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ÖNSÖZ 
9. Sayımızı Sunarken 

 

Türk toplumu olarak zor bir sürecin içinden geçmekteyiz. Bir taraftan doğal afetler ve doğal afetler 

sonucunda yaşamını yitiren ve mağdur olan vatandaşlarımız bulunuyorken diğer tarafta ise 

Afganistan’da terör grubu yönetimi ele geçirmiştir. 

 

Ülkemizde temmuz ve ağustos ayı çok zorlu bir süreç olmuştur. 28 Temmuz-10 Ağustos tarihleri 

arasında 53 ilde toplam 270 yangın çıkmıştır. Bu yangınlar sonucunda ülkemizin akciğerleri olan 

ormanlarımız çok büyük zarar görmüştür. Can ve mal kaybının yaşandığı yangınların acısı henüz taze 

iken Sinop-Kastamonu-Bartın illerimizde sel felaketi olmuştur. Bu felaket sonucunda birçok yerleşim 

yeri zarar görmüş ve yaşamını yitiren mağdur olan vatandaşlarımız olmuştur. Ülkemizde bu acı olayların 

en kısa sürede yaralarının sarılması en büyük temennimizdir. 

 

Güney Türkistan, Türk kültür dairesi açısından büyük bir öneme sahiptir. M.S. 480 yılında Akhun 

Devleti’nin bölgeyi ele geçirmesiyle birlikte bölgede o tarihten bugüne kadar Türk varlığı güçlenmeye 

başlamıştır. Binlerce yıl Türk idaresi altında bulunan bu bölgede Ali Şîr Nevâî, Hüseyin Baykara gibi 

birçok Türk aydını ve hükümdarı yetişmiştir. Günümüzde Türkler, Afganistan’da Faryab, Cüzcan 

(Cevzcan), Seripul, Samangan, Bağlan, Kunduz, Tahhar, Bedahşan ve Kâbil şehirlerinde yaşamaktadır. 

Afganistan’ın kuzeyinin geçmişten günümüze kaynaklarda Cenubî Türkistan, Türkistan-ı Sagir, Bend-i 

Türkistan gibi adlarla kaydedildiği belirtilmektir. Bölgenin Türklük Dünyası açısından büyük bir öneme 

sahip olmasının yanı sıra Türk dili, kültürü ve edebiyatının gelişmesinde büyük rol oynadığının üzerinde 

durulmuştur. Fakat uzun süren iç çatışmaların sonucunda Taliban Terör Örgütü tarafından yönetim ele 

geçirilmiştir. Bölge Türkleri için zor bir süreç başlamıştır. 

 

Dergimizin Ağustos Sayısı,‘’Düşünce/Fikir Yazıları’’,‘’Edebî Yazılar’’, “Röportaj”, “Göçebe 

Dünyasından Haberler” ve “Kitap Tanıtımı” olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır;  

 

Düşünce/Fikir Yazıları; "BEŞ DİLEK TUTTUM", “CANLAR ÖLESİ DEĞİL…”, "Çocuklarda Cinsel 

İstismar", “En Batıdaki Tarihi Türk Mezarlığı: Balta Tiymez”, “Kafkas İslam Ordusu’nun 

Kuruluşundan Bakü’nün Fethine", “Öğretmen Olmak", “Rusya Neo-Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti", 

"Şeyyâd Hamza'nin Bir Gazelinden Hareketle" ve "Tuva’da bir gelenek: Naadım Bayramı"başlıklı 

yazılardan oluşmaktadır.  

  

Edebî Yazılar; "Âşık Kerib", "İĞNEDEN İPLİĞE", "ŞENAY ÖĞRETMEN”, "Ay Balam”, 

“ÇIĞLIK", "DEĞİŞTİ (HİCİV)", “DÜŞ", "Ferdanin Hayalinde Sari Ak Nergis", "Hazar’ın Kıyısında 

Yeniden Doğuş", "Казанга Кайнар Сәләм (Kazan'a Çokça Selam)", "NAR-I AŞK", “URUMÇİ” ve 

"ÖLMEYE GELİYORUM" başlıklı şiirlerden oluşmaktadır.   

