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TÜRK AYDINI VE ÇANAKKALE 

İsmail ÖZMEL 
 

 

Akpınar'ın kapağındaki resim, üzerine yapılacak herhangi bir 

yorumu yetersiz kılacak kadar canlı ve anlamlıdır. Bu resim bizim 

cephenin bir özetidir. 

Son haftalarda en çok konuşulan konulardan biri de, 

Çanakkale Zaferi'ni yaratan kahramanları ve bu büyük ruhu 

temsil eden iki Mehmetçiğin görüntüleri. Hiçbir kelime 

söylemeden, hiçbir benzetmede, giyim kuşamları hakkında en 

küçük bir tasvirde bulunmadan, uzun uzun bu resme bakınız. 

Başlarındaki şapkadan, ceket diye, Pantolon ve ayakkabı diye 

giydiklerine ve çoraplarına bakınız. Bu yamalıklı giysiler içindeki 

ruha, güce ve vatan için her şeyini ve canını seve seve veren azme ve inanca bakınız. 

Vatan savunması söz konusu olduğunda bu milletin nelere kadir olduğunun anlaşılması 

bakımından bu resim tarihî bir ibret levhasıdır. 

Bu resim saatlerce seyredilip üzerinde düşünülmesi gereken bir manzara, bir 

ürpertidir. Yoksulluğun, acıların tarifsiz ve benzersiz bir şiiri. Yüreklere oturan, ağlatan 

bir manzara. Zaman ve tarih bu görüntüyü; cihana karşı kazanılmış;  bir zafer tacı ile 

süslemiştir.  Resimden çekip alacağımız ellerini öpüp başımıza koymamız, kucaklayıp 

alnından öpmemiz gereken, âbide şahsiyetler. Tefekkür ve bir değerlendirme ve 

yürekten kopup gelen rahmet ve minnet dualarımızla, kalbi sevgilerimizi sunma 

zamanı. 

Türk aydınının bir kısmı, aldığı eğitim ve kültürün etkisi ile, araştırarak, mukayese 

ederek ve düşünerek nihayet kendini buldu. Bu çerçeve dışında kalanlar,  olaylar 

karşısındaki sarsılışının, sendelemesinin asıl sebebinin milletteki cevherden habersiz, 

yani kültür ve derinlik olarak, yalınkat olduklarını mı hissettiler? Yoksa çağın aradığı 

yetişkin insan; uzmanlık alanı ne olursa olsun; önce kendi tarihini, sonra kendi 

edebiyatını, sonra da; ibadet etsin etmesin; kendi dinini öğrenmesi gerekir prensibinden 

haberdar oldu da bu eksiğini mi gidermeye çalışıyor? 

Türk aydını, dünyanın çok uzak yerlerinden Avustralya'dan gelerek Gelibolu'da 

şafak ayinleri düzenleyen Anzakları gördü. Şehit kanlarının suladığı ve bezediği bu 

topraklar ecdadımın hayatı pahasına kazanıp bize emanet ettiği aziz vatanımızdır. 

Ecdadın canı ve kanı pahasına düşmandan kurtardığı bu mukaddes topraklara, bir 

istilacı olarak gelen, ecdadımla çarpışarak ölen insanların torunları, nasıl oluyor da 

buralara kadar gelip dini merasim yapıyorlar? Vatan benim, şehitler benim, merasimi 

onlar yapsınlar bu bir garabettir diye mi düşündü ve uyandı. Ne dersiniz?  

Bütün bu olup bitenler, tarihimize ve zenginliklerimize sahip çıkmamız, 

gözlerimizi dört açmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Yılların kültür birikimi ve tecrübesi bizi kendimize döndürmekte, bütün cevherin 

ve hikmetin kendimizde olduğunu sezdirmektedir. 
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Geldiğimiz son safhada yüreğimize su serpen gelişme, Üniversitelerimiz,  

okullarımız, aileler çoluk çocuğu ile buraya, Çanakkale'ye gelerek, bu gecikmiş saygıyı 

ve duayı sunmanın heyecanı içine girmişlerdir. Devletin resmi kuruluşları ve kurumları 

da şehitliklerde çevre düzenlemeleri yapmaları hepimiz için büyük bir tesellidir. 

Çanakkale destanını anarken, şehitlikleri ziyaret ederken, hem şehitlerimize, hem 

tarihimize ve hem de vatanımıza olan sevgilerimizi tazeliyor, yepyeni bir ruhla oradan 

yurda dağılıyoruz. Bu azımsanacak bir gelişme değildir. 

Bunlara ilaveten eli kalem tutanlar, yazarlar, şairler Çanakkale konusunda tarihî 

roman olarak, şiir olarak, istilacılara karşı kazanılan ve dünyada eşi ve benzeri olmayan 

bir destanı anlatmaya çalışıyorlar. Bu bir diriliş, ürpertiyle kendimize dönüştür. 

İki ay kadar önce, dostumuz Dr. Mehmet Ali Alan, genel ağ ortamından kapaktaki 

resmin bir çıktısını almış ve “Özmel bak bu resimde tarihimizin gerçekleri var' demişti. 

Sonra da Tercüman gazetesi “Vatan size minnettardır” başlığı ile iki defa yayımladı. 

Bu resim kapışıldı. Tercüman'ı tebrik ediyor, (Savunma ve Havacılık Dergisi Arşivi)  

Bülent Yılmazer'e de teşekkür ediyoruz. 

Çanakkale zaferini unutmamak 

Bu ruhu diri tutmak gerekiyor. 

Akpınar'ın birinci sayısına gösterdiğiniz ilgi ve teşvik edici sözleriniz bizi mutlu 

etmiştir. Okuyucularımıza yazıları ve şiirleriyle Akpınar'ı süsleyen şair ve yazar 

dostlara teşekkürlerimizi sunarız. 

Hoşça kalın, sağlıcakla kalın 

Gelecek sayıda buluşmak dileği ile... 
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ÇANAKKALE ŞAVAŞI’NIN KISA TARİHÇESİ VE 

TÜRKLERİN KAHRAMANLIKLARI 

Yard. Doç. Dr. Muzaffer AKKUŞ
*
 

 

 

Bugün Türklüğün en büyük zaferlerinden biri olan ve 

tarihe 1. Dünya Savaşı olarak geçen Çanakkale zaferinin 

91. yılını kutluyoruz. 

18 Mart 1915’te büyük bir sevinçle Çanakkale 

Boğazı’nı geçmeye çalışan müttefik devletleri şanlı Türk 

Mehmetçiğinin karşısında en büyük yenilgiyi almış ve geri 

çekilmek zorunda kalmıştır. 

Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra gelelim bu savaşı 

hazırlayan siyasi ve ekonomik sebeplere: 

1. Bu savaş, Rusya, Fransa ve İngiltere’nin müttefik 

(itilaf) devletleri, Almanya, Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğunun ise İttifak 

devletleri olarak savaşa girmeleri ile başlar. Bu savaş başlamadan önce müttefik 

devletleri Osmanlıyı bu savaşın dışında tutuyorlardı. Fakat İttihat ve Terakkiciler, 

imparatorluğu Almanya safına çekmişler ve 2 Ağustos 1914’te yapılan bir antlaşmayla 

Osmanlı İmparatorluğunun savaşa katılması için bir antlaşma imzalamıştı. Bu 

antlaşmaya göre, Osmanlı savaşa katıldığı takdirde Almanlar, Osmanlı 

İmparatorluğuna her türlü yardımı yapacak (silah, cephane, asker vs.) hatta Rusya’ya 

karşı Osmanlı İmparatorluğunu da savunacağını söylemektedir. Bu anlaşma 

imzalandıktan sonra Almanya Fransa’ya savaş ilan eder ve Fransa’nın Akdeniz sahilini 

bombalamaya başlar. 12 Ağustos’ta Alman gemileri Fransız ve İngilizlerin harp 

gemilerinin peşine takılması ile kendisini kurtarmak için ( Almanların Goben ve 

Beeslav adlı harp gemileri) Çanakkale Boğazı’na sığınmak zorunda kalır. Bu ve bunun 

gibi bazı olaylarla beraber Osmanlı’nın Karadeniz’de Rusların birkaç gemisini 

batırması Osmanlı İmparatorluğunun resmen savaşa girmesine neden olur.  

2. Çanakkale öteden beri dünyanın en önemli ticaret yollarından biri olması 

itibarıyla tarihin son zamanlarında dünya siyasetinin mihrak noktası olmuştur. 

Akdeniz’den Karadeniz’e geçişin tek yolu olan Çanakkale ve İstanbul boğazları 

Romanya ve Rusya’da bulunan ticaret gemilerinin çıkışını engellemekte ve aynı 

zamanda müttefikler gerekli yardımı vaktinde Rusya’ya yapmadıkları için ilk planda 

Çanakkale’nin elde edilmesi gerektiği kanaatine vardılar. Yine Batlık limanlarının 

Alman donanmaları tarafından tutulması ve Türkiye’nin 1914 yılında Çanakkale 

Boğazı’nı kapatması Ruslara yardım ulaştırılmasında büyük bir darbe olmuştur. 

Belirtilen bu sebepler ışığında müttefikler ilk plan olarak boğazların alınmasının şart 

olduğu kanaatine varırlar. 

                                                
* Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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27 Aralık 1914’te Türk ordularının Kafkas cephesinde Ruslara karşı hücuma 

geçmesi üzerine Rus Çarı Nikola’nın İngiliz müttefikinden Türk baskısının 

hafifletilmesi için yardım talebinde bulunması üzerine bu durum önemini daha da 

artırır. O zaman İngiltere Bahriye Nazırı olan Çorçil harp şuralarını toplar ve boğazın 

alınması için değişik planlar hazırlattırır. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki Rus çarı 

Nikola’nın gönderdiği mesaj 28 Ocak 1915’te toplanan İngiliz harp şurasında 

Çanakkale’nin durumu konuşulurken Çorçil’in muhalifleri tarafından gizlenir ve 

gündeme getirilmez.  

Bu mesajda Rus Çarı Nikola Rusların Karadeniz filosundaki denizatlıların çok eski 

ve savaşamayacak durumda olduğunu, düşük hızlı Rus muhriplerinin de İstanbul 

Boğazı’na hücum edemeyeceğini, diğer harp gemilerinin ise yeterli kömür stoku 

bulunmadığını,  şayet Çanakkale Boğazı’na yapılacak savaşın Mayıs ayına tehiri 

mümkün olursa, Karadeniz filosunun o zamana kadar harbe hazır bir duruma 

geleceğini ve yeni inşa edilmekte olan zırhlı İmperatritze Marie ile yeni denizaltıları 

savaşa iştirak edebileceklerini açıklar. Hatta Rus Çarı İstanbul boğazının 

kuşatılmasında iki kolordunun gerektiğini ve şu anda Rusların elinde bu kuvvetin 

olmadığını, ancak Mayıs ayında bu birliğin temin edileceğini de belirtir. 

Rus Çarı’nın bu mesajından habersiz olan Çorçil, Çanakkale harekâtına Fransızların 

bir miktar savaş gemisi ile katılmasını temin etmiş bulunuyordu. Aynı zamanda Çorçil 

bu hazırlıkları yaparken Yunanlıların da bu savaşa iştirak etmesini temin için 

çalışıyordu. Aynı zamanda İngiliz birliklerinin bir kısmı harekâta karadan iştirak 

edecekti. Tavsiyeyi Yunan Başbakanı Venizelos kabul ediyor, fakat Yunan Kralı 

reddediyordu. Daha sonra İngilizler bu plandan vazgeçiyor, böylece Gelibolu’da 

mevzilenmiş olan 5. Türk ordusu karşısında müttefik donanması yalnız başına 

kalıyordu.  

18 Şubatta büyük bir taaruza geçen İngiliz donanması bu kuşatmada önemli bir 

başarı elde edemez. Hatta İngilizlerin kendi itiraflarından anlaşılıyor ki bu saldırıda 

Kumkale ve Seddü’l Bahr’deki tabyaların hiç zarar görmediğini, fakat tahrip 

edilebileceğini bildiriyorlar. 19, 20, 25 Şubat harekâtlarında düşman ordusu büyük 

yenilgiye uğrar. Bu durum karşısında Türklerin sağladığı başarılar başta Amiral Carden 

olmak üzere hiç birinin hoşuna gitmez. 

Bu kadar zorlanan müttefik orduları hâlâ başarı sağlayacaklarını umuyorlardı. Hatta 

Çorçil 16 Martta Mudus Körfezine çıkacak olan 40 bin kişilik kuvvetin yanı sıra, 

donanmanın da aynı zamanda Çanakkale boğazını zorlayarak geçeceğini iddia etmeye 

başlamıştı. Fakat General Birdwood bunun ne kadar zor olduğunu anlamış 

bulunuyordu. 9 Martta Kepezdeki mayınları temizlemek isterlerken sahilden açılan 

şiddetli ateş sırasında bir mayın tarama gemisi batmış ve diğerleri de geri çekilmek 

zorunda kalmışlardı. Çorçil ise 10 Mart günü ilk defa söyleyecek söz bulamıyordu. 

İngilizlerin teklifi ile Yunanlılar savaşa girerlerse, Almanların yanında yer alacaklarını 

bildiriyordu. Çorçil’in savaş sırasındaki heyecanı aylarca sonra Lord Kitehner’i de 

etkisi altına almış, Gelibolu yarımadasına yapılacak çıkartma için sağlanan 130.000 

kişilik kuvvetin başına General Hamilton’u getirmişti. 13 Mart günü Amiral Caden 

gittikçe bozulan sağlığı yüzünden kumandanlık görevinden affını isteyerek 

kumandanlığı Koramiral de Roebeckk’e bırakır ve son harekâta katılmaz. Çorçil onun 

yerine 17 Mart’ta Amiral Wemyss’i tayin ettiğini ve bu karara mutabık olmadığı 

takdirde fikrini bildirmesini ister. General Hamilton 17 Martta Queen Elizabeth’e 
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gelerek Amiral de Roebeck ile durum muhakemesi yapar ve 18 Mart sabahı İngiliz 

donanması Çanakkale Boğazını zorlayarak geçmek üzere hazırlıklarını gözden 

geçirmeye başlar. 

18 Mart sabahı Amiral de Roebeck ve kurmayları erkenden kalkmış Çanakkale’yi 

yarıp geçmek üzere hava raporlarını tetkik ettikten sonra havanın uygun olduğuna 

kanaat getirerek donanmaya hareket emri vermişlerdir. Sabah saat 6.00’da harekâtın 

başlamasıyla Mosquito muhribi Morto körfezinde 3 mayını batırdığını belirtir. Saat 

10.30’da gelen bütün raporlarda boğazın mayınlardan temizlendiği ve açıldığı yolunda 

idi. Bu durumu kendilerine bir fırsat bilen müttefik komutanları 10 harp gemisini 

taarruzla görevlendirdiler ve dört saat ara ile arka saftaki 6 gemi ile önde giden dört 

gemiyi değiştirerek hareket edeceklerdi. Bu gemilerin isimlerini vermeye lüzum 

görmüyorum. Yalnız St. George Rumeli sahiline Sıviftsure’de Anadolu sahiline yakın 

seyrederek kıyı toplarını bombardıman edeceklerdi. Öğleden sonra tehlikeli bölgeye 

yaklaşan İngiliz savaş gemileri Nusret mayın gemisinin bir gece önce döşediği 

mayınlardan habersizdi. Geceleyin boğazı temizleyen İngiliz gemileri çekilirken Nusret 

mayın gemisi de onları takip ederek 20 mayın bırakmayı başarmıştı. 

İngiliz gemileri Boğaz’ın içlerine doğru ilerlerken Türk topçuları zırhlıları ateş 

etmenin bir zarar vermeyeceğini bildiği için toplarını havan gibi kullanarak üçlü 

şalvotor halinde savaş gemilerinin güvertelerini ateş altına alıyorlardı. Bu arada Queen 

Elisabeth’in telsiz anteni zarar görmüş ve gözetme kulesine isabet eden bir Türk 

mermisi ortalığı kan revan içinde bırakmıştı. Öğleden sonra 13.15’te Suffren adlı 

İngiliz gemisi birkaç isabet daha almış ve bununla beraber Lord Nelson aldığı isabetler 

yüzünden geri çekilmeye başlamıştı. İngiliz donanmasının ilerlemesi Türk topçularının 

ateşi karşısında yavaşlamak zorunda kalmıştı. Bu durumu gören Amiral de Roebeck 

gemilerin içtekilerle yer değiştirmesini emrediyordu. Suffren hemen arkasındaki 

Bouvet ile yer değiştirirken Amiral de Roebeck kumanda köprüsünden sancak tarafında 

büyük bir patlamayla birlikte alevlere gömülmüş, siyah dumanlar her tarafı kaplamış 

ve Bouvet sancak tarafına doğru yatarak batmaya başlamıştı. 

Bu Türklerin batırılan Mecidiye zırhlısına karşı aldıkları intikam oluyordu. Saat 

16.00’ya doğru yine büyük çarpışmalar olur. İngiliz harp gemileri Türk istihkâmlarını 

susturabilmek için bütün güçleri ile savaşırlar, fakat başarılı olamazlar. İşte bu sırada 

eski sancak gemisi olan İnflexible de bir Türk mayınına çarparak yaralanmıştı. Onu 

yedeğe almak için Ocean zırhlısı emir almıştı. Fakat sahile çıkınca durumun zor 

olduğunu anlayarak, gemiye (İrrestible) yardım etmeden dönerken bir Türk mayınına 

çarparak sancak tarafına doğru yan yatmaya başladı. Bunu gören Türk topçusu da 

derhal ateş açarak Ocean’ın dümen tesisatını hasarı uğratmıştı. Böylece Ocean ve 

İrresistible de müttefik donanması tarafından kurtarılamadan Boğazın sularına 

gömüldüler. 

