 

“Ey avcı, sorma! Yedi başlı bir ejderha vardı. Padişahın yanındaki vezir yok etti. 

Padişah kızını vezire veriyor. Onun düğünü ve bu felaketten kurtulmanın şenliği.” 

Oğlan müteessir oluyor. Vakit geçiyor. Vakit geçtikten gilli tavşan efendisine 

diyor ki: 

“Bey artık bu işi bize bırak.” 

“Tamam, bıraktım tavşan. Nasıl bilirseniz öyle yapın.” 

Tavşan “Ablamı göresim geldi.” diyerek kalkıp gidiyor. Burası şurası derken 

ablanın köşkünü buluyor. Kız gezer tozar, pencereden dağa karşı bakarmış. Kızın 

fistanına değermiş, orasına burasına değermiş. Kafasını eğse baksa ki, -hani kızın 

mücevherleri boğazında ya- tavşan. Tavşanı kucağına alıyor. Tavşan diyor: 

“Beyimiz handa.” 

“Aman Ya Rabbi, gözüme mi inanayım? Başı kesikti. Ne hikmet bu?” 

Neyse bunlara azık temin ediyor. Azık temin ettikten gilli bunları onlara 

iletiyorlar. Tilki soruyor: 

“Köpeğe denk geldin mi hiç?” 

“Yok canım köpeğe hiç denk gelmedim. Yalnız yol eğri-büğrü.” 

Tavşan köşkü tarif ediyor. Tilki, tavşan, aslan derken bunlar sabaha kadar aynı 

devam ediyorlar. Padişah köşkünden bakıyor. Baktıktan gilli hanımına diyor ki: 

“Kızın köşküne hayvanlar çıkıyor yav.” 

Padişah kızın köşküne varıyor. Kızına soruyor: 

“Kızım bu hayvanlar neci?” 

“Bilmem baba. Sahibi bilir.” 

“Sahibi var mı?” 

“Evet var.” 

“Nerede?” 

“Filan yerde.” 

Padişah hemen görevli gönderiyor. “Bu hayvanların sahibini derhâl alın gelin.” 

diyor. Görevliler oraya varıyor. Adama soruyorlar: 

“Bu hayvanlar senin mi?” 

“Evet arkadaşlar.” 

“Seni padişah istiyor.” 

“Padişahın selamını kabul ettim, tepeme koydum. Yalnız kıyafetim padişahın 

sarayına uygun değil.” 

Görevliler padişaha varıyorlar, iletiyorlar. Padişah buna bir kıyafet gönderiyor. Bir 

payton gönderiyor. Aynı hayvanlara biniyorlar, geliyorlar. 
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Vezir orda oturuyormuş. Perenceden bir bakıyor: 

“Vay anasını! Ben bunun kafasını kesdiydim.” 

Merdüvanlardan çıkıp varıyor, oturuyor. Oturunca padişaha der ki: 

“Padişahım şehrinizde güzel bir şenlik var.” 

“Evet avcı, hem kızımın düğünü hem de sayın vezir felaketten kurtardı onun 

şenliği.” 

“Sayın vezirinizden ejderha hakkında bir şey sorsam, cuvap verebilir mi?” 

“Elbet verir avcı. Nasıl veremez?” 

Kız gıcılıyormuş biliyor musun? O zaman kız babasına diyor: 

“Baba, hayvanların boğazına baksana.” 

Padişah hayvanların boğazına baksa ki, kızın mücevherleri. Kız babasına der ki: 

“Bu memleketi felaketten kurtaran bu yiğit. Bu hain adam, bu yiğidin kafasını 

kesmişti. Beni ordan uzaklaştırınca ‘Seni de şöyle ederim.’ dediydi. Bu yüzden senden 

bir yıl tehiri istedim.” 

Bu oğlan padişahın kızıyla evleniyor. Padişahın kızını aldıktan gilli padişah 

damatla beraber ava çıkıyorlar. “İşte şurası şu, şurası şu, şurası şu.” deyince tabii 

padişahın kızıyla evlendiği için ikisi beraber av gezisine çıkıyorlar. Oğlanın karşısına 

bir geyik çıkıyor. Oğlan avcı ya, ana kökü avcı, atı tepikliyor. Bu geyik oğlanı 

“Buraya giden bir daha dönmez.” denilen yere götürüyor. Oğlan, orda akşamın 

karanlığında bir fırtına çıkıyor, tipi hâlinde, nereye gideceğini şaşırıyor. Bir kaya 

koltuğunda ateş yakıyor. Karanlık, hayvanları yanında, bir kadın sesi geliyor: 

“Donuyorum.” 

“Donuyorsan gel.” 

“Ama hayvanların var.” 

“Hayvanlarım seslenmez.” 