 

Röportaj; "Yeşilovacik Oldu Karaovacik" Mersin’in Silifke ilçesindeki Yeşilovacık mahallesinde olan 

yangını Niyazi Demirel amca nasıl olduğuna dair sorularımızı cevapladı. 

 

Göçebe Dünyasından Haberler; "Rus işgal altındaki Kırım'da doğal nüfus düşüşü artıyor" ve 

"Özbekistan, sınırı ihlal eden Afgan uçağının silahlı kuvvetler tarafından düşürüldüğünü 

açıkladı"başlıklı haberlerden oluşmaktadır.  

 

Kitap Önerileri’nde ise yeni çıkan çeşitli kitapların tanıtımına yer verilmiştir. 

 

Saffet Alp YILMAZ 
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DÜŞÜNCE/FİKİR YAZILARI 
 
 

BEŞ DİLEK TUTTUM 

Müzeyyen PELER 

Gecenin en sakin saatleri…  

Ay, yıldızlarla yarışırcasına evlere yakamoz saçarken bir genç kız pencerede büzüşmüş gizlice dumanı içine 

çekerken bir anne çocuğunun ağıtıyla gözlerini açarken bir baba ev halkını uyutup faturalardan arta kalan maaşı 

hesaplarken tam bu sırada okuyorum o eşsiz mersiyeyi.  

Bir mersiye ancak bu saatlerde nâmesbuk yazılabilir. Ancak bu saatlerde derinden okunabilir diye düşünürken 

gözüm duvarda dededen miras saate takılıyor. Saat başına dört var. Bekliyorum. Yelkovanın on ikiye 

kavuşmasıyla başlayacak olan her zamanki senfoninin çığlıklarından etkilenmekten sakınarak bekliyorum 

gelmekte olan gecenin üçünü, dördünü, sabahın beşini.  

Elimde bir mersiye… Sıkıntılar içindeyim. Ey ölüm, sen değil miydin dünyadan geç diyen! Gözüm hâlâ bu 

dünyanın yelkovanındayken gönlüm gerçek âlemin peşinde.  

 Ey pây-bend-i dâm-geh-i kayd-ı nâm ü neng 

 Tâ key hevâ-yi meşgale-i dehr-i bî-direng 

Nasıl da güzel söylemiş şairler sultanı Bâkî. Bir beyitte çok şey söylemiş yürekten dinleyene, anlamak isteyene, 

bu dünyadan geçene… Düştüğümüz tuzağı, ayağımızın değil, gözümüzün dahi bir saatin akreple yelkovanına 

takılıp kaldığını, kendimizi bu dünyaya ispat için uğraşmaktan gayrı helecan duymadığımızı ne de güzel anlatmış. 

Bense hâlâ gecenin kovaladığı gündüzü beklerim. Çünkü güneş aydınlıktır. Her zerre-i miskal ayan olacak dünya 

gözüme. O günün nurunu beklerim. Ne zaman kurtuluruz bu beklemelerden, bu şan u şöhret aydınlığından, 

karanlığa gömülü dünya nimetlerinden… 

Kulaklarımda bir Kürdilihicazkâr Peşrev, Tanburi Cemil Bey çalıyor. Gözlerim ise bir fâni ışığın hayaliyle 

titriyor… Dünyanın geçiciliğine inanıp hayalden uyanışın ümidiyle okumaya devam ediyorum Bâkî’yi.  

 Baş eğdi âb-ı tîğına küffâr-ı Engerüs 

 Şemşîri gevherini pesend eyledi Freng 

 

 Şemşîr gibi rûy-ı zemine taraf taraf 

 Saldın demür kuşaklı cihân pehlevânları 

Nasıl bir cesaret, nasıl bir adalet! Nasıl da güzel anlatmış sultan-ı şuara bu meydanların eri sultanı. Gözlerimi 

yeniden gecenin dostlarına, yıldızlara çeviriyorum. Adil olmak için cesur olmak gerekmez mi? Adalet, haksızların 



 
 
 
 

 

karşısında dilsiz şeytan olmamak değil midir? Safını bilmek, kendini bilmek, yerini, değerini bilmek değil midir? 