Savaşın bu şekilde sona erdiğini belirttikten sonra, burada ve diğer cephelerde Türk 

milletinin gösterdiği kahramanlıklara şöyle bir göz atalım: 

40 kişi ile Çin sarayını basan Kür Şad olayı, Alparslan’ın Malazgirt zaferi, Fatih’in 

karadan donanmayı yürütmekle gerçekleştirdiği İstanbul’un fethi (Ulubatlı Hasan’ın 

İstanbul’un fethi sırasında o kadar çok olan düşman okları içerisinde bayrağı kaleye 

dikip can vermesi), Dadaşların, Nine Hatunların kazma kürekle abideleştirdikleri 

Aziziye Tabyası, yine hasta adamın dirilişi ve Türklüğün kutsiyetini ispatlayan “İstiklal 

Savaşı” vs. Türklerin özgürlüğü için neler yapabileceğini ispatlıyor. Burayı birazcık 



 

8 

açacak olursak M.Ö. 3. yüzyılda Hun hükümdarı olan Mete o devirde kendinden çok 

kuvvetli olan Tünghulara atını isterler verir, candan sevdiği hanımını isterler gözyaşları 

içerisinde verir, fakat son olarak Tunghularla Hunlar arasında sınır teşkil eden çorak bir 

araziyi isterler, işte buna sıra gelince “O benim değil, milletimindir.” diyerek 

kendisinden kat kat üstün olan Tunghulara savaş açar ve onları yenerek 300.000 kişilik 

Asya’nın en büyük ve en kuvvetli ordusunu kurar. 

Orhun Abidelerinde bulunan şu cümleyi hatırlamak bizi uyarmaya ve manevi 

değerlerimize sarılmaya yeter sanıyorum. “Üstte gök delinmez, altta yer yarılmazsa 

Türk töresini kim bozabilir.” 

Akka Kalesi önünde Cezzar Ahmet Paşa’ya yenilen Napolyon Bonapart Türkler 

hakkında şunları söyler: 

“İnsanları yükselten iki büyük meziyet vardır. Erkeğin cesur, kadının iffetli olması. 

Bu iki meziyetin yanı başında her iki cinsin kadınla erkeğini şereflendiren tek bir 

fazilet vardır. Vatana icabında her şeyini feda edebilecek kadar bağlı olmak. Bu 

meziyetler ve faziletlerin en büyüğü kahramanlığı hayatın elemine, kederine karşı 

korkusuz kalmayı ağır hadiselerin acılıklarına göğüs germeyi doğurur.  

İşte Türkler bu çeşit kahramanlardandır. Ondan dolayı Türkler öldürülebilir, lakin 

mağlup edilemezler”. 

Türk milletinin kahramanlıkları saymakla bitmez, hatta bu kadar büyük 

kahramanlıklar gösteren bir millet için vatanın değeri ne kadar büyüktür. İşte 

Çanakkale de bu büyük zaferlerden biridir. Kendisinden kat kat üstün olan düşman 

kuvvetlerine karşı iman gücü ve Allah Allah sesleriyle savaşa giren kahraman 

Mehmetçiklerimizin savaşlarda gönlünde sadece vatan aşkının ve onun kurtuluşunun 

gururu olduğu için başarı sağlamıştır. ( Müttefiklerin 128 adet büyük çaplı, 206 adet 

orta çaplı ve 288 adet küçük çaplı olmak üzere 624 adet top kuvvetleri buna rağmen 

Osmanlının ise 51 adet büyük çaplı, 58 adet orta çaplı ve 61 adet küçük çaplı olmak 

üzere toplam 170 adet top kuvvetleri mevcuttu.)  

Kıymetli okurlar şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Çanakkale savaşının çok 

şiddetli olduğu bir anda o zaman devlet idaresini elinde bulunduran İttihat ve 

Terakkiciler Ulu Hakan Abdulhamit Han’a gelerek “Biz Payitahtı Konya’ya 

taşıyacağız, sen başının çaresine bak.” demişlerdir. Fakat büyük Hakan’ın   “Eğer 

benim oraya yaptırdığım istihkâmlar yerinde duruyorsa düşman orduları bir adım dahi 

içeri giremez.” olmuştur. Nitekim öyle olmuştur. 

İşte kazanılan bu zaferler Türk milletinin emperyalistlere Çanakkale’nin 

geçilemeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır. Büyük şairimiz Mehmet Akif Çanakkale 

savaşı devam ederken Mehmetçiğin ağzından şu satırları söyler. 

Değil mi sînede birdir vuran yürek ... yılmaz! 

Cihan yıkılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz!. 

Yine Çanakkale’de şehit olan Mehmetçiklerimizin büyüklüğünü belirten Abdulhak 

Hamit “İlhâm-ı Nusret” adlı manzumesinde düşmana: 

Gördün mü ki Türk ordusu isterse edermiş, 

Alçakları bir kat daha alçalmaya mecbûr?... 

Tarzında hitap eden şair Mehmetçiğe şöyle seslenir.  

Sensin o bahadır ki bugün düşmana kıldın,  
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Sinenle Çanakkale’yi bir kal’a-i pûlâd… 

Enis Behiç ise Çanakkale şehitlerini “Çanakkale Şehitliğinde” adlı parçasıyla şöyle 

övüyor:  

Sizler ki bilinmez isimleriniz,  

Bu taşsız mezarlar değil yeriniz. 

“Türklüğün tarihi” türbeniz sizin,  

Kandilli “hilal”dir bu türbenizin. 

Mithat Cemal Kuntay ise Çanakkale’yi şu şekilde dile getiriyor: 

Etlerle, kemiklerle örülmüştür ufuklar,  

Ey Akdeniz, insan ölüsünden kapımız var. 

Ejdersen eğer, yerleri yık, gökleri yık, ez! 

Uğrunda fakat öldüğümüz nokta geçilmez. 

Yahya Kemal Beyatlı da ise aynı duyguyu şöyle dile getiriliyor.  

Kadın, erkek anadan tâ süt emen yavrumuza,  

Hepimiz canla sarıldık tâ vatan duygumuza. 

İntizâr eyledi gafletle adû korkumuza, 

Lâkin imdâd-ı ilâhi yetişip ordumuza 

Oldu her bir neferi kal’a-i Pûlâd-beden 

Bu kadar önemi olan bir zafer için ne kadar söz söylense, ne kadar övgüler yapılsa 

yine de azdır. Şunu unutmamalıyız ki Türk milleti  Çanakkale zaferiyle kendi varlığını 

korumuştur. Her millete nasip olmayan zengin tarihimiz sayısız destanlaşmış zaferlerle 

doludur. 

Bu zafer o kadar büyüktür ki Avrupa’nın hasta gözüyle baktığı koca bir 

İmparatorluğun Avrupa karşısında zaferini ortaya koyması bakımından da çok büyük 

bir önem taşır. 

Yazımızı İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitleri için 

söylemiş olduğu manzumenin son beyti ile bitiriyorum.  

Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber,  

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. 

Ruhları şad olsun. 
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DESTANLAŞAN ÇANAKKALE 

Sinan SARIKAYA 

 
Tarihe bir destan yazdı Gelibolu. 

Kefenledir oradan çıkmanın yolu. 

Topuyla, tüfeğiyle gelmiş düşmana, 

Karşı koydu canıyla kahraman Anadolu 

 

Yer-gök ha bire kinini kusuyor bugün 

Bütün cihan bir olmuş, pusuyor bugün 

Mermiler bakmıyor hiç gözünün yaşına. 

Boğaz binlerce insanı yutuyor bugün. 

 

Asker ki; topsuz silahsız bir süngüsü var. 

Analar ki; elinden ne gelir bir duası var. 

Gülleler inerken şimşek gibi başına, 

Mehmetçiğin damarında Türk kanı var. 

 

Hiç yılar mı, Türk’ün bükülmez bileği, 

Meydan okuyor esaret çelikten yüreği 

Şahadet şerbetini yudumlarken bile, 

Yurdunu korumaktır en büyük dileği. 

 

Ölmek için can atıyor Mehmetçik. 

Ne güzel müjde, hepsi de cennetlik. 

Anlamaz bunu İngiliz’i, Anzak’ı 

Yedi cihana bir ders verdik ki ibretlik. 

 

Türk’ün güneşidir bu, batmayacak asla. 

Tunçtan gövdesiyle yalvarıyor Allah’a  

Topyekûn şahlanıp, yürürken tabyalar, 

Çanakkale mahşeri, unutulmaz hatıra… 
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ŞİİRDE DUYGUYU DİLE ÇEVİRME PROBLEMİ 

Doç. Dr. Ali İhsan KOLCU
*
  

 

Yaşamayan ne bilir 
Ama dil ve kalem çok kez 

Varmaz demelere 
İçimize kapanırız” 

Behçet Necatigil 
 

Şiir, insanoğlunun kendisini ifade edebilmesi için kullandığı 

sanat türlerinin en karmaşık ve en zor olanıdır.  Sıradan insanın 

günlük hayatının pratiğinde kendisine lâzım olduğu kadarıyla dil’i 

kullandığı bilinmektedir. Üstelik bu kullanım çoğu kere şuursuz ve 

tekdüzedir. Bu bakımdan günlük ihtiyaçlarımız için kullandığımız 

dil, hayatın pratiğine uygun ve birkaç yüz kelimeyi geçmeyen bir 

dağarcığa sahiptir. Kullandığımız kelimelerle birlikte söz dizimi 

de mümkün olduğu kadar tasarruf endişesi taşır.  Bu yüzden sık 

sık jest ve mimiklerimizi kullanırız. Bütün bu faaliyetler bir 

duyguyu bir fikri dile çevirme eyleminden başka bir şey değildir.  

Şiirde duyguyu dile çevirme hadisesi estetik bir problem olarak kendisini 

göstermektedir. Zira duygu diye bildiğimiz (hissettiğimiz) şey aslında karmaşık bir 

durum arzeder. Birincisi duygunun anlatılması yani dile çevrilmesi her şeyden önce bir 

adlandırma değildir. Hissettiğimiz şeyin adı o duyguyu dile çevirmeye yetmez. 

Örneğin, ‘bugün çok heyecanlıyım’ diyen bir kimsenin bu ifadesi onun heyecanlı 

olduğunu göstermez. O sadece içinde bulunduğu duygu halini adlandırmış olur. Bu 

duygunun adı ‘heyecan’dır. Halbuki ‘heyecan’ diye tanımladığımız duygunun bir 

iletişim ya da sanat ögesi olarak değer kazanabilmesi için her şeyden önce dil’e 

çevrilmesi gerekir.  

“Duygunun dile getirilişinde adını söylemenin yeri yoktur ve gerçek bir sanatçı 

buna başvurmaz. Duygunun adını verme genellemeye yol açar; bir sınıflandırmadır. 

Anlatımda ise bireyleştirme söz konusudur.”1 

Dile çevrilme bir adlandırma değil bir ‘aktarım’dır. Aktarımın tam ve kusursuz 

olabilmesi için dile hakim olmak lâzımdır. Anlatılmak ya da aktarılmak istenen duygu 

ile anlatılan ya da aktarılan şeyin aynı olması gerekir. Günlük hayatımızda sık sık 

karşılaştığımız; “ben öyle demek istememiştim, yanlış anladınız, aslında şunu 

söylemek istiyordum.” cinsinden cümleler hep aktarımın eksik yapıldığını gösteren 

ifadelerdir.  

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

Üyesi 
1  Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri,  Cem yay. 8. bs. İst. 1994, s. 94. 
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Bir dil sanatı olan şiirde, şairin duygularını dile çevirebilmesi edebî metnin 

oluşumunda en zor safhayı teşkil eder. Zira duygunun bir kimliğe bürünmesi ancak dile 

çevrilmesi ile mümkün olabilir. Dile çevrilen duygu anlatılmış, tamamlanmış bir 

duygudur. Bu yukarıda belirttiğimiz cinsten bir adlandırma değil aktarılmış ve 

anlamlandırılmış bir anlatımdır. Genel değil özeldir. ‘Heyecan’ın adı değil biçimidir.  

Şiirde duyguyu dile çevirme problemi özellikle şiire yeni başlayan ya da amatör 

şairlerin karşılaştıkları en büyük güçlük olarak kendisini gösterir. Zira onlar mahiyetini 

tam olarak bilmedikleri birtakım duyguları adlandırma yoluyla ifade ettiklerini 

düşünürler. Bu bakımdan çoğu adlandırma olan şiirler kaleme alırlar. Öte yandan usta 

şairler de bazen içlerindeki duyguyu dile çevirmede birtakım güçlüklerle karşılaşırlar. 

Onların duyguyu dile çevirmedeki sıkıntıları acemiliklerinden değil ustalıklarından 

kaynaklanır. Şöyle ki, bir şair çok incelmiş ve dilde tam karşılığı olmayan bir duyguyu 

dile çevirmeye kalktığı zaman iki büyük tehlike ile karşılaşır. Birincisi içindeki 

duyguyu dile çevirirken seçtiği kelimelerin dilde farklı anlamlarının ya da 

yansımalarının olabileceği tehlikesi; ikincisi de duygu dile dönüşürken kendi aslî 

kimliğini kaybetmesi tehlikesidir. 

“Dilin pratik, lojik, bilimsel v.b. yollarda kullanılması ile sanat yolunda 

kullanılması arasında önemli bir fark da buradadır. Kavramlar başka başka yollardan 

anlatılabilir, duygular anlatılamaz. Bir şiirde dile getirilen duygu önceden duyulmuş, 

sonra bir fonetik dokuya dökülmüş, vezne sokulmuş değildir. Bir şiirin anlamı o 

şiirdeki bütün ögelerin bir araya gelmesi ile belirlenir.”2 

Berna Moran’ın da yukarıda belirttiği gibi şiir bir oluşum sürecinde yaratılır. İşte 

bu oluşum sürecinde duygu dile çevrilirken vezin, kafiye, üslûp, biçim, imaj, ses ve 

renk gibi bir kısmı muhtevayı diğer bir kısmı şiir tekniğini ilgilendiren hususlar 

devreye girer ve duygu dile çevrilirken mutlaka kendi ses ve renginden bir şeyler 

kaybeder ya da esas duygudan farklı zenginlikler kazanır.  

Burada duyguyu dile çevirme problemi üzerinde iki şairimizden seçtiğimiz iki şiir 

üzerinde duracağız. 

 

Anlatamıyorum3 

 

Ağlasam sesimi duyar mısınız, 

Mısralarımda; 

Dokunabilir misiniz, 

Gözyaşlarıma, ellerinizle? 

 

Bilmezdim 

Şarkıların bu kadar güzel 

Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu 

Bu derde düşmeden önce. 

 

Bir yer var, biliyorum; 

Her şeyi söylemek mümkün 

İyice yaklaşmışım, duyuyorum 

                                                
2  A. g. e. s. 95 
3  Orhan Veli, Bütün Şiirleri, Haz. Asım Bezirci, Can yay. 19. bs. İst. 1983, s. 111. 
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Anlatamıyorum. 

                                                 Orhan Veli 

Orhan Veli’nin çok bilinen Anlatamıyorum şiiri, duyguyu ya da duyguları tam 

olarak anlatamamanın sancılarının çekildiği mısralarla örülmüştür. Birinci dörtlükte 

şair, daha en baştan duygularını tam olarak anlatamadığını ifade ediyor. Şairin ağlama 

sesinin mısralarda duyulması içinde bulunduğu duyguyu dile çevirip çeviremediğinin 

sorgulanmasıdır. Ardından ‘dokunabilir misiniz / gözyaşlarıma ellerinizle’ mısraları da 

şiirde aksetmesi gereken ağlama duygusunun ve onun dışa vurumu olan gözyaşlarının 

duygu yoluyla hissedilebilmesi hadisesidir. Eğer bu aktarım gerçekleşmişse, duygu dile 

çevrilmiş demektir. Dile çevrilen duygu da onu okuyanlar tarafından doğru olarak 

algılanmış demektir.  

Şiirin üçüncü dörtlüğünde şâir duyguyu dile çevirmede çektiği sıkıntıyı 

kelimelerin kifâyetsizliği (dilin yetersizliği)’ne bağlamaktadır.  

 

Bilmezdim 

Şarkıların bu kadar güzel 

Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu 

Bu derde düşmeden önce. 

 

Kelimelerin kifayetsizliği yaşanan duygunun tam olarak ifade edilip 

edilememesinden kaynaklanan bir endişenin ürünüdür. Dil, fikrî ve hissî 

zenginliklerimizin arttığı oranda zenginleşir, gelişir. Duygunun kendisini ifade 

edebilmesi için dilde kelime araması,  edebi metnin oluşum sürecinde anlam ve kimlik 

kaybetmesi demektir. Zengin ve işlenmiş bir dilin şâirin duygularını ifade etmede 

kolaylık sağlayacağı açıktır. Fakat hiçbir dil yeni ve farklı duyguları  bütünüyle ifade 

edebilme yeteneğine ve zenginliğine sahip değildir. Bu yüzden yazarlar ve şâirler yeni 

kelime ve kavramlar türeterek zaman zaman dile katkıda bulunurlar.   

Şair ‘bu derde düşmeden’ söz grubuyla yaşadığı duygunun yeniliğini, farklılığını 

ifade etmektedir. Ve bu duyguyu bütün yoğunluğu ile ifade edebilecek yani duygusunu 

dile çevirebilecek argümanları aramaktadır. Bunlar dili oluşturan ve her biri değişik 

anlam katmanlarına sahip ‘kelimeler’dir. Mevcut kelimeler hissedilen duyguyu 

anlatmaya yetmiyorsa, ya bu duyguyu tam olarak karşılayabilecek yeni kelimeler 

türetilecektir ya da mevcut kelime kadrosu içerisinde duygu dile çevrilmeye 

çalışılacaktır.  Üçüncü bir yol da tıpkı Orhan Veli’nin yaptığı gibi söz konusu 

‘kifayetsizlik’ ten şikâyet edilecektir.  

Ele alacağımız ikinci manzume Mehmet Âkif’in Safahatı’nın başında yer alan 

isimsiz şiiridir. Şâir şiir kitabının daha en başında duygularını tam olarak dile 

getirememekten şikâyet etmekte ve okuyucuyu uyarmaktadır.  