“Şu sopayı hayvanlarına değdir.” 

Kadının değneği hayvanları ve oğlanı taş yapıyor. Allah’ın hikmeti. Oğlanın karısı 

bekliyor. Padişah bekliyor. Etrafta araştırma yapıyorlar. Oğlanı bulmak imkânsız. 

Bunlar araya dursun biz haberi öbür oğlandan verelim. 

Öbür kardeş o turu yapınca ayrıldıkları yere geldiği zaman o işareti görüyor. 

Kılıcın bir yanı hafif paslanmış. “Vay anasını! Biraderin başında felaket var” diyor. 

Kardeşinin memleketine doğruca geliyor. İkisi de elmanın ortasından kesme gibi ya. 

Hemen padişaha müjdeliyorlar. “Padişahım damadınız geliyor.” diyorlar. Padişah 

ve yengesi, kız, oğlanı karşılıyor. Padişah oğlanı görünce der ki: 

“Oğlum, evladım, kaç gündür bizi endişe içinde koydun. Arattırmadık yer 

koymadık.” 

“Baba öyle bir hastalık geldi ki; anlatamam.” 
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Akşam oluyor. Kızla birlikte yatak odasına gidiyorlar. Bir bahane bularak 

“Dağdaki geyiği avlamadan yatamam.” deyip kılıcını kızla kendi arsına koyar: 

“O geyiği muhakkak tutmam lazım.” 

“Ama imkânsız. Ben müsaade etsem bile babam müsaade etmez.” 

“Baban da müsaade eder. O geyiği muhakkak tutacam.” 

Sabahtan kalkıyor. Padişahın yanına varıyor: 

“Baba, o geyiği avlamam gerekiyor.” 

“Oğlum, evladım, gitme.” 

Padişahın sözünü dilemiyor. Bu kalkıp dağa çıkıyor. Aynı geyik ile karşılaşıyor. 

Geyik bunu aynı yere götürüyor. Öyle şiddetli tipi çıkıyor ki sana nasıl  

tarif edeyim, şaşırıyor. Bu oğlan, kayanın dibine bir ateş yakıyor. O ses yine geliyor. 

“Donuyorum.” 

“Gel, donuyorsan yav.” 

“Hayvanların var.” 

“Hayvanlarım varsa, tamam orda dur.” 

O zaman kadın der ki: 

“Seni çok feci ederim.” 

Kadın böyle deyince, meseleyi anlıyor. İş hayvanlara düşüyor. “Aslan sana kaldı 

bu iş.” diyor ve aslan alıveriyor, kadını önüne koyuyor. 

“Aman yiğit.” 

“Yook... Sen hünerini söyle. Sen bu fırtınanın içinde ne arıyordun? Sonra bir 

kelime konuştun. Senin hünerin nedir?” 

“Hünerim, şu sopayı hangi taşa değdirirsen o taş canlanır.” 

Derenin içine şey yapmış canım, adamları taş yapmış. Oğlan kardeşini 

canlandırıyor. Canlandıktan gilli kucaklaşıyorlar. 

Şimdi kardeşiyle beraber padişahın evine gelmeye karar veriyorlar. Oğlan 

başından geçenleri anlatıyor. “Yengemle böyle yaptım, yattım. Ama kılıcı araya 

koydum.” deyince oğlan, kardeşinin boynunu vuruyor. “Ulan ben kardeşimin boynunu 

niye vurdum?” diye kendi kendine üzülüyor. Kılıç koydum diyor ya, mesela bak işin 

ters tarafına. 

Neyse, onu ölüm-derman otuyla canlandırıyorlar. Canlandıktan gilli tekrar 

birbirinden özür diliyorlar. Bunlar şehre yaklaşırken tavşan “Beyler biriniz doğudan 

biriniz batıdan şehre gireceksiniz. Halk ikiye bölünecek.” diyor. 

Biri doğudan biri batıdan girince dediği gibi halk ikiye bölünüyor. O zaman 

“Padişahın damadı kim ise elini kaldırsın.” diyorlar. 

Çocuk, damadı kaldırıyor. Ona bakıyor, oda birbirine benziyor. Ondan sonra 

bunlar geliyor, hoşbeş, şurası burası derken gelin bu davayı yine anlayamıyor. Padişah 

diğer kızını da diğer oğlana veriyor. 
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Orada yiyip içip burada bitiriyorlar işi de... 

 

 

(Bu masal W. Eberhard-Pertev Nail Boratav birlikte hazırladıkları Typen 

türkischer Volksmärchen adlı tip kataloğunda 220; A. Aarne-S. Thompson birlikte 

hazırladıkları The Types of the Folk-tale adlı tip kataloğunda 300 numarada 

kayıtlıdır.) 

 

 