Aniden aklıma Hz. İbrahim ile Karınca kıssası geliyor: 

“Nemrut, ona karşı gelen İbrahim Peygamber’in ateşte yakılması emrini vermiş. Meydanda odunlardan büyük bir 

yığın yapıp odunları tutuşturmuşlar. O kadar büyük bir alevmiş ki bulutlara kadar yükselmiş. Bütün hayvanlar 

ateşten korkmuş kaçmış.  Nemrut, ne güçlü bir kral olduğunu herkes anlasın, görsün istemiş. Nemrut’un askerleri 

İbrahim Peygamber’i mancınıkla ateşin tam orta yerine atacaklarmış. Bu sırada göklere kadar varan ateşe doğru 

bir karınca ağzında küçücük bir damla su ile telaşla gidiyormuş.  Başka bir karınca onun bu telaşını görüp sormuş: 

 – Acele ile nereye gidiyorsun? 

Telaşla yetişmeye çalışan karınca, ağzındaki bir damla suyu ellerinin arasına alıp cevap vermiş: 

– Haberin yok mu? Nemrut, İbrahim Peygamber’i ateşe atacakmış.  Meydana, ateşin olduğu yere su 

götürüyorum. 

Diğer karınca kahkahalarla gülerek demiş ki: 

– Senin yanan büyük ateşten haberin yok mu? Ateşe hiç bakmadın mı? Ne kadar büyük, senin bir damla 

suyun ateşe ne yapabilir ki? 

Bir damla su taşıyan karınca: 

– Olsun, hiç olmazsa safımı belli ederim, demiş.” 

Nasıl da severim bu kıssayı. Küçücük bir hikâye nasıl dersler besler içinde. Karınca kadar yürekli olsak, şu “yalan 

dünya” adını temize çıkarır mı acaba? Cesaret, adaleti getirir mi bilinmez ama gönlün adaleti her şeye bedeldir.  

Diğer taraftan insanın insana en büyük hediyesi vefadır. Bâkî’nin de yaptığı bu değil mi? Nasıl da güzel anlatmış 

padişahlar şahını ardından. Kim bilir neler yaşadılar tarihin en kesif dönemlerinde omuz omuza, yürek yüreğe. Ne 

devlet sırları ne hileler ne riyakârlıklar gördü o gözler. Ve tabii “vefa”, sen ne güzel bir erdemsin ki bu satırları 

yazdırırsın bu insan-ı kâmile. 

 Tıfl-ı şirişki yerlere girsün duâm odur 

 Her kim gamından ağlamaya şeyh u şâbdan 

 

 Yansun yakılsun âteş-i hecrinle âftâb 

 Derdinle kara çullara girsün sehâbdan 

 

 Derd ü gamınla çâk-i girîban idüb kalem 

 Pirâhenini pâralesün gussadan âlem 

Ah Sevgi! Eller açtırır, dualar ettirirsin. Kolay mıdır bir sevdanın toprağa karışması. Kabullenmek bir daha 

olmayışını, koca bir çınarın devrilişini söylerler duymak istemezsin. Onun ardından ağlamayana hesap sorarsın. 



 
 
 
 

 

Duaların vardır gidişinin ardından. Kalanlara beddua edersin. Bu ölümü ona layık görenlere, gözünde nem 

olmayanlara, hoş bir seda bırakmayanlaradır isyanın. Derdin karışır onların gönül boşluğuna. Bir söyler, bin ah 

edersin.   

 Gerdûn-ı dûna zâr ü zebûn oldu sanmanuz 

 Maksûdu terk-i câh ile kurb-ı İlâh idi 

 

 Cân ü cihânı gözlerimiz görmese n’ola 

 Rûşen cemâli âleme hurşîd ü mâh idi 

  

 Hurşîde baksa gözleri halkın dolagelür 

 Zîrâ görünce hâtıra ol meh-likaa gelür 

Mersiyenin sonuna yaklaşırken başlarda okuduğum şu üç beyti tekrar tekrar okuma isteği hissediyorum. Yitip 

giden bir hükümdara gayesizce, menfaat gözetmeden beslenilen bu sevgi ve hürmet beni derinden etkiliyor. Ne 

diyor son beyitte: “İnsanlar güneşe bakınca gözleri doluveriyor. Bunun asıl sebebi, o ay yüzlü padişahın 

hatırlanmasıdır.”  