 

Bana sor sevgili kâri’ sana ben söyliyeyim4 

Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım: 

Bir yığın söz ki, samimiyeti ancak hüneri; 

Ne tasannu’ bilirim, çünkü ne sanatkârım. 

Şi’r için “gözyaşı” derler; onu bilmem, yalnız, 

                                                
4  Mehmed Akif Ersoy, Safahat, Haz. Orhan Okay - Mustafa İsen, Diyanet İşleri 

Başkanlığı yay. Ank. 1990, s. 3. 
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Aczimin giryesidir bence bütün âsârım ! 

Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyliyemem; 

Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım! 

Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa 

Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa          

                                                               Mehmet Âkif 

 

Bütünüyle Safahat’ının nasıl algılanması gerektiği endişesiyle kaleme alınan bu 

manzumede şair, kendi şiir anlayışının da ipuçlarını vermektedir. Buna göre o, bütün 

hüneri samimiyeti olan bir yığın söz yazmıştır. Sanatkâr olmadığını, tasannu’ 

bilmediğini söylemektedir. Bütün âsârının sadece aczinin gözyaşları olduğunu, 

ağladığını ağlatamadığını, hissettiğini fakat söyleyemediğini ifade etmektedir. Şâir 

daha da ileri giderek 

Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım! 
dizesiyle kalbindeki duyguları ifade edecek bir ‘dil’inin olmadığından 

yakınmaktadır.  

Bütün bu ifadeler esas itibariyle şairin duyguyu dile çevirmede yani hissettiklerini 

dil kanalıyla ifade etme güçlüğünden kaynaklanmaktadır. Kalbin dilinin olmaması 

anlatımda ve aktarımda yani metnin oluşum sürecinde uğrayacağı anlam 

değişikliklerine işaret etmektedir. Dil, duygunun anlamlanması esnasında giydiği 

kıyafettir. Hissedilen şeyin başka bir kıyafette, başka bir anlamla kendisini göstermesi 

aktarımın doğru yapılmadığına işaret eder.  

Öte yandan hissedilen bir duygunun tam anlamıyla dil vasıtasıyla ifade 

edilebilmesi başlı başına halledilmesi gereken bir konudur. Aynı güçlük şiirin 

düzyazıya çevrilmesi sırasında da kendisini gösterir. Bir şiirin düzyazıya çevrilmesi 

yani bir nazma nesir hüviyeti verilmesi esnasında metnin anlam kaybına uğradığı;  şiiri 

oluşturan birçok unsurun bu işlem sırasında kaybolduğu bilinmektedir. İşte bir duygu 

da dile dönüşürken his merkezinin başka ve ifade merkezinin daha başka oluşundan 

kaynaklanan farklılığından dolayı birtakım kayıpların ya da anlam kaymalarının 

meydana gelmesi söz konusudur.  

Şâirin; 

Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem; 
 dizesi duyguyu dile çevirme problemini en veciz şekilde anlatmaktadır.  

Aktarım ‘ben’den ‘sen’e taşan duygu ve fikir iletişimidir. Duygunun dile 

çevrilmesi ise ‘ben’in duyduklarının dille (söz) ifade edilmesidir. 
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  ON BİN YILIN SÜZÜLMÜŞ BALI 

İsmail ÖZMEL 

 

 
 

 
Fırsatlar boşa akan su gibi 

Nasıl aktı elimizden? 

Neyimiz eksikti? 

Kim avuttu bizi? 

Niçin geç uyandık? 

Paylaşılmış bir imparatorluğun 

Kadersiz çocukları. 

 

Sen bu talanı için yanarak seyrettin. 

 

Kültür pazarının parazitleri 

   Önce elindeki değeri yere atıp çiğnediler 

Sen sustun, bir dalgınlık anında 

Tozlarını üfleyip sahiplendiler. 

Bizim malımız, bizim eserimiz 

Biz yaptık dediler. 

Gözlerini açmadı mı olup bitenler? 

 

Senin gönlün, kültürün 

On bin yılın süzülmüş balı. 

 

Kaldı ki sen 

Müjdelenmiş bir milletin 

Okuyan, düşünen bir ferdisin. 

Tarih sahnesine hediye ettiğin 

Cıvan mertliğin, insanlığın, hoşgörün 

Yaşayan örnekleriyle sahnede. 

 

 

 

Kim seni kendinle kavgalı kıldı 

Cihana sırtını döndüren kim? 

Perde bahaneleri uyduran 

Kardeşi kardeşe düşman eden kim? 

 

Cihan biliyor, bu düzenlerin içinde sen 

yoksun. 

 

Hayatın, tarihin örnek sahneleri 

Sanatın, kültürün benzersiz güzellikleri. 

Herkes bu birikimin uyanmasından korkuyor 

Onların korktuğunu başlarına sen getireceksin. 

 

Bunca tecrübeden sonra 

Şükür uyandın. 

İmparatorluğun küllerinden 

Bir cumhuriyet kurdun. 

Omuzlarında yüzyılların yükü 

Kollarında kuvveti, yüreğinde yiğitliği var. 

Tarihin, kültürün, sanatın 

Yarınları aydınlatacak ışıklı rüzgâr. 

Gözlerinde alev alev 

Cihanla yarışa girmenin heyecanı 

Yaşadığın tecrübenin 

Asırlara yetecek birikimi var. 

 

Tanımadı, görmedi benzerini çağlar
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İSİM  KÜLTÜRÜ VE DİN 

Yrd. Doç. Dr. A.Vehbi ECER* 

 

 
Doç. Dr. Celaleddin Çelik, İsim Kültürü ve Din (Şahıs 

İsimleri Üzerine Bir Din Sosyolojisi Denemesi), Konya, 2005, 

Çizgi Kitabevi Yayını, 321 sayfa. 

Çevremizde algıladığımız varlıkların adları ile ilgilenen 

birçok bilim dalları vardır. Bu adlarla dinler tarihçileri, halk 

bilimcileri, sosyologlar, dil bilimcileri... ilgilenirler. Bunların 

dışında varlıkların sadece adlarıyla ilgili ayrı bir bilim dalı daha 

vardır ki buna batılılar onomastik (onomastics) demektedirler. 

Bizim dilimize isimbilim olarak geçmiştir. İsimbilim de kendi 

içinde ‘yer isimleri bilimi’, ‘coğrafya isimleri bilimi’, ‘şahıs 

isimleri bilimi’ (anthroponomy) gibi bölümlere ayrılır. Erciyes Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Celaleddin Çelik şahıs isimleri bilimi (anthroponomy) 

ile sosyoloji ve özellikle din sosyolojisi arasındaki bağlantılar üzerinde bir araştırma 

yapmış ve İsim Kültürü ve Din başlığı altında kitap halinde yayınlamış. Araştırmacı 

bu eseriyle şahıs isimleri ile dinî yaşayış arasındaki etkileşimi din sosyolojisinin 

kavram ve metotlarıyla ele almış, orijinal bir çalışma ortaya koymuştur.* 

Eser, İçindekiler, Tablolar, Ön Söz ve Giriş ile başlamakta, İsim Sosyolojisi, 

İsimbilim ve Din Sosyolojisi, Sosyo-Kültürel Antropolojide İsim, Türklerde İsim 

Kültürü ve İsim Sistemi, Türk Toplumunda İsim Verme ile İlgili İnanç, Anlayış ve 

Uygulamalar, Türk İsim Tipolojisi, Aile İsmi, İsim Hukuku, Sosyo-Kültürel Değişme 

Sürecinde İsim ve İsim Verme, Uygulama ve Yöntem, Bulguların Yorumu, Genel 

Değerlendirme, Sonuç ve Öneriler başlıklarıyla devam etmektedir. Eser, Kaynaklar, 

Anket Formu, İsim Hikâyeleri, Sevilen sevilmeyen isim listeleri ve indeks ile sona 

ermektedir. 

Kişi adları, kişinin varlığını tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda mensup olduğu 

kültür yapısı hakkında da ipuçları taşır. İsimler aidiyet bağıdır, kişinin bağlı bulunduğu 

düşünce, inanç ve yaşayış hakkında bilgi sahibi kılar. Araştırmacının ifadesiyle isimler 

“kimliğin, kültürün, hatta benliğin farklılığını ve özgünlüğünü ortaya koyan 

sınırlar ve göstergeler olarak önemli fonksiyonlar taşırlar (s. 255)”. İsimler, göç, 

hızlı kentleşme, sanayileşme, küreselleşme, melezleşme... Sonucunda farklılaşırlar. Bu 

durumlarda din, tarih ve kültürün etkisi altında bulunan isim kültürü, isim verme 

uygulamaları, etnik eğilimler, cemaatçilik, dinî yenilikçilik özentileri ile yabancılaşır. 

Kitabın sonuç bölümündeki ifadelerle “Türk toplumunda isimle ilgili olarak çok farklı 

anlayışların bulunduğu, istikrarlı, kalıplaşmış ve oturmuş bir isim örüntüsü (belli bir 

düzen içinde yerleşmesi) yerine sınırları belirsiz, keyfi, savruk, dil bakımından hatalı 

ve özenti mahiyetinde verilen isimlerle bir zihin karışıklığı yaşandığı tespit edilmiştir. 

Bu anlamda sırf dinî nitelikli ya da Kur’an’da geçen bir isim olsun diye seçilen 

                                                
* Erciyes Ü. Emekli Öğr. Üyesi 
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anlamsız veya ideolojik isimler, hem isim kültüründe hem de isim taşıyan kişilerde 

sosyo-psikolojik sarsıntılara yol açabilmektedir. Bu tavrın karşısında yer alan ve 

isimleri bir modernlik göstergesi olarak kullanan diğer eğilim de benzer bir 

deformasyon etkisi yaratmaktadır... Esasen isimlerde ortaya çıkan yozlaşma ve 

yabancılaşma, hem cemaatçi aşırı dinsel eğilimlerin, hem de aşırı yenilikçi, fantezi ve 

moda tutkunu olan çevrelerin paylaştığı bir sonuçtur (s. 259)”. Bunların yanında, bir de 

siyasî, etnik anlayışları belirten isimler vardır ki bu uç (marjinal) anlayışların 

görüntüsünü ve çatışma ortamının doğuş sinyallerini vermektedir. 

Çalışmada isim konusu öncelikle dil sosyolojisinin konusu olarak ele alınmakta, 

isimlerin tarihsel ve yapısal özellikleri üzerine yapılan araştırmalara değinilmekte ve bu 

çalışmalarda sosyolojik boyutun gözardı edilmesi eleştirilmektedir. Konuşulan dil 

içindeki diğer unsurlar gibi şahıs isimlerinin de taşıdığı sembolik önem, onları 

sosyolojinin konusu haline getirmektedir. Toplumsal değişme dilde nasıl farklılaşmalar 

meydana getiriyorsa, isimler ve isim verme kültüründe de farklılaşmalara yol 

açmaktadır. Çalışmanın temel problemini de Türk isim kültüründe meydana gelen bu 

değişmeler ve isim kültürü ile dindarlık ilişkisi oluşturmaktadır. Çalışmada bu anlamda 

geleneksel toplumda isim kültürünün boyutları ile birlikte modernleşme sürecinde onda 

meydana gelen değişmeler de ortaya konulmaktadır.  

Eserde Türk tarihinde ve bugünkü Türk toplumu içinde isim koyma gelenekleri 

önemli bir yer tutmaktadır. Bilindiği üzere toplumumuzda isim koyma töreni sırasında 

bir yemek ziyafetinden sonra aile büyüğü veya mahallenin imamı tarafından çocuğun 

sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur ve verilen isim üç defa tekrarlanır. Bazı 

bölgelerde isim babalığı diyebileceğimiz ‘kirve’liğe benzeyen bir âdet de 

bulunmaktadır. İlk önce çocuğa göbek adı konulur. Ancak bu gelenek unutulmak 

üzeredir. İsim kültüründe dikkate alınması gereken “ismin ağır geldiği için 

değiştirilmesi”, “ismin gizlenmesi”, “isim büyüsü” ve “lakaplar” gibi konular da 

burada değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Anadolu’da dinî amaçlı ve motifli isimler 

ön plandadır. Türkiye’de en çok (2003 yılı için) kullanılan isimler, erkeklerde Mehmet, 

Mustafa ve kadınlarda Fatma, Ayşe ön sıralarda yer almaktadır. Bazı aileler 

çocuklarına konulacak ismin mutlaka Kur’an’da geçmesini istemekte ve Kur’an’dan 

anlamsız sözlerin seçildiği (Aleyna, Yevmiddin, Venhar... gibi) görülmektedir. Ancak 

yazarın ifadesiyle: “Dinin isim kültürü üzerindeki etkisi modernleşme sürecinde 

bir azalma eğilimi göstermekle birlikte, bu ilişki belli ölçüde anlam ve form 

değişikliklerine uğrayarak devam etmektedir (s. 80)”. Yaygın uygulamalardan biri 

de yiğitliği ve büyük başarılarıyla ünlenen kişilerin adlarının konmasıdır. Bunların 

yanında, ata ruhuna saygı inancıyla ve vefa duygusuyla atalara ait isimler, (Ramazan, 

Bahar, Bayram, Miraç gibi) doğumun olduğu gün ve zamanla ilgili isimler de 

bulunmakta. Çiçek, dağ isimleri ile çocuğu koruyucu isimler (Yaşar, Satılmış, 

Dursun... gibi) canlı ve cansız varlık (Lale, Itır, Arslan, Şahin... gibi) isimlerinin de 

konulduğu görülmektedir. 

Eser, Türk isim kültürünü sistematik bir yapı altında anlamaya çalışmanın örneğini 

veriyor. Bunun için araştırmacı geçmişte yapılmış isim tasniflerini değerlendirmekte, 

tarihsel süreçte meydana çıkan farklılaşmalardan hareketle kendi isim tipolojisini 

ortaya koymaktadır. İsimler yalnızca antropolojik ve dilbilimsel düzeyde değil, aynı 

zamanda Türk kültür tarihi ile Türk dünyasında isim verme uygulama ve gelenekleri 

içinde inceleniyor. Çalışmada Türk isim kültürünün temel unsurlarının belirlenmesi 

için, özellikle çeşitli isim hikayeleri ve biyografiler gibi nitel gözlem verilerine 
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başvurulması dikkat çekmektedir. Çalışmayı orijinal kılan, bu tür nitel gözlem 

verilerinin hem anket yoluyla elde edilen sonuçlarla, hem de Nüfus ve Vatandaşlık 

İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu ilgi çekici istatistiklerle desteklemiş olmasıdır.  

Çalışmada “aile ismi” (soyadı) konusunun da tarihsel gelişimi içinde 

değerlendirildiği görülmektedir. Belli bir soya veya aileye mensubiyeti gösteren 

soyadının geçirdiği farklılaşmalarla birlikte, isim hukuku, ismin değiştirilmesi ve 

bunun sosyo-kültürel sonuçları da tartışılmıştır. 

Bu eser sosyal ve kültürel değişim sürecinde isim kültürünü din ve sosyoloji bi-
limleri ışığında ilmî bir metotla kaynaklara ve saha araştırmasına dayalı ilmî orijinal 

bir eserdir. Araştırmacıyı bu çalışmasından dolayı tebrik eder, konuya ilgi duyanlara 
tavsiye ederim. 
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Vefatının 23. Yılında 

 

AKADEMİDEN HALKA İNEN BİLGE REKTÖR: 

 Prof. Dr. EROL GÜNGÖR 

Kibar AYAYDIN 
 

Türk tefekkür tarihinin müstesna simalarından biridir Erol 

Güngör. Tefekkür semamızda kendi ışıltısıyla çevresini 

aydınlattı. Onun ele aldığı meseleler, önümüzde adeta bir yumak 

gibi sarmalanmış, çözüm bekleyen binlerce yıllık problemlerdi. 

Derin muhakemesi, pratik çözümlerle pek çok meseleyi vuzuha 

kavuşturmuş olan Erol Güngör parlak zekasının ışıltılarını, 

sinesinden çıktığı bu aziz milletin önüne adeta bir projektör gibi 

tutmuştur. 

Erol Güngör Türk-İslâm medeniyetinin ortaya koyduğu 

cihanşümul insanlık anlayışını tekrar gündeme taşıyan, bu 

taşıdığı değerler silsilesi ile yeniden var olmanın sosyo-psikolojik analizini yapan 

insandır. Onun mayasında bu topraklarda yaşayan sessiz yığınların hür sesi vardır. Erol 

Güngör idealist bir insandı. Onun idealistliği plân ve proje adamlığının ötesinde, 

yaşantısının her anında hissedilirdi. Halkın içinde halkla beraber koşuşturan Erol 

Güngör aynı zamanda insanıyla iç içe olan, sıra dışı bir halk aydınıdır. Onun dünya ile 

olan ilişkisi sadece gelecek kuşakların yetişmesi adına tasarruf edilmesinden başka bir 

şey değildir. 