Böyle bir sevgiyi, saygıyı herkes hak edebilir, diye düşünüyorum gözlerim mısralarda gezinirken. Ancak böyle bir 

sevgi ve saygı bir daha hiç göremeyeceğin kişinin ardından ancak vefa denen o yüce büyüklükle hissedilir ve 

hissettirilir. 

Duvardaki saat beş kez uyarıyor beni. Onun sesiyle irkiliyorum bir kez daha. Gözüm son beyitte takılı kalmış, 

düşüncelerim ise birçok şey katıyor yüreğime. Öğrendiğim çok şey oldu okurken bunu fark ediyorum. Öğrenmem 

gerekenler ise diğerlerinin yanında koca bir derya. Saat beşinci vuruşunu da tamamlarken içimden beş dilek 

tutuyorum derin bir aşkla: Adalet, cesaret, sevgi, saygı ve vefa diliyorum gönlümün en derinlerinden en 

derindekilere.  Biri vatan, biri millet, biri devlet, biri tüm insanlık ve biri de bu yazıyı okuyan güzel gönüllü 

insana… 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

En Batıdaki Tarihi Türk Mezarlığı: Balta Tiymez 

Merve BALCI 

Kırım, Doğu Avrupa’da, Karadeniz’in kuzey kıyısında yer alan ve Karadeniz ile Azak Denizi tarafından 

çevrelenen bir yarımadadır. Hun Türklerinden itibaren bu yarımadada Türk izine rastlamak mümkündür. Slavlar 

birtakım politikalar yürüterek bu yarımadayı kendi topraklarına dâhil etmek istemişlerdir. Bu doğrultuda Ruslar 

kendi çıkarları için kültürel mirasa zarar vererek mezarlıkları tahrip etmişler hatta bazılarının üzerine bina, yol, 

park ve bahçe inşa etmişlerdir. Yalnız kültürel mirasların milletlerin hafızalarını oluşturduğu düşünüldüğünde bir 

memleketin tapu senedinin o coğrafyanın yer adları ve mezarlıkları olduğunu söylemek yanlış olmaz.  

Balta Tiymez, Avrupa’nın en eski Türk ve Musevi mezarlığı olma 

özelliğini taşımaktadır. Mezarlığa uzun, yüksek bir duvarın orta 

yerindeki geniş kapıdan girilir. Ancak ruhsatlı kişiler dışında sıradan 

kimseler giremez. Girişte ve çıkışta diz çökülerek dua edilir ve 

sessizliğe dikkat edilir. Mezarlığın içerisinde Kırım Karay Türklerinin 

kutsal saydığı meşe ağaçları vardır. Meşe ağaçlarının kesilmesi yasak 

olduğu için mezarlığa balta değmez, dokunamaz anlamında “Balta 

Tiymez” adı verilmiştir. Bu kadim mezarlık Hazar İmparatorluğu’nun mirasçıları olan Kırım Karay Türklerine 

aittir. Balta Tiymez, Kırım’ın Bahçesaray şehri yakınlarındaki Kırk Yer veya Kırk Er bölgesinde, Meryem 

Dere’nin üst tarafında, Çufut (Çift) Kale’nin alt tarafında bulunmaktadır. Balta Tiymez bölgedeki Türk izlerine 

dair deliller taşıdığı için Türklük ve Türk dünyası için büyük önem taşımaktadır.  

Mezarlıkta en az birkaç bin mezar ve milyonlarca ağaç vardır. 

Mezarlığa defin işlemleri Hazar Türkleri döneminden başlayarak 

günümüze kadar gelmiştir. Mezarlıkta her Kırım Karay Türk 

ailesine ait bir meşe ağacı vardır. Burada meşe ağaçları tapınılan 

bir objeyi değil, her bir boyun kökünü temsil eder. Meşe ağaçları 

durdukça boyların duracağı, onlar kurudukça boyların da yok 

olacağı inancı vardır. Meşe ağacının kesildiği takdirde çarpılıp 

ölüneceğine inanılır. Hatta bu kuralı çiğneyip ölen kişilerin olduğu anlatılmaktadır. Kesilmesi yasak olan ağaçlara 

Anadolu’da ve diğer Türk coğrafyalarında da rastlarız. Bu ağaçlar genellikle bir dağda veya mezarlıkta bulunur. 

Kırım Karay Türkleri meşe ağaçlarının etrafında edilen duaların kabul olacağına inanırlar. Bazı meşe ağaçlarına 

çaput bağlanılır ve dilekte bulunulur. Meşe ağaçlarının gövdesine sarılıp, sol taraflarını gövdeye yaklaştırarak 

sarılıp ana dillerinde dua ederler. Meşe ağaçlarının bir çöpü dahi alınmaz. Meşe ağacı kurumadan ona dokunulmaz. 

Kuruyunca ise çalı çırpısı nazardan korunmak için kullanılır. Aynı zamanda bu ağaçlara gelecek zarar ve kötülük 

bütün soya gelmiş olarak kabul edilir. Eğer bu ağaçlardan bir tanesi kurursa ağacın yanından yeni çıkan filizden 

yeni bir ağaç yetiştirilir. Dolayısıyla bu bilgilerden anlaşılıyor ki Kırım Karay Türklerinde ağaç kültü varlığını 



 
 
 
 

 

korumaktadır. Mezar koruyucusu veya bekçisine ise “gabay” adı verilmektedir. Her yıl bu meşe ağaçlarının ve 

bulunduğu ormanın bakımı ve onarımı yapılır. 

Mezarlığın içerisinde gurbette ölenlerin anısına dikilen anıt mezarlar da bulunmaktadır. 

Bunlara “baş taşı” konur.  Bu taşlara “yolcu taş” veya “dikme taş” da denilmektedir. 

Yalnız bu herkes için değil, yalnızca Kırım halkı için büyük ve faydalı hizmetlerde 

bulunmuş insanlar içindir. Kitabelerin üzerine küçük bir taş bırakılarak mezar ziyareti 

gerçekleştirilmektedir. Mezarlık içerisinde saygılı olmak gerekir ve içeride sigara dahi 

içilmez.  

Kırım Karay Türkleri, Balta Tiymez’e Yahudi Tovu (Dağı) denilmesine karşı 

çıkmaktadırlar. 1997 yılında İsrail’den Yahudiler gelip Rus yönetimi ile anlaşarak 

mezarlık içerisinde arkeolojik kazı yapmak istemişlerdir. Değişik kazılar ve araştırmalar yapmışlar ama Kırım 

Karay Türkleri bu durumu öğrendiklerinde protesto mitingi düzenleyerek bunun önüne geçmişlerdir.  

Balta Tiymez Mezarlığı üzerinde en geniş ve detaylı çalışmayı bir Kırım Karay Türkü ve İsmail Gaspıralı’nın 

yakın arkadaşı olan Avraham Ben Şemuel Firkoviç (1786-1874) yapmıştır. Haham, tarihçi, edip ve arkeolog olan 

Avraham Ben Şemuel Firkoviç yaptığı arkeolojik kazılarını “Avney Zikkaron” adlı kitabında yayınlamış, verdiği 

bilgiler de Rusya Kraliyet Bilim Akademisi tarafından kabul edilmiştir. Vefatından sonra ise adı sahtekârlıkla 

karalanmıştır. Ayrıca Avraham Ben Şemuel Firkoviç’in bulmuş olduğu mezarlar, el yazmaları ve kitaplar yine 

vefatından sonra Saint Petersburg’da müzeye kaldırılarak saklanmıştır. Günümüzde bile bu arşive özel izinli kısıtlı 

araştırmacılar erişebilmektedir. Buluntular içerisinde yer alan mezar taşlarının Sovyetler Birliği döneminde 

Bahçesaray’da yaptırılan Lenin Meydanı için kullanıldığı bilinmektedir. 