Erol Güngör bir rektördür aynı zamanda. Üniversitenin başında, ilim mahfillerinde 

sabahlayan; Türkiye’nin ortak geleceğini gören bir insandır o. Onun karakterini, bu 

toprakların mayasında bulunan yüksek secâat ve iman şuuru şekillendirir. O, hiçbir 

zaman makam ve mevki peşinde koşmamıştır. Kendisine tevdi edilen görevleri, adeta 

bir emir telakki edip; onu en güzel şekilde yerine getirmeyi, taşıdığı aydın 

sorumluluğunun bir parçası olarak görmüştür. 12 Eylül muhtırasından sonra kendisine 

Konya Selçuk Üniversitesi’nin rektörlüğü verilince bu görevi yarının büyük Türkiye’si 

adına severek kabul etmiştir. Yaşadığı çevrenin insanıyla bir kıraathanede oturup 

konuşacak kadar mütevazı olan bu insan kapı kapı dolaşıp üniversite için himmet 

isteyecek kadar da halktan bir insandı. O, bütün bu gayretleriyle bir samimiyet 

abidesidir. Ondan yazı isteyen Kayseri’deki “Dolunay” isimli mahallî bir dergiye yazı 

gönderip; oradaki gençleri kültür ve medeniyetimiz adına yüreklendirecek kadar sevgi 

dolu bir insandır. O samimiyet sayesindedir ki Konya, temelleri ilim, sevgi ve kardeşlik 

olan köklü bir üniversiteye sahip olmuştur. Erol Güngör göreve geldiği Konya Selçuk 

Üniversitesini, sekiz ay gibi çok kısa bir sürede iki fakülteden sekiz fakülteye 

çıkartmış; bunun yanına da dört yüksek okul ekleyerek, üniversiteyi bilimsel kulvarda 

yarışacak bir zemine taşımıştır. Bu asil milletin evlatlarına yakışır bir civanmertlikle, 

üniversiteyi adeta bir bilim merkezi haline getirdi. Onun yılma bilmeyen çalışmalarına 

yurdun dört bir yanından destek geldi. Bilim adamları onun sıcak ve samimi davetine 

icabet ederek, bu ilim yuvasında hizmet etmeye başladı. Bilim adamıyla halkın 

kucaklaşmasında, onun unutulmaz katkıları olmuştur. Konya halkı böyle bir insana 

sahip olmakla gururluydu. Mevlâna şehri, Şemslerin diyarı olan bu şehir, gönül 

dostlarını sinesine çekiyordu. Bu gönül dostlarından biri de Erol Güngör’dü. Konya 
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halkı seviyordu Erol Güngör’ü. O halkıyla hemdem olmuş; bilgi ve tecrübesini bu 

yörenin insanına akıtmış; hatta onun da ötesinde alemşümul bir anlayışın Konya’da 

yükselen bir sesi olmuştur.  

Erol Güngör halka inmeyi bilen bir insandı. Halkla kendi arasına hiçbir zaman 

mesafe koymadı. Onun için, halk çok önemliydi. Her şeyden önce; yapılan işlerin 

doğruluğuna inandırılan bir halk ile, her şey yapılabilirdi. O bu noktada, kendi halkının 

güvenini ve sevgisini kazanmıştı. Erol Güngör, hiçbir zaman; kendi fildişi kulesinin 

yalnızlığına çekilen, kendi insanını bilmeyen aydınlardan olmadı. Devletinin itibarını 

şahsi itibarından yüce gören bu insan; üniversitenin bütün kaynaklarını kuruşu 

kuruşuna bu milletin evlatları için kullandı. Edibe Sözen, “Modern Türkiye’de Siyasî 

Düşünce, Muhafazakârlık” isimli eserde, Erol Güngör’ü halka yaslanan yapısıyla 

“organik” bir aydın olduğunu; Foucolt’tan yaptığı bir iktibasla da onu bir “bir 

geleneğin yazarı” olarak niteler. Sözen’in yorumunda Erol Güngör bir sürekliliğin 

halkasıdır. “Bir sosyal psikolog olarak Güngör’ün Türk muhafazakâr düşünce 

hayatındaki yeri, 1920’lerde çağını yakalayan Gökalp’in yeri ne ise odur. Gelenek ve 

kültürü halk perspektifinde olduğu gibi, kesintilerle değil, sürekliliği olan zaman 

dahilinde yorumlayan bir radikal muhafazakâr Güngör için ‘şimdi gelecek ve geçmiş’ 

arasında ancak sanatkarane ve ilim insanına dair yaratmalar vardır. Klasik 

muhafazakârlığın hâkim söylemindeki aile, millet ve kutsal hak’ öğelerinin yerine, 

Güngör’ün radikal muhafazakârlığında halk vardır; daha doğru bir deyişle halkı öne 

çıkaran gönüllü bir tavır vardır. Yine bu söylemde yer alan soyut insan yerine, yeni 

insan tipini oluşturma arzusundadır. Değişmez ilahi kanunlar yerine, kültürel 

göreceliliği savunan Güngör, bir elitist değildir, kitleye yönelik olumlu vurguları 

vardır, sezgi ve duyuyu da bilimsel disipline katan bir aydındır.” Bugün, o şahsiyet 

abidesinden alınması gereken çok dersler olduğuna inanıyorum.  

Erol Güngör, Cumhuriyet nesillerine tahlilci bir anlayışıyla, sağlam bir ilmî 

zihniyet bırakmıştır. Erol Güngör, bu yönüyle hocası olan Mümtaz Turhan’dan asistan 

olarak faydalanmış; onun rahle-i tedrisinden yetişmiş bir insandır. Onun ölümünden 

tam on dört yıl sonra sevgili hocası hakkında yazı yazması, aslında onun Mümtaz 

Turhan’dan aldığı ilmî disiplinin bir neticesiydi. Çok sevdiği hocasını anlatırken, 

hislerine gem vurmak için tam on dört yıl geçmesi gerekiyordu. Mümtaz Turhan, 

Türkiye’de ilmin “disipliner” bir anlayışa oturmasını sağlayan şahsiyetlerin başında 

gelir. Erol Güngör; “Esasen benim fikirlerimde onun düşüncesinin bir uzantısı 

sayılabilir” ifadesiyle hocasının yolunda olduğunu söyler. Erol Güngör, üzerinde 

Mümtaz Turhan’ın bu denli tesiri Erol Güngör’ü de tıpkı hocası gibi çok yönlü hale 

getirmiştir. Onun Mümtaz Turhan hakkındaki şu tespitini, kendisi içinde yapılmış bir 

yorum olarak algılayabiliriz. “Ben hayatımda onun kadar şahsiyetinin bütün boyutlarını 

bu derece ahenkli hale getirmiş ve hepsini ilimci düşünce esası etrafında birleştirmiş ve 

bütünleştirmiş başka insan görmedim.” 

Erol Güngör sürekli okuyan, düşünen ve yazan bir insandır. Onun okumaları 

edebiyattan felsefeye, psikolojiden tarihe kadar çok geniş bir yelpazeyi içerir. 

Osmanlıca’ya olan derin vukufiyeti ise, ona geniş bir bakış açısı sağlamıştır. Onun bu 

çok yönlü okumaları, zihninde ortaya çıkan pek çok meselenin de yeni bir anlayışla 

yorumlanmasına yol açar. Özellikle Amerika’da bulunduğu yıllarda batıyı çok iyi 

tanımıştır. Batının sosyal yapı itibariyle çöküşe gittiğini görmüş, istihsal vasıtalarının 

insanları mutlu etmedeki başarısızlığı karşısında, bilim adamlarının yeni arayışlar 

içinde olduğunu gözlemlemiştir. Batıda, insanlar arası ilişkilerin güçlendirilmeye 
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çalışıldığını görmüş, bu çalışmalar sırasında özellikle aile müessesesinin tekrar ikame 

edilmeye çalışıldığına şahit olmuştur. Bu ülkenin Aydını nitelemesiyle Cafer Vayni, 

Kültür Dünyası’na Erol Güngör’ü şöyle değerlendirir: “O, Batının ekonomik yönden 

ilerlemesine rağmen, sosyal ve mânevî yönden çöküş noktasına doğru geldiğini, 

modernizmin pek çok ızdırap getirdiğini ama modernizme katlanabilecek bir ideoloji 

üretmekte Batı’nın aciz kaldığını biliyordu. O, Batı toplumlarının boşanma, doğum 

oranının düşüklüğü ve bir çok nedenlerle yalnızlar toplumu olduğunu ve hükûmetlerin 

yalnızlık duygusunu yok etmek ve topluluk duygusunu hakim kılmak için özel 

politikalar geliştirdiğini; aileyi sağlamlaştırmaya ve kuşaklar arası diyaloğu sağlamaya 

çalıştığını da biliyordu. O, ekonomik yönden ilerleyen Batı’nın aynı zamanda grupları 

bireye indirgediğini, bireyi ise yıprattığını ve bunun sancısını çektiğini de biliyordu. O, 

başta Avrupa Topluluğu ülkeleri olmak üzere, ekonomik yönden gelişmiş bütün Batı 

devletlerinin; nüfusu artırıcı politikalar uyguladıklarını, bunun başarıya ulaştırılması 

için çeşitli özentilerle kadını eve bağlamaya çalıştıklarını da biliyordu… Hani, 

sanayileşmeyle birlikte Batı’da mantık, bilim ve ilerleme düşüncesi geliştikçe; 

tanrıların arkalarında özgür ve mutlu insanlar bırakarak yok olacağı söylenip, 

yazılıyordu. Gelişmeler ise Batı’da daha mutsuz, daha bağımlı bir nesil yetiştirmiş, bu 

ıstırap batının dini yeniden keşfetmesine vesile olmuştur. Bunları ve Batı’nın bir çok 

açmazını yakından takip eden Erol Güngör, aynı zamanda ülkesinin resmî politikasının 

Batılılaşma olduğunu da biliyordu. Belki de çelişkili durum Erol Güngör’ün eserlerini 

1970-83 arasındaki 13 yıla sığdırmasının nedenidir. Ve gerçek bir entelektüel, gerçek 

bir aydın sorumluluğuyla ülkesine hizmetini de en iyi bir şekilde yerine getirdi Güngör. 

Bir tarafta sosyal ve mânevî yönden çöken Batı, diğer tarafta Batılılaşmaya çalışan 

Türkiye… Türkiye’nin batılılaşmaya çalışması sonucu toplumumuzu bekleyen 

tehlikeleri sezen Güngör, hayatı boyunca da en fazla Batılılaşmayı sorgulamıştır. Bu 

hareket neticesinde toplumdaki değişmeyi, ikiliği yakalamaya ve çözüm yolları 

önermeye çalışmıştır. Batı ve doğu kültürünü çok iyi bir şekilde etüt eden Güngör, 

Türkiye için en büyük tehlikeyi kendi kültürünü, töresini bırakıp başka milletlerin örf 

ve adetlerini benimsemek, devletin kanun ve nizamlarına itaat etmemek, geçici 

rahatsızlıklara aldanıp ileriyi görmemek de görüyordu.”  

Erol Güngör; Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik isimli eserinde Batılılaşmayla 

ilgili şöyle bir değerlendirme yapar: “…Bizim bugünkü sosyal ve kültürel 

sıkıntılarımızın, çöküntülerimizin hiç biri de modern teknolojinin girişinden dolayı 

meydana gelmiş değildir. Tersine, modern teknoloji gelmediği halde, millî kültürden 

pek çok şey gidebilmiştir. Batı medeniyetini almak ve benimsemek isteyen bütün 

ülkelerin ortak özellikleri, kültürlerinin henüz böyle bir medeniyetten gelecek bozucu 

tesirlere direnecek kadar sağlam olmayışıdır. Türkiye’ye gelince, onun asıl talihsizliği 

bu medeniyet alış verişinde kendi millî kültürünün dıştan ziyâde içten tahribata 

uğraması, böylece batılılaşmanın bozucu tesirlerine tamamen açık bir hale 

getirilmesidir. Türkiye’de bugün hâlâ bağımsız bir kültür şahsiyetinden söz ediliyorsa, 

bunu bizim eski kültürümüzün her türlü hoyratlık karşısında hâlâ direnecek kadar 

kuvvetli olmasına borçluyuz.” 

Erol Güngör Amerika’dan döndükten sonra, batıdaki ilmî eserlerin Türkçe’ye 

çevrilmesinde büyük gayretler içinde olmuştur. Onun bu tercüme faaliyetlerinde, Hilmi 

Ziya Ülken’in “Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü” isimli eserinin de mühim bir 

tesiri vardır. Paul Hazard’dan, “Batı Düşüncesindeki Büyük değişme”, Robert B. 

Downs’dan, “Dünyayı Değiştiren Kitaplar”, R. Aron’dan, “Sınıf Mücadelesi”, K. E. 
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Boulding’den, “Yirminci Asrın Manası”, W. Rostow’dan, “İktisadi Gelişmenin 

Merhaleleri”, John Neft’den, “Sanayileşmenin Kültürel Temelleri”, D. Krecek’ten, 

“Sosyal Psikoloji, Nazariye ve Problemler” bu eserler arasında sayılabilir. Onun, 

Batıdaki ilmî gelişmenin bu denli farkında oluşu, onun Türkiye gerçekleriyle örtüşecek 

çözümler arayışına götürecektir. O, bu yönüyle gelecek Türkiye’sinin pek çok 

meselesini de aslında yerinde tespit etmiştir. 

Teknolojinin kültür üzerindeki etkisini teferruatlı bir şekilde “Kültür Değişmeleri 

ve Milliyetçilik” isimli eserinde incelemiş olan Erol Güngör; Türk Edebiyatı Vakfı’nın 

Çarşamba sohbetlerinde bu meseleyi özetlerken, teknolojinin kültürüyle geldiğini, 

ancak bizde tam manasıyla bu kültür değişmelerinin kavranamadığını, aydınların 

Batı’dan teknik unsurları alırken, hakiki manada Batı ahlâkının alınmadığını, bundan 

dolayı da yanlış bir batılılaşma anlayışının benimsendiğini söyler. 

Erol Güngör, hiçbir zaman yetiştiği coğrafyaya sırt dönmemiştir. Onun ele aldığı 

hassas noktalar, belki kendini yalnızlığa itmiş olsa bile getirdiği bakış açısıyla ilmî bir 

zihniyetin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Batının materyalist anlayışıyla, doğunun 

mistik tecrübesini hep bu ilim disiplini içinde değerlendirmeye çalışmıştır. Taassup 

onun gönül dünyasına giremezdi. Taassuba karşı da en büyük mücadeleyi de zaten 

kendisi vermişti. Ahmet Turan Alkan, Doğu Batı Dergisi’nin 11. sayısında “Halefi 

Olmayan Bir İlim adamı: Erol Güngör” başlıklı yazısında onu sadece mesele çözen bir 

insan olarak görmez: “Erol Güngör, bu mânâda sınıf mensubiyetini şuurla reddeden ve 

bu yönüyle klâsik kültürün ‘ilm ü irfan’ beraberliğini şahsında imtizaç ettirmiş bir 

akademisyendir. Onun ilmi şahsiyetinde asıl dikkate layık husus ‘mesele çözme usûlü’, 

meselenin algılanış tarzı, tahlile başlama noktaları gibi tamamen ‘epistemik’ alanlarda 

gösterdiği sadelik, soğukkanlılık ve vukuftur. İncelediği meseleye hem meselenin 

parçası olarak, hem de ‘dışardan’ bakmayı bilir; bu vasıflar ise ‘ilim adamı olarak 

insan’ın gerçek kumaşını inşâ eder.” 

Prof. Dr. Mustafa Erkal’a göre Erol Güngör; Türklüğü ve İslâmiyet’i şahsında en 

iyi şekilde kaynaştıran, sağlam tahlil ve muhakeme gücü olan, eserlerinde tercüme 

kokmayan; sosyal gerçekliği yakalayabilen, soyut ile somutu kaynaştıran, dünü bugüne 

ve yarına bağlayabilen ve sentez yapma kabiliyeti yüksek olan bir düşünürümüzdür.  

Prof. Dr. Enis Öksüz ise şöyle değerlendirir Erol Güngör’ü: “Sosyal bilimlere 

vukufiyetine, ilmî metodolojiyi derinlemesine hazmedişine ve meseleleri  ele alırken 

çok yönlü düşünebilme özelliklerine sahiptir.” 

Prof. Dr. Nur Vergin ise; “Toplumun her meselesine vakıf, bu özelliği 

memleketine olan sevgisinden kaynaklanan; ama bu Türkiye sevgisi, ideolojik olarak 

milliyetçiliğe dönüştüğü zamanlarda bile, onu bağnaz bir tutuculuğa, hırçınlığa ve 

şovenizme sevketmediği gibi kozmopolit eğilimlere de sahip olmayan Güngör’ün 

milliyetçilik anlayışı; hoşgörülü, yumuşak üsluplu ve diğer milliyetlere de saygı içeren 

bir milliyetçilik anlayışıydı.”  

Cemil Meriç’in; “Bugün Batı’yı bilmeden İslâm’ı anlamak mümkün değildir” 

bakış açısını sistematik bir ilim anlayışıyla analiz eden Erol Güngör; “İslâm’ın 

Bugünkü Meseleleri”, “İslâm Tasavvufunun Meseleleri” isimli eserleriyle de yeni 

yorumlara ulaşmıştır. Çok genç yaşta(1938-24Nisan 1983)huzuru Rahman’a kavuşan 

Erol Güngör’e, bu ölüm yıl dönümünde Allah’tan rahmet diliyoruz. 
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KAYIP BESTEKÂR 

Ülkü GÜVEN 

 

 

Niğde yanarken kar altında 

Avazım yankılandı kuytularda 

Duruşu ağlatan bakışı bi’dad 

Yalnız düşümde eder beni azad. 

 

Musikişinas meftun ağaçlar 

Donmuş sularda yorgun yokuşlar 

Bimare güle deva bir iklim ki 

Kayıp bestekârın bestesi sanki. 

 

Sönmeyen bu ateş-i baharın 

Yüzümü buseleyen tatlı havanın 

Bedeli ödendi, şimdi sendeyim 

Bilmem ki ben hangi mevsimdeyim. 
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HALİDE EDİB ADIVAR’IN SİNEKLİ BAKKAL ROMANINDA 

KADIN TİPLERİ 
Saadettin YILMAZ* 

 
 

Millî Edebiyat Devri yazarlarından olan Halide Edib Adıvar, dönemin tanınmış 

hikâyecisi ve romancısı arasındadır. Şöhretini özellikle “karakter yaratmakta gösterdiği 

başarıya borçludur.”1 Önemli karakterlerini daha çok kadınlar arsından seçmiş 

olmasında kendisinin de kadın olmasının önemli bir rolü vardır. Bu sayede kadın 

karakterlerinin psikolojik inceliklerini güçlü bir şekilde eserlerine yansıtmıştır. 