Bir başka Kırım Karay Türkü olan Aleksander Kokizov, tartışmalara son vererek Avraham Ben Şemuel 

Firkoviç’in verdiği bilgilerin ve mezarlıktaki taşların “ulu-ata sınavu” adı verilen takvimle uyuştuğunu, ölenlerin 

ölüm günlerinin bile belli olduğunu ispat etmiştir. Böylece bu çalışmalar 

ve beraberinde yapılan kazılar ve araştırmalar mezarlığın eskiliğini 

ispatlamıştır.  Balta Tiymez’de yer alan isimler ve tarihler de Hazarlar 

dönemine uzanan köklü bir geçmişi ve bölgedeki Türk izlerini 

simgelemektedir. 

Aramice ve İbranice yazılmış Türkçe isimler: Arami ve İbrani alfabesi ile 

yazılı kitabeleri olan mezarlarda yatan kişilerin adları Türkçedir. Avraham Ben Şemuel Firkoviç’e karşı çıkanlar, 

Kırım Karay Türk isimlerinin Kırım Tatarları tarafından da kullanıldığını ve Kırım Karay Türklerinin bu isimleri 

Kırım Tatar Türklerinden aldıkları görüşünü savunmuşlardır.  

Kırım Karay Türkleri 13. yüzyıldan önce Türk ve Fars adlarını kullanmışlardır. Kırım Tatarları da o zamanlar 

Kırım’da değillerdi. Örneğin Farsça bir ad olan Gulaf (635), Goher (815), Arzu (836), Türk-Tatar adı Bikaçe (635-

834), Mamuk (720-796), Aytolu (815), Türk adı Biyana (845), Tohtar (898), Beklaf (936) bunlardan sayılır. Bu 

adlar Kırım Tatar Türkleri arasında da yoktur.  



 
 
 
 

 

Balta Tiymez Mezarlığı’ndaki aile mezar taşlarına nakşedilen, 12. yüzyıla kadarki tarihler ve okunan kadın 

isimleri: Akbike (1030), Ayke (719), Aytolu (825, 1023, 1086), Altınkız (1006), Arzu (836-976-1045), Bibüş 

(1044), Bikeçe (635-834-937-1001-1088-1127), Biyana (845-1003), Bikelek (936), Biçe (1150), Gulef (635-1025-

1064), Devlet (1024), Menevşek (982-1030), Meneveş (653), Murat (1000-1090), Saadet (1045), Sarra-Hatun 

(669), Severgelin (670), Sultan (975-1035-1049), Tohtar (898-1045-1140), Şahuv (704-1030), Emçi (726). 

Erkek isimleri ve tarihleri: Alani (706), Appak (1028), Baba (991), Babay (1046), Babakay (1090), Baba-şah 

(1047), Balıkay (1090–1098), Bahşi (622–619–667), Duvan (1065), İncirci (1175), Kefeli (1128), Mesud (807), 

Murza (1049), Parlak (180), Paşa (998–1035–1062), Sakizçi (1061), Temirza (1088), Tohtamış (262–578–1157), 

Ulu Ata (973), Çaban (1150–1157), Emeldeş (1172), Efendi (824). 

Kırım Karay Türkleri bu mezar taşlarını saklı tutmaktadır. Gerekçesi ise mezarlığa saygısızlık yapılarak tahrifat 

yapılması ve Türk adlarının yok edilmeye çalışılmasıdır.  