Eserlerindeki kadın karakterlerden bir kısmı etraflarındaki erkekleri şiddetle ve hızla 

tesirleri altına alırlar. Bu kadınlar normalüstü bir yapıda karşımıza çıkarlar. Yazar bu 

kadınların normalüstü şahsiyetlerini daha kuvvetli bir şekilde belirtebilmek için bu 

kadınların yanı başlarına normal vasıfta kadınlar yerleştirmeyi ve okuyucuya sık sık 

karşılaştırmalar yaptırarak esas kahramanları lehine de sonuçlar çıkarttırmayı ihmal 

etmez. Ayrıca bu karakterlerin içinde bulundukları sosyal çevre ile de ilgileri hiç 

kesilmez. Tabi tüm bunları yaparken kendi yaşamından da parçalar katmayı sürdürür. 

Aynı zamanda ideal kadın tipine doğru bir imge oluşturur. Türk toplumunun 

özelliklerini ve yapısını hiçbir zaman arka plana itmez. Halide Edib’in bir diğer özelliği 

de kadında sağlam bir ahlak araması ve evlilik bağını çiftin ölümüne kadar süren 

kopmaz bir bağ saymasıdır. İlk dönem romanlarında Halide Edib, kendi evlilik 

tecrübelerinden de bazı unsurları eserlerine katmıştır.2 Halide Edib bu özelliklerin yanı 

sıra başka kadın tiplerine de önemli oranda roller yüklemiştir. Sinekli Bakkal romanına 

gelene kadar eserlerinde genellikle tek bir şahıs dikkati çekerken Sinekli Bakkal 
romanıyla tek şahıslı eserlerden kurtulmuştur. 

Sinekli Bakkal romanının vakası genel olarak Sinekli Bakkal semti ile Selim 

Paşa’nın konağında geçer. Roman içerisinde Rabia’nın önemli bir yeri vardır. Sinekli 

Bakkal’dan aldığı sağlam bir kültürle kendi şahsiyetini ortaya koymuştur. 

Başlıca Kadın Kahramanlar: 1. Rabia, 2. Emine, 3. Dürnev, 4. İkbal Hanım, 5. 

Sabiha Hanım, 6. Çingene Pembe, 7. Mrs. Hopkins. 

Diğer Kadınlar: 1. Gülbeyaz, 2. Nevgice, 3. Mahpeyker, 4. Şükriye Hanım, 5. 

Mihri, 6. Nazikter, 7. Eleni, 8. Behire Hanım, 9. Kanarya. 

ESERDEKİ BAŞLICA KADIN TİPLERİ 

1. Muhafazakâr-Mutaassıp Kadın Tipi 

2. Dejenere Kadın Tipi 

3. Bunalımlı-Bedbaht Kadın Tipi 

4. Sevecen Kadın Tipi 

5. Baskıcı Kadın Tipi 

                                                
*  Niğde Anadolu Öğretmen Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni. 
1  Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1860-1923, İstanbul 1990, 181. 
2  İnci Enginün, Halide Edib Adıvar, Ankara 1989, 49 
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6. Batıl İnanca Sahip Kadın Tipi 

7. Yabancı Kadın Tipi 

8. Çocuklar 

1. Muhafazakâr-Mutaassıp Kadın Tipi 

Rabia: Hacı İlhami Efendi’nin tesiri altında kalan Rabia’nın dünya ve ahiret 

görüşü romanın birçok yerinde kendini kuvvetli bir biçimde hissettirir. İlhami Efendi, 

Rabia’yı tam bir dini eğitim ile yetiştirir, hafız yapar.3 İlhami Efendi’den etkilenen 

Rabia, giydiği yamalı elbisesini “Peygamber Efendi’miz yamalı elbise giyerdi.”4 

diyerek küçük yaşta iken süslenmeye karşı çıkmıştır. Ancak bu etkinin devamlı 

olduğunu söylemek yanlış olur. Zaman içerisinde Rabia’da bu noktada bazı 

değişiklikler olmuştur. 

Emine: Emine de kızı Rabia gibi İmamın katı prensipleri altında yetişmiş ve 

kendini romanda imamın devamı gibi algılamamıza yol açacak davranışlarda 

bulunmuştur. Baskıcı ve inatçı kişiliği de eklenince muhafazakâr ve mutaassıp bir tip 

olarak karşımıza çıkar. Mevlevi şeyhi olan Vehbi Dede, Rabia’ya musiki dersi vermeye 

başlayınca Emine buna şiddetle karşı çıkar. Zira imamın evinde musiki bir günah 

sayılırken Vehbi Dede, Rabia’nın eline Emine’nin ‘çingene sazı’ dediği def vermiştir. 

İmamın buna razı olmasına rağmen Emine, İmama; “Bu konak, bakalım kıza daha ne 

yüzsüzlükler öğretecek… Para yüzünden torununu çingene çalgıcısı yapacaksın.”5 der. 

Emine’nin aşırı taassubu neredeyse Rabia’nın sanatkâr yönünü engellemek 

üzereyken İmamın musikiye karşı çıkmayışıyla önlenir. 

2. Dejenere Kadın Tipi 

Dürnev: Sabiha Hanım, Dürnev’i küçük yaşta iken almış, terbiye etmiş ve iyi bir 

öğrenim aldırarak oğluna nikâh etmiştir. Sabiha Hanım’ı romatizması köşe minderine 

bağlayınca iş değişmiş Dürnev, Sabiha Hanım’a sormadan konakta sağa sola emirler 

vermeye başlamıştır. Dürnev, köksüz, süslü püslü bir batı taklitçisidir.6 Dürnev, 

tuvaletin ihtişamına rağmen kandil gecesi olduğundan haberdar değilmiş gibi, 

kaynanasını hiç tebrik etmedi. Hayli ilgisiz ve resmi bir tavırla; “Maşallah renginiz 

bugün ne iyi.” dedikten sonra avizenin altında durup, kendi düşüncesi neyse ona daldı. 

Düşüncesi ne olursa olsun, genç kadın bir oyuncu gibi kalçalarını oynatması, eteğini 

dalgalandırması, kim bilir hangi resimli kitaptan taklit ettiği yüzünün dalgın ifadesi, 

Sabiha Hanım’ın sinirine dokundu.7 

3. Bunalımlı-Bedbaht Kadın Tipi 

Rabia: Her insan hayatında birtakım zorluklarla karşılaşmıştır. Rabia da bu 

insanlardan biridir. Rabia, bu kötü günlerin çoğunluğunu çocukluğunda yaşamıştır. 

Çocukluğunda dedesi İlhami Efendi ve annesi tarafından pek fazla bir sevgi 

görmemiştir. Çocukluğunda pek fazla bir oyun oynatılmamış cennet ve cehennem 

denilen yerler düşündürülmüştür hep. Rabia, büyükbabasının kalbinde yarattığı ‘korku’ 

hissini de Vehbi Dede’nin yardımıyla giderir.8 Yine Rabia, Nejat Efendi ile konuşurken 

“… küçükken hiç oynamadım. Oynatmadılar. Babam sürgünden gelinceye kadar 

                                                
3  Şemsettin Kutlu, Türk Romanları, İstanbul 1987, 124. 
4  Sinekli Bakkal, İstanbul 1996, 27. 
5  Sinekli Bakkal, İstanbul 1996, 48. 
6  İnci Enginün, Halide Edib Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi, İstanbul 1995, 

290. 
7  Sinekli Bakkal, İstanbul 1996, 32-33. 
8  İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul 1991, 573. 



 

 26 

gülmeyi bile adamakıllı beceremezdim.”9 derken çocukluğunu yaşamayışının acısını 

bizlere hissettirmektedir. 

İkbal Hanım: Roman içerisinde pek fazla bir ehemmiyet arz etmez. İkbal 

Hanım’ın kocası Moskof Muharebesi’nde şehit düşünce İkbal Hanım’ı satmışlardır. 

İkbal Hanım satıldığı zaman üç aylık Toktamış isimli bir oğlu vardır. Satılınca 

Toktamış’ı elinden alıp sütnineye vermişlerdir. İkbal Hanım, yeni yerine geldikten 

sonra aradan elli yıl geçmesine rağmen ne oğlundan ne de ailesinden haber alabilmiştir. 

Ömrünü bu acısını içine atarak geçirmiştir. 

4. Sevecen Kadın Tipi 

Rabia: Birçok kişi tarafından itibar gören Rabia, roman içerisinde sanatkârlığı ve 

daha çok sevecenliğiyle ideal bir kişi halini almıştır. İnsanların sevgisini o kadar fazla 

kazanmıştır ki, herkesi kendine hayran bırakmıştır. Bu topraklarda yirmi yaşında kim 

bu kadar rağbet kazanmış? Sinekli Bakkal gibi zavallı bir arka sokakta doğup da bu 

kadar ün salan bir kızı hangi tarih yazmış?10 Şüphesiz ki Rabia bu beğeniyi 

meziyetlerinin yanı sıra sevecenliğiyle de kazanmıştır. 

Sabiha Hanım: Roman içerisinde daha ziyade dekoratif bir karakter olarak 

karşımıza çıkar. Çevresi tarafından sevilen bir tiptir. Selim Paşa konağında insanları 

çevresinde toplaması ve Rabia’nın aradığı bir kadın olması bakımından önemlidir. 

5. Baskıcı Kadın Tipi 

Emine: Emine çevresinde titiz, ters, dili zehir ve o dar kafalı biri olarak bilinir. 

Emine; babası, Rabia, Tevfik ve birçok kişi üzerinde baskı kurar. Emine, Tevfik’in 

evlenme teklifine karşılık Tevfik’in ağzından oyunculuğu bırakıp, bakkallık edeceğine 

dair söz alır.11 Emine bu kadarla da kalmaz. Tevfik bakkallıkla oyunculuğu birbirine 

karıştırınca Emine son sözünü söyler: “Tevfik yola gelmezse, kendisi tezgâh başına 

geçecek, bakkallık edecek, onu da çırak gibi kullanacaktı.”12 Emine dediğini yapmış ve 

bakkalı kendisi idare etmeye başlamış ve Tevfik’i çırak gibi kullanmaya başlamıştır. 

Emine borçlu olanları haşlamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu.13 Bundan dolayı 

dükkâna borcu olanlar birer kabahatli gibi dükkâna giriyorlardı. Emine, Tevfik’ten 

ayrıldıktan sonra babasının evine sığınmış ve şayet İmam kendisini içeri almazsa orada 

canına kıymaya yemin etmişti.14 Böylece babası üzerinde manevi bir baskı kurarak 

zorla babasının evine yerleşmişti. 

6. Batıl İnanca Sahip Kadın Tipi 

Çingene Pembe: Pembe, dinsiz olmamakla beraber din anlayışı biraz farklıdır. 

Pembe’nin din anlayışı cinler, perilerle sarmaş dolaştır.15 

Pembe’nin bir isteği olunca bir taraftan da bakıcılar, büyücüler yoluyla perilere, 

cinlere başvuruyordu.16 Pembe genellikle bakıcılara (falcılara) gider, giderken de 

yanında horoz ve kırmızı krepte bağlı lohusa şekerleri götürürdü. Pembe’ye göre cinler, 

periler dirilerle daha sıkı ilişkide, her dakika evin içinde her işle ilgiliydiler. Onların 

gönlünü etmek biraz daha kolaydı. Çünkü göze görünmeseler de yaşıyorlar, 

                                                
9  Sinekli Bakkal, İstanbul 1996, 188. 
10  Sinekli Bakkal, İstanbul 1996, 193. 
11  Sinekli Bakkal, İstanbul 1996, 17. 
12  Sinekli Bakkal, İstanbul 1996, 18. 
13  Sinekli Bakkal, İstanbul 1996, 19. 
14  Sinekli Bakkal, İstanbul 1996, 20. 
15  Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I, İstanbul 1995. 
16  Sinekli Bakkal, İstanbul 1996, 162. 
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dolaşıyorlar, hâlbuki evliyalar türbelerinden hiç çıkmıyor. Garip olarak Çingene Pembe 

perilere karşı biraz daha saygılıydı. Onlardan daha çok çekinirdi. Her lakırdıda 

yakasına tükürür, “İyi saatte olsunlar.” derdi. Fakat adak adayıp da bir şeyi istediği bir 

evliya işini çabuk görmezse homurdanır dururdu.17  

7. Yabancı Kadınlar 

Misis Hopkins: Mrs. Hopkins Robert Kolejinde bir İngilizce hocasının eşidir. 

Kendisi Frenk’tir. Uzun bir süre Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamıştır. Mrs. 

Hopkins’in Anadolu şivesiyle konuşuyor olmasından ötürü bir yabancı olduğu kolay 

kolay anlaşılmaz. Yabancı olduğu dıştan bakıldığında devrin özelliğinden ötürü başının 

açık olmasından anlaşılmaktadır. 

8. Çocuklar 

Emine: Emine çocukluğunda, temizdi, hamarattı, titizdi, mahalle çocuklarıyla 

oynamaya tenezzül etmezdi. Suratsızdı, gülmezdi, İmamın biricik timsali gibiydi.18 Bu 

özelliklerine bakıldığında babasının devamı olarak nüksetmektedir. 

Rabia: Çocukluk dönemini babasız geçirmiştir. Dedesi, Rabia’yı da tıpkı annesi 

gibi çocukluk döneminde etkisi altına almıştır. Başka çocuklar, o yaşta nasıl bayram 

salıncağını, kukla oyununu tanıyorlarsa, Rabia da o kadar cennet cehennem denilen 

yerleri tanıyordu.19 İşte Rabia çocukluğunu böyle bir dini taassup altında geçirmiştir. 

Rabia çocukluğunu şöyle anlatır: 

“Ben de küçükken hiç oynamadım. Oynatmadılar. Babam sürgünden gelinceye 

kadar gülmeyi bile adam akıllı beceremedim.”20 

Rabia, mutluluğa babasına kavuşunca ancak kavuşmuştur. Anlaşılacağı üzere 

büyük babasından ve annesinden pek fazla bir sevgi görememiştir. 

Sonuç olarak Halide Edip Adıvar, diğer romanlarının birçoğunda olduğu gibi 

Sinekli Bakkal romanında da kadın kahramanlar üzerinde titizlikle durur. Çeşitli 

kesimlerden farklı düşünce ve inanışlara sahip kadınları bir araya getirerek bir sentez 

oluşturur. Bu sentezle Batı ve Osmanlı-İslam geleneklerini uzlaştırır. Böylece Türk 

kadınının sosyal çevre ve aile içerisinde daha etkin bir rol almasını sağlar. 

 

 

                                                
17  Sinekli Bakkal, İstanbul 1996, 162. 
18  Sinekli Bakkal, İstanbul 1996, 15.  
19  Sinekli Bakkal, İstanbul 1996, 22. 
20  Sinekli Bakkal, İstanbul 1996, 188. 
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BU  TÜRKÜLER   OLDUKÇA 

Fikret DİKMEN 

 

 
Umut dağlarını duman bürümez 

Yelimizde bu türküler oldukça 

Aşıklar ölse de asla çürümez 

Telimizde bu türküler oldukça. 

 

Her dem her zeminde çalar söyleriz. 

Dost yoluna canı feda eyleriz 

Nice derya, deniz, umman boylarız 

Selimizde bu türküler oldukça. 

 

Ninnilerle açar bebek gözünü 

Yüreğinden süzer söyler sözünü 

Okyanuslar söndüremez közünü 

 Külümüzde bu türküler oldukça. 

 

Soframızdaki ekmek gibi aş gibi 

Bin yıllardır eğilmeyen baş gibi 

Mecnuna, leylaya arkadaş gibi 

Gönlümüzde bu türküler oldukça. 

 

Bütün dünya hayran kültürümüze 

Yunusça yaşanan bu sevgimize 

Engeller mengeller vız gelir bize 

Yolumuzda bu türküler oldukça. 

 

Fikret der ki türkü bizim gıdamız 

Vaz geçilmez özel kara sevdamız 

Gök kubbede yankılanır sevdamız 

Dilimizde bu türküler oldukça. 
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MASALIMSI 

Öteki (Ziya BAĞRIAÇIK) 
 

 

 

Hani o bilmeden 

Tertemiz adımlarla daldığımız 

Bataklıkta kalan 

Pabucumun sol teki 

Nasıl da dert olmuştu 

Dost bahanelerle koşarken geri 

Paçamdaki muhbir çamurdan 

Yüzüm kızardığında 

Anlamıştım 

Yalan söylemeyenlere 

Buralarda güvenilmediğini 

 

Hani o harman arefesi 

Ekin tarlasına girdiğimiz 

Çorabımdaki başak tanesi 

Ele vermişti beni 

İncitmemiştim hiç birini 

Neden sonra anladım 

Başakları ezmeyenlere 

Gülünüp geçildiğini 

 

Hani bir tencere nohut çocuk 

Anlattıklarından beri 

Nohut yemez olmuştum 

Üzmemek için annelerini 

En haylazıyla birlikte büyümüştüm 

Bir çocuğa güvendiğimdeki 

Sevgimi taşıyamaz olmuştum 

Şimdilerde 

Saflık diyorlar 

 

Hani o karartıp lambaları 

Endişeyle oturduğumuz 

Atılan naralarla  

Fırlayıp dışarı 

Zaferlere ortak olduğumuz 

Kursağımızda 

Kalmadan önceydi 

 

Hani öldüren bir sırra bürünüp 

Türküler yaktığımız ellerine 

Vurulup yürekler hoplattığımız 

Aç toprağa 

Bulutların ağladığı gibi 

Sevda ekip fırtına biçen 

Gönlümüzdeki yüz bin deprem 

Kopmadan önceydi 

 

Hani o düşen ilk damlada 

Serin bir oh çekmiştin 

Üç vakte kadar görünen yol 

Çoktan dayanmıştı kapıya 

Gün çekilirken ağır ağır 

Nice aşklar sığdıran yüreğini 

Gölün batı yakasına yaslamış 

Öylece durmuştun 

O siyah gözlü 

Haylaz çocuğu bekler gibi... 
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SÖZLÜĞÜMÜZÜN KISACA SERANCAMI 

İsmail SARIKAYA 

 

 

Türk diline kimseler bakmaz idi 

Türklere hergiz gönül akmaz idi 

Türk dahı bilmez idi bu dilleri 

İnce yolı, ol ulu menzilleri 

Âşık Paşa 

 

Türk coğrafyasında yapılan ilk sözlük çalışması 

diyebileceğimiz 1072 yılında yazılan Kâşgarlı Mahmud'un "Divanü Lügat-it Türk" 

adlı abidevi eseridir. Bu sözlük temelde Türkçenin dönemindeki dillere göre daha 

zengin bir dil olduğunu ispatlamaya çalışmış ve sekiz binden fazla kelimeye yer 

verilmiştir. Eser Araplara Türkçeyi öğretmeyi, Türkçenin Arapçadan daha zengin bir 

dil olduğunu ispatlamayı hedefliyordu. Yedi bin beş yüz kelime hacmiyle bu sözlükte 

Türkçe kelimelere Arapça karşılıklar verilmiş, anlamlarının daha iyi anlaşılması için 

cümleler kurulmuştur. Divanü Lügat-it Türk'te Türk maddesi açıklanırken şu 

hadisinde nakledilmesi oldukça anlamlıdır. "Türkçeyi öğreniniz, çünkü onların uzun 

saltanatı vardır."  

1138 yılında Ebûl Kasım Zemahşeri'nin hazırladığı ve Kıpçak Türkçesi 

sözlüklerinin en eskisi kabul edilen "Mukaddimet'ül Edeb" Arapça, Farsça, Türkçe ve 

Moğolca olarak düzenlenmiştir. Yine bu dönemlerde Ebu Hayyan'ın hazırladığı 

"Kitabu'l İdrak Fi Lisani'l Etrak" (Türklerin Dilini Öğrenme Kitabı) hem dilbilgisi 

hem de sözlük mahiyetindedir. 

Cemaleddin İbn Mühenna'nın on üçüncü yüzyılda hazırlamış olduğu "İbn 

Mühenna Lûgati" Farsça, Türkçe ve Moğolca olmak üzere üç bölümden 

oluşmaktadır. Bu yüzyılda yapılan Türkçe sözlük çalışmaları arasında Muhammed 

Bin Kays'ın " Tıbyân-ı Lûgati-t Türkî alâ Lisanü-l Kanglı" adlı eseri, Alâeddin El 

Kıfçakî'nin "El Envarûl Muzie" si, İmameddin El Mısrı'nin "Es Sahih Min 

Dürretü'l Muzie"si, Abdullah Et Tûrkî'nin "Kitabû Bulgatû-l Müştak Fi Lûgati 

Türk Ve'l Kıpçak"ı ve İbn Mühenna'nın "Hilyetü'l İnsan ve Helbetü'l Lisan"ı 

sayılabilir.(1)  Bilhassa Çağatay sahasında meydana getirilen sözlüklerin en belirgin 

özellikleri Türkçe ve Farsça dillerini dil ve edebiyat yönünden karşılaştırmak ve 

Türkçenin daha zengin ve üstün bir dil olduğunu ispatlamaktır. Ali Şir Nevaî'nin 

"Muhakemetü'l Lûgateyn" adlı çalışması bunun en güzel örneğidir. Bu sözlük 

onbeşinci yüzyılın şaheser bir baş eseridir. Ali Şir Nevai Türkçenin şiir dili olması için 

çok gayret göstermiş ve Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu bu eseriyle 

ispatlamıştır."Türkçenin derinliklerine dalınca gözlerime on sekiz bin âlemden daha 
yüksek bir âlem göründü... Türkün bilgisiz ve zavallı gençleri, güzel sanarak Farsça 
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şiir söylemeye özeniyorlar. Bir insan etraflı ve iyi düşünürse, Türkçede bu kadar 

genişlikler, incelikler, derinlikler ve zenginlikler durup dururken bu dilde şiir 
söylemenin ve sanat göstermenin daha kolay, daha beğenilir olacağını anlar. Türk 

dilinin olgunluğu ve yüksekliği bu kadar ispatlarla meydana çıkarıldı. Gerekli ki bu 

halk arasında yetişen sanat sahipleri öz dilleri dururken, özge dil ile meydana 
koymıyaydılar.” diye görüşlerini dile getirmiştir. 

On altıncı yüzyılda Anadolu'da yazılan "Abuşka Lûgati" Ali Şir Nevaî'nin 

eserlerinin tenkitli karşılıklarını vermektedir. Şeyh Süleyman Efendi'nin yazdığı 

"Lûgat-ı Çağatay ve Türk-î Osmanî" Çağatayca, Türkçe ve Osmanlıca kelimelerinin 

karşılıklarını veren kapsamlı bir çalışmadır. 

Osmanlıda matbaanın henüz kurulmasından önce hazırlanan sözlüklerde Arap 

sözlükçülüğünün etkisi görülmektedir. Afyonkarahisarî Mustafa Ahterî'nin 1554 de 

hazırlamış olduğu "Ahterî Kebir" kırk bin kelimelik Türkçe sözlüktür. Onaltıncı 

yüzyıl bilginlerinden Vankulu Mehmet Efendi kendi adıyla anılan "Vankulu Lûgati" 

ile tanınmış ve o yüzyılın ses getiren Türkçe sözlüklerinden olmuştur. Cevherî'nin 

"Sıhahu-l Cevheri" isimli Arapça sözlüğünden Türkçeye yapılan bu çeviri Türkiyede 

kurulan ilk matbaanın bastığı ilk kitap olması yönünden de oldukça önem taşımaktadır. 

(1729) 

Bu arada Sünbülzade Vehbi’nin "Tuhfe-i Vehbi" isimli Farsçadan Türkçeye 

manzum olarak yazılan sözlüğü uzun yıllar o dönemin okulların da ders kitabı olarak 

okutulmuştur. 

Binyediyüzlü yıllara kadar yapılan bütün bu sözlük çalışmaları Arapça ve Farsça 

kelimelerin karşılıklarını vermekle yetiniyor etimolojik derinliklerine inmekte yetersiz 

kalıyordu. Sadece 1732 yılında Esat Mehmet Efendi "Lehçetü'l Lûgat" isimli 

çalışmasında Türkçe kelimeleri esas alarak, Türkçeyi diğer dillerin önünde görerek 

incelemiştir. 

Tebrizli Hüseyin Bin Halefi 1652 yılında yazdığı "Burhan-ı Kaatı" adıyla yazdığı 

sözlüğü Mütercim Asım Türkçeye çevirmiştir. Mütercim Asım bu çeviriyi yaparken, 

mevcut olan kelime ve terkiplere yenilerini de eklemiş ve Farsça kelimelere Türkçe 

karşılıklarını koymuştur. Kamus adıyla anılan bu sözlük 1815- 1817 yılları arasında üç 

cilt olarak basılmıştır. 

Türkiye'de matbaanın kurulmasıyla birlikte sözlük çalışmalarının da hız kazandığı 

görülmektedir. 1876 da Ahmet Vefik Paşa iki cilt olarak hazırladığı "Lehçe-i 

Osmanî" de Türkçenin kelime varlığını Arap alfabesi sistemi içerisinde, tanımlarını 

örnek cümlelerle vermektedir. Muallim Naci ise meşhur "Lûgat-ı Naci" sinde Arapça 

ve Farsça kelimelerin tanım ve karşılıklarını vermektedir. Bu yönüyle "Lûgat-ı Naci" 

Osmanlıca bir sözlüktür. "Fetva" kelimesine kadar getirilen bu sözlüğü, Muallim 

Naci'nin ölümüyle daha sonraları Müstecabizade İsmet tamamlamıştır. 

1902 yılında Ali Nazima'nın yüksek okullar için hazırlamış olduğu "Mükemmel 

Osmanlı Lûgati" inde Arapça ve Farsça kelimelerin tanımları ve Türkçe karşılıkları 

verilmiştir. Ali Seydinin hazırladığı "Resimli Kamus-i Osmanî"  de Osmanlıca 

kelimelerin yanı sıra Türkçe kelimelerin karşılıkları da bulunmaktadır. 

1899-1900 yıllarında Şemseddin Sami "Kâmûs-i Türkî" adlı sözlüğüyle bu alanda 

ilk defa ciddi boyutlarda ses getirmiştir. Türk dilinin Arapça, Farsça ve diğer yabancı 

dillerin etkisinden kurtarmak, böylece millî kimliğini bulmak Şemseddin Sami'nin 

başlıca şiarı olmuştur. Kamus-i Türkî'de; Türkçenin kelimelerini en geniş ölçüde 

ortaya koymağa çalışan müellifin dil ve sözlük zihniyetini, bilhassa Arapça ve Farsça 
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kelimelerin ne oranda sözlüğe gireceği meselesinde tavır aldığını görüyoruz. Bu 

konuda Şemseddin Sami menşei fikri yerine, onları dilde kullanılma ve yaşayan bir 

unsur teşkil etme ölçüsünde kıyaslayan bir görüş ile hareket ederek, kelimeleri 

sahalarının genişliği nispetinde Türkçe olarak kabul eder. Dili aslî ve yabancı menşe'li 

kelimeler ile birlikte bir bütün olarak addeder.(2) 

Kamus-i Türkî'nin ilk değişik baskısı 1969 yılında "Hayat Büyük Türk Sözlüğü" 

adı altında Şevket Rado tarafından yayınlamıştır. Ayni sözlüğün diğer değişik ve 

sadeleştirilmiş baskısı 1985 yılında Tercüman Gazetesi tarafından üç cilt olarak 

yapılmış, okuyuculara kupon karşılığında verilmiştir. Dönemine göre oldukça yankı 

bulan bu her iki sözlükte halen bazı kitaplık ve kütüphanelerden kaybolmuş değillerdir. 

Yine biraz gerilere gidecek olursak Meşrutiyet döneminde de dil ve sözlük 

çalışmalarına yön verecek Tetkikat-ı Lisanîye Heyeti kurulmuş; fakat dişe dokunur 

bir çalışma yapamamışlardır. 

Cumhuriyetten sonra 1928 Kasımında Atatürk'ün önderliğinde Latin harflerinin 

kabulüyle elbette ki düşünce, ideal, fikir, sanat, siyaset vs. alanlarında köklü 

değişiklikler elbette ki dil ve edebiyata da yansımıştır. Bu dönemde yayınlanan ilk 

sırada anılması gereken sözlükler arasında Mustafa Bahaeddin'in "Yeni Türkçe 

Lûgati" ile İbrahim Alaettin Gövsa'nın "Yeni Türk Lügati" zikredilebilir.  

Resimli Yeni Türk Lügati ve Ansiklopedisi, İbrahim Alaettin Gövsa 

başkanlığında Ali Sedat ve Kerim Sadi Bey tarafından otuz bin kelimelik 

dağarcığıyla, kelimeler tanımları ve örnekleriyle verilmiştir. Beş cilde kadar ulaşabilen 

sözlük tamamlanamamıştır. Bu arada ünlü dilci Hüseyin Kazım Kadri de dört ciltlik 

"Büyük Türk Lügati"ni hazırlama çalışmalarına girişmiş lügatinin bir ve ikinci 

ciltlerini Arap, üç ve dördüncü ciltlerini Latin harfleriyle kaleme almıştır." Büyük 

Türk Lügati" Arapça, Farsça kelimelerle Türkçenin Uygur, Çağatay, Kazan, Yakut, 

Altay, Azeri, Çuvaş ve Kırgız lehçelerine ait kelimeleri de muhteva etmektedir.(3) 

Türk dili konusunda ki çalışmaları ilmî çerçevede yürütmek amacıyla Atatürk'ün 

emirleriyle 1932 yılında kurulan "Türk Dili Tetkik Cemiyeti" nin hedefi; "Türk 
dilinin öz güzelliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır 
yüksekliğe eriştirmek" ti. Kurucu başkan olarak Samih Rıfat, diğer üyeler Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu, Ruşen Eşref Ünaydın ve Celal Sahir Erozan'dır. 26 Eylül 

1932 de Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün öncülüğünde ilk kurultay toplanmıştır.  

Daha sonraları hepimizin bildiği üzere cemiyet Türk Dil Kurumu adını almıştır. Türk 

Dil Kurumunun ilk sözlük serencamı 1945 yılında başlamıştır. Mehmet Ali Ağakay 

uzmanlığında hazırlanan ilk Türkçe Sözlük otuz iki bin küsür kelimelikti. Heyette ise 

Reşat Nuri Güntekin, Agop Dilaçar, Cemal Sağlam, İbrahim Necmi Dilmen, 

Besim Atalay, Yaşar Özey gibi isimler vardı. Türk Dil Kurumunun sözlük 

çalışmalarının yanı sıra sekiz ciltlik Tarama Sözlüğü (1963-1977) ile on iki ciltlik 

Derleme Sözlüğü'nün de (1963-1982) olduğunu belirtmek gerekir. 

1944 yılında Ziya Şekun'un iki ciltlik "Ferheng-i Ziya" adlı eseri Farsça, Türkçe 

açıklamalı olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Mustafa Nihat 

Özön'ün hazırlamış olduğu "Resimli Türk Dili Sözlüğü" Gökkuşağı Ansiklopedisi 

ile birlikte yayınlanmıştır. 1967 yılında tekrar kitaplaştırılan bu sözlük önemli 

çalışmalardan biridir. 

Pars Tuğlacı'nın altı ciltten oluşan "Okyanus 20. Yüzyıl Ansiklopedik Türkçe 

Sözlük" kelimelerin İngilizce ve Fransızca karşılıklarını veren, adı üzerinde olduğu 

gibi ansiklopedik bir sözlük hüviyetindedir. Kemal Demiray'ın 1988 yılın da 
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yayınladığı ve İnkılap ve Aka Yayınları arasında çıkan "Temel Türkçe Sözlük" altmış 

bin kelimelik kapasitesiyle halen, kullanılabilir sözlükler arasında yerini korumaktadır. 

O yıllarda Millî Eğitim Bakanlığı, Türkçe ders kitaplarınının da Kemal Demiray'a 

yazdırıp okutturulması ise sözlüğün ses getirmesine daha da bir katkıda bulunmuştur. 

1982 yılında on cilt olarak yayınlanan "Resimli Ansiklopedik Sözlük" ile 1986 

yılında yayınlanan "Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi" Türkçede kullanılan 

yerli ve yabancı kelimelere yer vermiş, kelimelerin cümle içerisindeki sıralanışına, düz 

ve yan anlamlarının tanımlanmasına gayret edilmiştir. 

Salih Erüz ve Kahraman Aksakal adlı edebiyat öğretmenlerinin hazırlamış 

olduğu Şamil Yayınları arasından çıkan "Türkçe Sözlük" , Ruşen Alaylıoğlu - Kemal 

Demiray ikilisinin  "Ansiklopedik Türkçe Sözlük" ve Dergâh Yayınlarının 

yayınladığı "Türkçe Sözlük" ise fazla akademik olmayıp öğrencilere yönelik 

sözlüklerdendir. Bu arada Millî Eğitim Bakanlığı yayınları arasında 1994 yılında çıkan 

ve bir dizi edebiyat öğretmenlerine hazırlattığı dört ciltlik "Örnekli Türkçe Sözlük" 

de, kelimelerin genelde Türk klasiklerinden seçilen metinler içerisinde kullanılmasıyla 

değişik bir boyut kazandırılmıştır. Böylelikle sözlüğü kullananlar Türk eserlerine 

yönlendirilmek istenmiştir. Fakat bu sözlükte bu yolun ilim erbabınca yeterince ilgiyi 

görmemiştir. 

Son baskısı Doğan Kitapçılık tarafından yapılan Ali Püsküllüoğlu'nun "Öz Türkçe 

Sözlük" adlı çalışması, genelde dilin sadeleşmesi ve öz Türkçecilik çerçevesindedir. 

Bu arada ayni çerçeve içerisinde Dil Derneği'nin de iki ciltlik "Türkçe Sözlük" 

çıkardığını da belirtmek gerekir.  Türkiye Yazarlar Birliği onursal başkanı Mehmet 

Doğan'ın on yedinci baskısı Pınar Yayınlarından çıkan "Büyük Türkçe Sözlük" adlı 

çalışması da ciddi anlamda ki sözlük çalışmalarıdır. Bu sözlüğün bilhassa "Laiklik" 

kelimesi üzerinde yazılı ve görsel basında bir hayli tartışmalar yaşanmıştır.  

Bu açıklamalara paralel olarak eski Osmanlıca metinlerin üzerinde yapılacak 

araştırma ve incelemelere alt yapı ve kolaylık sağlamak amacı ile hazırlanan 

Osmanlıca-Türkçe sözlüklerde bu sahadaki yerlerini almışlardır. 

Mustafa Nihat Özön'ün "Osmanlıca-Türkçe Sözlük" ü otuz bin kelimeliktir. 

Osmanlıca kelimeler, Tanzimat ve II. Meşrutiyet'ten sonra aldıkları anlama göre 

açıklanmıştır. Bu sahada yazılmış ve halende aşılamamış sözlük ise Ferit 

Devellioğlu'nun "Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat" idir. İlk baskısı 1962 

yılında yapılan bu sözlüğü daha sonraları Kemal Edip Kürkçüoğlu gözden geçirmiş 

ve düzeltmiştir. 1970 yılında ikinci baskısına yapılan beş bin kelime eklenmesiyle 

sözlükte kelime sayısı yetmiş bini bulmuştur. Sözlükte, örnek metinlere yer 

verilmemesi, Osmanlıcanın sadece Farsça ve Arapçadan müteşekkil bir dil olarak 

görülmesi sözlüğün eksik yönlerindendir. Türdav tarafından yayınlanan, heyetinde 

Abdullah Yeğin, Hekimoğlu İsmail, Abdulkadir Badıllı ve İlham Çalım'ın 

bulunduğu " Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Büyük Lûgat" ile Yeni Asya 

Yayınları'nın "Osmanlıca Lûgat"ı,  Hisar Yayınları'nın "Osmanlıca-Türkçe 

Lûgat"ında son dönemlerin felsefi, edebî, dinî ve sosyolojik yönden kapsamlı 

sözlükleridir. İlmî ve akademik çevrelerce ihtiyacı hissedilen Türkçenin etimolojik 

sözlüğü sahasında İsmet Zeki Eyüboğlu ile Hasan Eren'in "Etimolojik Türkçe 

Sözlük"leri göze çarpmaktadır. Bu iki çalışma dışında henüz duyumunu aldığımız bir 

çalışma yoktur.  
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Türkçe sözlük konusunda asıl sevindirici olan 2005 yılı içerisinde gerek Türk Dil 

Kurumunun gerekse Kubbealtı Neşriyatı'nın Türkçemizin sarsılmaz kalelerine iki 

muhteşem sözlük burcu dikmeleri olmuştur.  

Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğün onuncu baskısıyla yetmiş yedi binden 

fazla kelime sayısına ulaşmış, hatta "Derin devlet" gibi güncel kavramlar bile sözlükte 

yer bulmuştur. (Bkz. S. 505 ) . Bu arada TDK başkanı sayın Prof. Dr. Şükrü Halûk 

Akalın Türkçenin Tarihsel Sözlüğünün hazırlandığını da müjdelemesi Türk dilinin 

geleceği için ayrıca sevindiricidir. Halen E maddesine gelen ve yaklaşık altı yüz bin 

kelimelik dağarcığı sahip olacak bu devasa çalışma Türkçenin bir dünya dili olduğunun 

en güzel ve en kutlu habercisidir. 

Hazırlanmasına 1972, yazımına ise 1976 yılında başlanan Misalli Büyük Türkçe 

Sözlük otuz dört yıllık mucizevî bir çalışmanın mahsulüdür. Danışma kurulunda bugün 

hiçbiri hayatta bulunmayan, Türk edebiyat ve kültürünün her biri çınar olan isimler yer  

almaktadır. Sâmiha Ayverdi, Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi, Nihad Sami Banarlı, Prof. 

Dr. Tahsin Banguoğlu, Ord. Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan, Prof. Dr. Kaya 

Bilgegil, Faruk Nafiz Çamlıbel, Prof. Dr. Abdulkadir İnan, Orhan Seyfi Orhon, 

Fevziye Abdullah Tansel ve Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş. 

İlhan Ayverdi  " Bu sözlük, sâdece yaşayan Türkçemizi değil târihi seyri içinde 
Türk dilinin kazanmış olduğu zenginlikleri de gözler önüne sermek, Türk çocuklarına 
geçmişleriyle bağ kurmalarında ve milletlerin târihlerinde daha dün demek olan 100-

150 senelik metinleri okuyup anlayabilmelerinde yardımcı olmak amacıyla 

hazırlanmıştır. 
Dil taşıyıcıdır; bir milletin kültürünü, sanatını, imânını, düşünüş sistemini, yaşayış 

özelliklerini, sahip olduğu değerleri asırlar boyunca dünden bu güne taşıyan kutsal bir 
nehir gibidir. Bu sözlük Türk dilinin bu nehirden alınan bir dökümü, bir nevi 
envanteridir. Sözlüğümüzde devirlerini tamamlayıp unutulmakta olan ve büyük bir 
gayretle dilimizden atılmak istenen kelimelere, yaşayan Türkçe kelimelere ve yeni 

türetilenlere yer verilmiş olması bundan dolayıdır." ifadeleriyle bu muhteşem eseri 

tanımlamaktadır. Asırlar boyu tarihi seyri içinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük' e 

kavuşmanın haklı gururunu ve sevincini her Türk münevveri de yaşamalı ve 

yaşatmalıdır. 

Sözlükler bir milletin aynasıdır. O aynanın ne kadar özenle ve ihtimamla pusluluğu 

silinirse, bir o kadar güzel ve aydınlık gösterir. Unutmamalı ki sözlükler tuğlalar 

arasına konulan harç gibidir.  

Harçsız tuğla birbirini tutmayacağına göre sözlüksüz de hiç bir yazı ve eser 

edebiyat mecrasında tutunamayacaktır. Yazımı üstat Cemil Meriç'in çok anlamlı bir 

sözüyle noktalamak istiyorum: “Kamus namustur.” 

 

Notlar:  
1. Ana Britanicca, C. 28, Hürriyet Gaz. Yay., İstanbul 1994, 215. 

2. Temel Türkçe Sözlük, C.1, Tercüman Gaz. Yay., İstanbul 1985, XVII. 

3. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 8, , Dergâh Yay., İstanbul 1998, 45. 
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SEVGİ YOLUNDA AYDINLI BİR ŞAİR: ŞÜKRÜ ÖKSÜZ 

Abdülkadir GÜLER 

 

 
Bilmiyorum güzel sanatların, edebiyatımızın en güzel dallarından biri olan şiirin 

tanımını yapmaya gerek var mı? Bence Türkiye’de ne kadar şair varsa, bir o kadar da 

şiirin tarifi vardır. Klasik bir ifade ile şiir güzel duyguların biçimli, düzenli, ahenkli 

sözcüklerle belli bir kural dâhilinde bir anlatım biçimidir. 

Şiir sevgiyle başlar. O sevgiye tutulanlardan bazıları nerede duracağını doğru 

dürüst kestiremez. İyi bir şiir okuyucusu olmadan şiirler yazmaya başlar. Fakat kişi, bu 

iş yaratılmamıştır. Yazdıkları bir türlü istenilen kıvamı bulmaz. Yapacağı en doğru 

işlerden birisi şiir yazmayı bırakmak olmalıdır. Eğer devam edecek olursa kötü bir şair 

olur çıkar. Rahmetli Cahit Kulebi: “Şiir en zengin, en görgülü, bulunduğumuz ‘ata 

kalıtımımız’dır. Şiirlerimiz, Anadolu’ya ve halkımıza yönelmekte, bütün sanat 

dallarına bakarak önde gitmiştir.” Der. Şair Abdülkadir Budak ise: “Güzel bir şiir, 

başkalarıyla paylaşılma hakkını kazanan şiirdir.” Der. Ceyhun Atuf Kansu ise; “Güzel 

bir şiirde doğa ve halk gibidir. Az gelişmişliği aşar, çiçeği, yağmuru, yüreği ve diliyle; 

şiirleri bir ozan duyarlılığı ile okumalı. Şiir en eski bir kaledir, yürek ve çağın 

ortasındadır, ulusal ve evrenselin tam orta yerinde.” Ustaların bu sözlerine karşı, 

bilmiyorum başka söze gerek var mı? 

Bana sorarsanız şiir bir vuslat arzusudur. Ak topuklu bir küheylandır. Sınır 

boylarında elinde silahıyla nöbet tutan bir Mehmetçiktir. Veya şiir kesilmiş bir incir 

ağacı, dosta sunulan yeşil bir zeytin dalı, ikram edilen tavşankanı, aşk denizi örneğin, 

sıcak demli bir çaydır. 

Yine şiir Yunus Emre’dir. Kerem ile Aslı’dır, Güney Toroslarda elinde sazı 

Karacaoğlan’dır. Sivas yollarında Pir Sultan Abdal veya Âşık Veysel’dir. Kimi şairin 

dilinde zengin sözcüklerle işlenen, oylum oylum söylenen türkülerdir, ağıtlardır, 

şarkılardır. 

İşte buradan yola çıkarak Aydınlı şairimiz Şükrü Öksüz; çeyrek asırdan fazla bir 

zaman dilimi içinde şiir evreninin kıyısında, yorulmadan, usanmadan bir şeyler 

yazmaya, üretmeye çaba gösteriyor. Ünlü ozanlarımızdan yedi yüz elli yıldan beri 

bizimle birlikte yaşayan Yunus Emre: “Gelin tanış olalım/ Sevelim, sevilelim/ İşi 

koyla kılalım/ Dünya kimseye kalmaz” dediği gibi Şükrü Öksüz de bir sevgi şairi 

olarak bu yolda yürüyenlerden, ter dökenlerden biridir. Bugüne kadar yayınladığı 

kitapların isimleri hep sevgi ile başlıyor, sevgi ile bitiyor. Örneğin: Sevgi Pınarı, 

Evrensel Sevgi, Sevgi Işığı, Sonsuz Sevgi, Sevgi Yolunda adlı kitaplarını sayabiliriz. 

Şükrü Öksüz sevgi ile yatıyor, sevgi ile kalkıyor. Ben bunu daha önceki yazılarımda da 

söylemiştim. Kendisi sevgi dolu, kin ve garez gütmeyen, nefret etmeyen, “Yaratılanı 

Yaratan’dan ötürü hoş gören”, insanlara, doğaya ve çevresine candan bağlı bir yazın 

eridir. İyi bir dost vefalı bir arkadaştır. Öyle insanlara tepeden bakmayan, gönül dostu, 

her türlü gösterişten uzak ve yazdığını yaşayan bir şairdir. 
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Şükrü Öksüz “Sevgi Yolunda” adlı bu yeni şiir kitabıyla bir daha sanat ve kültür 

evrenine, şair dostlarına merhaba diyor. Sevgi Yolunda adlı bu yeni kitabını baştan 

sonuna kadar bir solukta okudum. Okudukça keyif aldım. Lirik, yalın ve duru bir 

Türkçe ile yazılmış. 

Şükrü Öksüz rasgele şiir yazmıyor. İnce eleyip sık dokuyor. Ağdalı yabancı 

sözcüklere asla iltifat etmiyor. Yaşayan Türkçeyi tercih ediyor. Şiirlerini daha ziyade 

halk şairlerinin geleneğine uygun olarak yazıyor. Halil Soyuer ve Cemal Safi’nin 

şiirlerine benzeyen şiirleri de vardır. O sevgi yolunda yürümeye devam ederken Türk 

Edebiyatına da güzel kalıcı eserler kazandırıyor. Hece veznini ustalıkla kullanan 

şairimiz, kafiyeleri de çok zengindir. Tunç kafiyeli fevkalade güzel şiirleri de vardır. 

Serbest vezinli yazdığı şiirleri de ayrı bir dosya halinde tanzim eden şairimiz bu 

kitabını da önümüzdeki aylarda Türk Edebiyatına kazandıracaktır. Şükrü Öksüz zamanı 

çok iyi kullanmasını bilir aynı zamanda çalışkan ve üretkendir. Aydın’daki bazı yerel 

gazetelerde şiir sayfalarını da yöneten Şükrü Öksüz genç ve amatör kalemlere de yer 

vererek, onlara yol göstermekte ve teşvik etmektedir. Aydınlı şairlerimizin adı anıldığı 

zaman muhakkak ki Şükrü Öksüz’ün de adı anılacaktır. 

Bu yeni yapıtından dolayı Şükrü Öksüz’ü yürekten kutluyor, daha nice aydınlık 

günlere ulaşmasını, yeni eserlere imza atmasını diliyorum. 
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Denemeler: 

 

MÜŞTEREK HAFIZA-EVRENSEL SANAT 

İsmail ÖZMEL 

 

 
-1- 

Toplumun müşterek hafızasındaki mevcutlar üzerinde 

durmadan, anlayıp benimsemeden, doğup büyüdüğü 

topraklardaki izlerden nasip almadan, gerçek sanata ve tefekküre 

ulaşmak mümkün mü? 

Yüzyılların müşterek hafızaya emanet ettiği birikimler hem 

milletin, hem de fertlerin ortak hazinesidir. Sanatkârı besleyen ve 

yetiştiren işte bu vazgeçilmemesi gereken kültür iklimidir. Bu 

iklim aynı zamanda millet fertlerinin beslendiği, kişilik 

kazandığı bir mekândır. Üzerinde yaşayan herkesin yüzyıllar 

içinde yarattığı vatan iklimi...  

-2- 

Milletin müşterek hafızasına işlenmiş(nakşolmuş) birtakım değer hükümleri 

vardır. Bunlar bize ve düşünce dünyamıza yön veren değerlerdir. Masal, efsane, destan, 

tarih, mimari, musiki, yani sanat, edebiyat, gelenekler, inançlar. Bunlardan habersiz, 

bunlardan etkilenmemiş bir sanat düşünülemez.  

Müşterek hafızanın zenginliklerinden faydalanan sanatkâr, yeni merhaleleri ancak 

böyle bir zeminin üzerine kurar.   

Sanatı ve birikimi ile, nihayet zirvelerden seslenmeye imkan bulan insan, 

kendisine güç ve malzeme veren müşterek kültür zemininin değerini bilecek, çağın 

kazanımlarını da görmezlikten gelmeyecektir. 

-3- 

Millî hafıza ve birikim zeminine dayanmayan ve ondan güç almayan kaldıracın, 

evrenseli kaldırması, onu yakalaması, onunla yarışması mümkün değildir.  

Zevk, anlayış ve estetik zirvelerinin temelinde, mayasında, müşterek hafızanın 

imbiğinden süzülmüş nice iksirler, nice özler olduğu artık bilinmektedir. 

Millî ve evrensel zirveler daima kol kola tarih sahnesinde yürümüşler, bazen 

birinden öbürüne katkılar,  etkiler olmuş, birbirlerini beslemeye devam etmişlerdir. 

Zirvelerde esen rüzgârlar daima birbirlerinin dostu(aşinası),Yunus Emre gibi 700 
yıl sonra, insanlık idealinin sembolü olmuşlardır 
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Niğde’den Derlemeler: Masal 

 

 

MURADINA ERMEYEN DİLBER 

Derleyen: Dr. Nedim BAKIRCI 

 

 
Bir varmış, bir yokmuş. Bir adam varmış. Bu adam 

evleniyor. Adamın çocuğu olmuyor. Ondan sonra bir avrat daha 
alıyor ve gendi İstanbul’a gidiyor. Kadının ikisi de gebe kalıyor. 
Zamanı gelince iki avradın da ağrısı tutuyor. İlk gelen kadın 

bunu evden kovalıyor. Bu avrat hamama varıyor. Kadın hamamcıya der ki: 
“Hamamcı amca müsaade edersen ben burada doğumumu yapıyım.” 
Hamamcı da: 
“Hay hay kızım, buyur.” diyor.  
Kadın doğumunu yapınca bir derviş baba çıkıyor ve kadına diyor ki: 
“Bu kızın adı Muradına Ermeyen Dilber olsun.” 
O derviş gittikten sora bir derviş daha çıkıyor. Kadının koluna bir bilezik takıyor: 
“Ne zaman bu bilezik çıkarsa Cenabı Allah o zaman ruhunu alacak, ne zaman 

takılırsa o zaman ruhunu verecek.” diyor ve o da kayboluyor. Bir derviş daha çıkıyor 
ve kadına diyor: 

“Bunun ağladıkça gözünden dökülenler yaşlar altın olacak.” 
Bir derviş daha çıkıyor: 
“Bunun güldükçe yüzünde güller bitecek.” diyor. 
Bir derviş daha çıkıyor: 
“Bu yürüdükçe yürüdüğü yerden çayır çimen olacak.” diyor. 
Kadın hamamdan çıkıyor doğru eve gidiyor. Varsa baksa ki diğer kadında kız 

doğurmuş. Hoş beşten sonra çocuk, ağlamaya başlar. Kız, ağladıkça gözlerinden 
dökülen yaşlar altın olur, gülümsedikçe yanağında güller açar, gezdikçe gezdiği yerler 
çayır çimen biter. Bunu görenler derler ki: 

“Ulan bunun babasına bir haber verelim.” 
İstanbul’a bir ulak gönderilir. Adamı bulan ulak adama: 
“Senin burda çalışmana lüzum kalmadı. Senin ikinci aldığın hanımın bir kızı oldu. 

Ağladıkça gözünden altın dökülür, güldükçe yanağında gül açar, yürüdüğü yeder çayır 
çimen biter, sen git çocuğuna bak.” der. 

Bu haber üzerine adam Niğde’ye geri döner. Eve gelse baksa ki essahtan kız 
ağladıkça gözünden altın dökülür, güldükçe yanağında gül açar, yürüdüğü yeder çayır 
çimen biter. Kızın durumuna adam çok sevinir. Ancak ilk avradı kendi kızının böyle 
olmadığına çok kızar ve fırsatını bulsa çocuğun başını yiyecek. Çekemiyor ya! 

Kız evlenme çağına gelir. Bu sırada Kandahar padişahının oğlu bu kızı ürüyasında 
görüyor. Rüyasını annesine anlatıyor: 

“Anne ben ürüyamda bir kız gördüm. Kız ağladıkça altın saçıyor, güldükçe 
yanağında güller açıyor, yürüdüğü yer çayır çimen bitiyor. Babam bu kıza bir dünür 
gitsin.” 

Annesi: 
“Aman oğlum yeryüzünde öyle kız olur mu?” der. 
“Olur anne. Filan köyde ben ürüyamda gördüm.” 
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Padişaha rica ediyorlar. Padişah zarını çıkarıyor sivilini giyiyor. Sora sora kızın 
köyünü buluyor, diyor ki: 

“Allah’ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğluma istiyorum.” 
Kızın babası: 
“Padişahım Allah’ın emriyle kızı virdim.” 
Hemen oradan ilk kadın söze karışır ve padişaha sorar: 
“Padişahım gelinini ne zaman getirivereyim?” 
Padişah da: 
“Anam, haftaya getir. Trenle getir, ben sizi Kandahar’da bekliyorum.” diyor.  
Padişah gittikten sonra yolculuk yaklaşırken kadın, mısırgaları (hindi) kesiyor, 

tuzunan bunları kızartıyor. Gendi kızını da alıyor dilbernen beraber. Ancak dilberin 
annesini evde bırakıyorlar. Kandehar’a doğru yola çıkıyorlar. Yolda kadın dilbere tuzlu 
hindileri yedirirmiş. Kız susayınca: 

“Annem bir su virde içiyim.” diyor. 
“Gözünün birini verirsen suyu veririm.” diyor. Kız gözünün birini çıkarıp kadına 

veriyor. Gözünün birini pamuğun arasına alıyor giderekden yine gendi kızına yediriyor 
içiriyor dilbere tuzlu hindiden veriyor, ama su vermiyor. Kız çok susayınca: 

“Anne ne olur bir yudum su ver?” diyor. 
“Öbür gözünü de çıkartacan, ondan sonra suyu veririm sana.” diyor.  
Kız diğer gözünü de çıkartıp pamuğun içine koyuyor. Kadın kızı ile dilberi 

götürüyorlar bir dağın tepesine atıyorlar. Sonra doğru Kandahar’a padişahın yanına 
varıyorlar. Padişahın oğlu kızı görünce: 

“Hayır, benim ürüyamda gördüğüm kız bu değil.” diyor.  
Buydu oydu derken kadın: 
“Bunun misafirliği bitmeden güldükçe yanağında gül bitmez. Ancak kırk gün 

sonra biter.” 
“Tamam. Kalsın, seni kırk gün burada beklerim.” diyor padişahın oğlu da. 
Avcıların avlandığı dağdan bir pamukçu geçerken bir kız çocuğunun ağlamasını 

duyar. Oraya katırını bağlar. Sesin geldiği yere doğru gider. Baksa ki çocuğun tepesine 
kadar altın yığılmış. Hemen koşup kızı kucağına alır. Katıra yüklü pamuğu bir güzel 
ateşe verir. Çuvala altını doldurur. Dilber’i de yanına alıp doğru evine gider. Karısı 
kapıda pamukçuyu karşılar. Karısına der ki: 

“Avrat, bundan sonra bana yapacağın hürmeti buna yapacaksın. Çünkü ben büyük 
tüccar oldum.” 

 Dilberin misafirliği çıkar. Arardan uzun zaman geçer. Dilber dillere destan genç 
bir kız olur. Pamukçuya der: 

“Pamukçu baba, iki gülecem iki yanağımda güller açacak. Bu gülleri alacaksın, 
Kandahar padişahının köşkünün önüne koyacaksın. Ben gül satarım diyeceksin. Orada 
bir gelin çıkacak ve sana ‘Amaca ne satıyorsun?’ diyecek. Sen de ‘Kızım iki güle iki 
göz başka bir şeye vermem.’ diyeceksin. Onda benim gözlerim var, onları getirirsen 
sağalırım.” 

“Oldu kızım.” diyerek gülleri alır ve padişahın köşkünün yolunu tutar. 
Dilber, iki gülüyor şemsiye gibi güller açılıyor yanaklarında. Pamukçu gülleri 

aldığı gibi padişahın köşkünün yolunu tutar. Padişahın köşkünün önünde, “Ben gül 
satarım.” diye bağırıyor. Gelin çıkıyor: 

“Amca ne satıyorsun?” diyor. 
Pamukçu da: 
“İki göze iki gül.” diyor.  
Gelin gözleri getirir. Gülleri alır. Pamukçu, gülleri satınca gözleri alıp evine gelir.  
Gülleri alan gelin çok sevinir. Kocası akşam eve gelince ona der ki: 
“Bak yiğidim, misafirliğim bitti, yanağımda güller açtı.” 
Kocası gülleri koklar. “Hey Ya Rabbi gülünü nasip eden kendini de nasip eder.” 

der. Delikanlı, bu muradını alamayan dilberin güllerini aşk ile kokladığı için Dilber 
hamile kalır. 

Pamukçu eve varınca sağ gözü kızın sağ gözüne, sol gözü sol gözüne takar. Kızın 
gözleri eskisinden güzel olur. Kalkıyor yürüyor ki yürüdüğü yer çayır çimen olur.  

Kızın gözlerinin açıldığını padişahın gelini duyar. Bir kocakarı çağırır. 
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“Gel bakayım nineciğim, filan yerde bir pamukçunun evinde bir Dilber var. Onun 
bileziklerini çalarsan sana bir kalbur altın var.” diyor.  

“Hey hey ondan kolay ne var? Varırım misafir olurum, o da uyuyunca alır 
gelirim.” ” diyor kocakarı. Sora sora buluyor evi. Bakıyor ki Dilber çok güzel bir kız.  

“Ben Dilberim için geldim, bugün onunla yatacağım.” der.  
Dilber huylanıyor biraz. Babasına der ki: 
“Ben ölürsem beni getirdiğin dağa gömeceksin ve bir türbe yaptıracaksın. 

Türbenin kapısını öteceksin. Türbenin kapısı “Muradına Ermeyen Dilber” diye hem 
ağlayacak hem de ötecek.”  

“Olur kızım. Ama Allah göstermesin.” 
Kız gece uyuyunca kocakarı dilberin bileziklerini alıp, gece kaçar. Bunun üzerine 

Dilber ölür. Sabahtan pamukçunun karısı diyor ki: 
“Hadi herif, çocuğu kaldır da yemeğini yesin.” 
“Çocuk biraz daha uyusun.”  
Aradan biraz zaman geçince baksalar ki kocakarı yok, dilber de ölü gibi yatıyor. 

Meğer dilber ölmüş. Pamukçu, marangoza sandık gibi bir tabut yaptırır, dilberi tabutun 
içine koyar. Daha sonra bir ustaya da türbe yaptırır. Dilberi de içine koyup kapıyı 
kapatır. Kapı kapanınca “Muradına Ermeyen Dilber” diye başlamış ağlamaya. Hem 
ağlarmış hem de ötermiş. Allah’ın emriyle günü tamam olunca kız bir oğlan çocuğu 
doğurur. Oğlan da dilberin başparmağını emmeye başlar.  

Zaman gelir padişahın oğlu ava çıkar. Baksa ki o dağdı bir türbe var. Yaklaşınca 
türbenin kapısının sesini duyar. Türbeye varıp baksa ki tabut şeklinde bir sandık. “Ya 
Allah ya bismillah” deyip sandığın kapağını kaldırır. Baksa ki sandıkta bir kadın, 
ayakucunda da bir çocuk kadının başparmağını emiyor. Çocuğu kaptığı gibi türbeden 
çıkıyor ve çocuğu evine getiriyor. Hanımına: 

“Bu çocuğu ağlatırsan ben de seni ağlatırım. Bu çocuğa mukayyet ol.” diyor.  
Cenabı Allah çocuğa nida gönderiyor: 
“Ey çocuk annenin bileziklerini camın önünde al ve durmadan ağla.” 
Bilezikleri kapan çocuk başlar ağlamaya. Kadın çocuğun elinden bileziği almaya 

uğraşırsa da bileziği alamaz. Tam o sırada babası geliyor.  
“Niye ağlattın hanım.”  
“Bileziklerimi aldı, ben de elinden alayım derken ağlamaya başladı.” 
“Hay bileziğinde senin de gözün kör olsun.”  
Çocuk gece gündüz ağlıyor. Padişahın oğlu daha fazla dayanamaz ve çocuğu 

türbeye geri götürür. Çocuğu türbeye koyar ve bilezikleri de çocuğa verirken türbe 
sallanmağa başlıyor. Türbe sallanınca padişahın oğlu da biraz çekinir gibi oluyor. 
“Bismillah bismillah” deyip çocuğu yine annesinin ayakucuna bırakıyor. Çocuk 
bilezikleri salıverince padişahın oğlu kadının kolundaki bilezik izini görünce bilezikleri 
kadının koluna takar. İkisini de taktıktan sonra kadın canlanıyor. Hamamda derviş baba 
vasiyet ettiydi ya “Bilezikler ne zaman çıkarsa o zaman ölecek, ne zaman geri takılırsa 
Cenabı Allah o zaman ruhunu geri bağışlayacak.”  

Kadın baksa ki başında bir delikanlı duruyor ve ona sorar:  
“Necisin be kardeş?”  
Adam da: 
“Sen necisin? Ben bu çocuğu evime götürdüm, iki üç gündür ben bu çocuğa 

bakıyorum. Çocuk bilezikleri aldı elinden alamadım, sana takıncı sen sağaldın.” 
“Ben Muradına Ermeyen Dilberim. Padişahın oğluna gelin giderken analığım 

gözlerimi çıkardı. Beni iki dağın arasına attı gitti. Beni bir pamukçu evine götürdü, ben 
güldüm yanağımda güller bitti. Babamla savdım, babam da gülleri padişahın gelinine 
vermiş. Gözlerimi oradan almış, babam gözlerimi yerine taktı. Sonra o gelin bir 
kocakarıyı bize gönderdi. Kocakarı da ben uyurken bileziklerimi çaldı. Benim 
öldüğümü gören babam bir sandığın koyup bu türbeye koydu. Sen bilezikleri takınca 
Cenabı Allah bana ruhumu tekrar verdi. Sen gülü aşkla koklayınca Cenabı Allah da bu 
çocuğu bana vermiş. Burada doğum yapmışım.” diyor. 

Padişahın oğlu da: 
“Sen benim nişanlımsın, çilemsin. Kalk gidiyoruz.” der. 
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Padişahın oğlu üzerinden paltosunu çıkarıp kıza giydirir. Kimsenin haberi 
olmadan köşke gelir. O zamandan sonra kırk bir gün geçiyor. Dilberi odasına 
yerleştirdikten sonra babasına varıyor: 

“Baba, dilberi buldum, getirdim. Durum böyle böyle olmuş. Müsaade edersen 
köşkte bir yürüsün.” 

“Tamam yürüsün.” 
Dilberi getiriyor. Babasının köşküne giriyorlar. Kız yürürken her taraf çayır çimen 

oluyor. Padişah sevincinden kendini camdan aşağı bırakacakmış. Ağla işareti veriyor 
kız ağlıyor. Gözlerinden altın dökülmeye başlıyor. Gül işareti veriliyor, gülüyor ki 
yanağında güller şemsiye gibi açılıyor. Padişah sevincinden duramıyor. O zaman öteki 
hanımın da haberi oluyor. Kaynanasına tembih ettiydi ya kırk gün içinde gel diye 
kaynanası da geliyor. Kaynanası gelince oğlan: 

“Kaynana sen hiç köşke girme kırk satır mı istersin kırk katır mı istersin?” diyor.  
“Oğlum, kırk satırı nedeyim, bari kırk katır ver de bineyim gideyim.” diyor.  
Orada da kırk katır varmış. İki de deli katır varmış. Deli katırın birini sona, birini 

de ileriye bağlamış. İlerdekine kaynanasını geridekine karısını bağlar. Katırlara dört 
kırbaç vurunca doğru yaylaya yayılmaya gidiyor. Akşam dönüşte katırlar birinin 
kolunu birinin bacağını geri getirir.  

Padişah Kandahara emrediyor. Bütün çalgıcılar kopuşup geliyor. Kırk gün kırk 
gece düğün dövdürüyor muradına ermeyen dilbere. 

Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düştü, biri masalı 
anlatana, biri masalı dinleyene, biri de bu masaldan ders alana… 

 
(Bu masal W. Eberhard-Pertev Nail Boratav birlikte hazırladıkları Typen 

türkischer Volksmärchen adlı tip kataloğunda 240; A. Aarne-S. Thompson birlikte 
hazırladıkları The Types of the Folk-tale adlı tip kataloğunda kayıtlı değildir.) 
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KAYSERİ 1. ERCİYES ŞİİR GÜNLERİ 

Kibar AYAYDIN 

 

 
Her şehrin kendine has güzellikleri vardır. Bir şehirdeki 

her türlü sanatsal etkinlikler de o şehrin güzellikleri 
arasındadır. Kayseri, Anadolu şehirlerinin köklü kültür ve 
medeniyet şehirlerinden biridir. Her ne kadar Ahmet Hamdi 
Tanpınar “Beş Şehir” isimli o enfes deneme kitabında 
Kayseri’yi almamış olsa bile, geleceğin şehir denemecileri 
tıpkı Ahmet Turan Alkan gibi “Altıncı Şehir” silsilesine yeni 
şehir monografilerini ekleyeceklerdir. Bu arada Abdullah 
Satoğlu’nun Kayseri isimli albümünü bu manada yapılmış 
önemli çalışmalardan biri olarak görüyorum. 

Kayseri şehrinin güzel insanları o kadar güzelliklere imza atıyorlar ki, inanın 
bunların hepsini kaleme almakta zorlanıyorum. Onların bu gayretli çalışmalarına 
kültür ve medeniyetimiz adına gıpta ile bakıyor, binbir kere maşallah diyoruz. 
Biliyoruz ki; şehirler içlerinde meydana gelen aktivitelerle hayatiyet kazanırlar. 
Şehirlerin, geçmişten getirdikleri bir takım değerleri geleceğe taşıyan organik bir 
yanları vardır. Çoğu şehirlerde antik dönemlerden kalan kalıntılar bunun en güzel 
örnekleridir. Her şehrin bir ruhu ve bu ruhu kanatlandıran bir uzviyeti vardır. 
Kayseri şehri, uzviyetinin bütün parçalarını ona gönül veren insanların o engin 
sevgisinden almıştır. 

Bu sevgi seline 24-25 Mart arasında yapılan geleneksel “1.Erciyes Şiir 
Günleri”nde şahit olduk. Programı düzenleyen Kayseri Büyük Şehir Belediyesi, 
büyük bir organizasyonun altına girerek; Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde yaşayan 
değerli şairleri Kayseri’ye davet etmişti. Bu organizede, Erciyes Üniversitesi ile 
Erciyes dergisinin teşvikkâr gayretlerini taktirle yad ediyorum. Kayseri devlet 
tiyatrosunu hınca hınç dolduran davetlileri arasında bizde bulunuyorduk. Bu 
davetliler arasında kimler yoktu ki; başta Erciyes Üniversitesi’nin kıymetli 
akademisyenleri, Doç. Dr. Ahmet Tevfik Ozan, Doç Dr. A. Vehbi Ecer, Bekir 
Oğuzbaşaran, “Gülname” şair milletvekili Recep Garip, şair ve yazar Yahya 
Akengin, Berceste dergisinin şair ve yazarları Hüseyin Türkmen, İbrahim Şahin, 
Muhsin İlyas Subaşı, hikayeci Ümit Fehmi Sorgunlu, yazar Vedat Ali Tok, şair 
İsmail Adil Şahin, Türkiye gazetesi kültür/sanat yönetmeni Özcan Ünlü, Ardıç 
Dergisi yayın koordinatörü Tayip Atmaca, Erdem Beyazıd, Bekir Sıtkı Erdoğan, 
Bahaeddin Karakoç ve  adlarıyla şiire gönül vermiş yüzlerce dost… 

 Büyük şehir belediyesi kültür işleri müdürlüğünün düzenlemiş olduğu bu 
programa Erciyes Dergisi yazı işleri müdürü Alim Gerçel’in bize ulaştırdığı 
davetiyeler sayesinde Niğde’den, Akpınar dergisinin sahibi şair ve yazar İsmail 
Özmel, yazı heyetinden İsmail Sarıkaya, Dr. Nedim Bakırcı ile bizde iştirak 
etmiştik. Nezih bir ortamdı. Tiyatroya girişte son derece ilgiyle karşılandık. İlk biz 
gelmiştik. Salonun ön koltuklarında yerimizi aldık. Sahne tam karşımızda 
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duruyordu. Sahnede ise Erciyes’in muhteşem görüntüsü ile tarihi bir yapının resmi, 
dekor haline getirilmişti. Kısa bir süre sonra da katılımcı şairler, yavaş yavaş 
gelmeye başladı. İlkin sağ yanımda Bekir Sıtkı Erdoğan’ı gördüm. Kendisine hoş 
geldiniz dedikten sonra, şiirlerine olan muhabbetimi dile getirdim; bu arada henüz 
çiçeği burnunda “Akpınar” isimli dergimizi takdim ettim. Çok memnun oldu. 
Kendisinden dergimiz adına şiir isteyince göndereceğini söyledi. Onun Niğde ile 
olan yakınlığını İsmail Özmel Bey’den daha önce dinlemiş; hatta “Niğdeli Şair ve 
Yazarlar” kitabının ikinci cildinde, çoğu şiirlerinin 1956 yılında Niğde’nin Sesi 
gazetesinde yayınlandığı okumuştum. Sol yanımda ise “Beyaz Dilekçe”den mistik 
esintiler yaşatan şair Bahaeddin Karakoç vardı. Olgunca yaşına rağmen Eyüp 
sabrıyla hayat şiirini yaşıyor, adeta şiirden bir âbide halinde karşınızda duruyordu. 
Onunla on-onbeş dakikalık muhabbetimizde şiirindeki o derin çağrışımlardan 
bahsettik. Muhterem şaire, Beyaz Dilekçe üzerine bir çalışma yaptığımı ve bunun 
da kitabımda yayınlandığını söyleyince çok hoşuna gitti. Gerçekten o şiir beni öyle 
etkilemişti ki; her okuyuşumda yaratılışın ilk nüvesi olan insanın, balçıkla toprak 
arasındaki hali aklıma gelir; sanki yaratılışın metafizik boyutlarını yaşıyor gibi 
hissederdim kendimi.  

Erciyes şiir günlerinin akşamında bütün şairler sıra ile kürsüye gelip şiirlerini 
okudular Salon ağzına kadar dolu olmasına rağmen kimsede çıt yoktu. Şairler, 
şiirlerini bir duygu seli halinde okuyor; şiire susamış olan yürekleri adeta 
serinletiyordu. Her şair kendine ait ses tonu ile şiirini okuyor, kelimelerin sırlı 
dünyasında ışıktan pırıltılar haline geliyordu. 

Böyle bir akşamın ilerleyen saatlerinde herkes şiire doymuştu. Program sona 
erdiğinde bütün şairler sahneye davet edildi. Kayseri büyük şehir belediye başkanı 
Mehmet Özhaseki’i, katılan bütün şairlere teşekkür ederek, plaketlerini verdi. 
Kapanış konuşmasıyla program sona erdi. Bizde, belediye başkanının şahsında; 
emeği geçen bütün herkese bu güzel geceyi organize ettikleri için teşekkür 
ediyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soldan sağa: İsmail Sarıkaya, İsmail Özmel, Bekir Sıtkı Erdoğan, Nedim Bakırcı, 

Kibar Ayaydın 
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NİĞDE MERKEZ İLÇE DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULUNDAN 

GÜZEL HABER 

 

 
 

Dumlupınar İlköğretim Okulu Kültür- Yayın Topluluğu öğretmenleri Emel 

Sakman ve Saime Perimçek ile öğrencilerinin,  basına yansıyan örnek çalışmasının, 

diğer okullarımıza da ulaşması dileği ile … 
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