Geçmişten bugüne gelen sürece tanıklık eden Balta Tiymez Mezarlığı tarihimize ışık tutacak detayları içerisinde 

barındırmaktadır. Bu mezarlık yalnızca Kırım Karay Türklerinin değil, aynı zamanda insanlığın da kültür 

mirasıdır. Bu mezarlığın öneminin farkına varmak ve bu mirası korumak nesiller arası bağın kurulması açısından 

büyük önem taşımaktadır. Özellikle de mezar taşlarında yer alan tarihler ve isimler çeşitli yeni çalışmalara kaynak 

teşkil etme noktasında dikkati üzerine çekmektedir. 
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Kafkas İslam Ordusu’nun Kuruluşundan Bakü’nün Fethine 

Mustafa ARISAL 

Kafkas İslam Ordusu, Kafkaslarda Müslüman Türklere 

yapılan işkence ve baskıları sona erdirmek için Başkomutan 

Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından bizzat 

kurdurulan ordunun adıdır. Orduya İslam unvanın 

verilmesinin nedeni ise ordudaki tüm kademelerin 

Müslümanlardan oluşmasıdır. Ordunun kurulma amacı, 

Azerbaycan başta olmak üzere Kafkasları özgürlüğüne 

kavuşturmaktır. Ordunun başına ise Enver Paşa’nın kardeşi 

Nuri Paşa (Killigil) atanmıştır. Nuri Paşa 25 Mayıs 1918’de Gence’ye gelerek ordunun teşkilatlanmasını sağlamış 

ve yerel kuvvetleri birlik içerisinde örgütlemeyi başarmıştır. 

Kafkas İslam Ordusu’nun kuruluş sürecinden bahsetmek gerekirse, Rus hükûmeti 2 Kasım 1917’de “Rusya 

Milletlerinin Halkları” adlı bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiriye göre Rusya içerisindeki milletlerin isterlerse 

bağımsız bir devlet olabilecekleri vurgulanmıştı. Bundan sonra sırasıyla bazı milletler bağımsızlılarına 

kavuşmuşlardı. Burada Kafkaslarda yaşayan Gürcüler, Azerbaycan Türkleri ve Ermeniler ortak bir hükûmet 

kurarak “Maverâ-yı Kafkasya” adında bir devlet kurdular. Ancak bu hükûmet içerisinde Türkler azınlık 

durumundaydı ve aynı çatı altında beraber yaşamaları da pek mümkün görünmüyordu. Bu hükûmet kendisini 

Rusya’nın bir parçası görüyor ve Rusların çıkarları doğrultusunda hareket ediyordu. Gürcü ve Ermeniler bu 

dönemlerde Rusların desteğiyle kendi silahlı birliklerini kurmaya başladılar. Azerbaycan Türkleri ise silahlı 

birliklerini kurmakta güçlük çekiyordu. Çünkü toprakları İngiliz, Rus ve Ermeni işgali altındaydı. İşte bu buhranlı 

dönemde Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi 20 Kasım 1917’de Rusya’dan ayrılarak Kuzey Kafkasya 

Cumhuriyeti’ni kurduğunu ilan etti. Ama hükûmet millî birliği koruyamıyordu. Bu bağımsız devletin kuvvetli bir 

desteğe ihtiyacı vardı. Bu destek elbette Osmanlı’dan gelecekti ama bütün itilaf devletleri hatta müttefikimiz 

Almanya bile Osmanlı’nın Kafkasya’ya girmemesi konusunda hemfikirdi. 22 Aralık 1917’de Brest-Litovsk Barış 

Görüşmeleri’ne başlandı. Ruslar Anadolu’dan çekilirken silah ve mühimmatlarını bölgedeki Ermenilere 

devrettiler. Bu durumu fırsata çeviren Ermeniler isyanlar çıkarmaya ve katliamlar yapmaya başladılar. Bu sırada 

Bakü’de bulunan Müslüman Şurası Gence’de toplanarak İngiliz, Rus ve Ermeni mezalimine karşı Osmanlı’dan 

yardım talebinde bulunmayı düşündüler. Tüm olanlar Osmanlı Devleti’nin Kafkas harekâtına girişme eylemini 

kuvvetlendiriyordu. 3 Mart 1918’de Sovyet temsilcileriyle Brest-Litovsk Antlaşması imzalandı. Bu arada Bakü’de 

karışıklık hâkimdi. Rusya bölgenin demografik yapısını değiştirmek, Türk gücünü zayıflatmak için Ermeni 

nüfuzunu bölgede yoğunlaştırmıştı. Azerbaycan’ın önemli şehirlerinde Ermeniler gün geçtikçe çoğalıyordu. Lenin 

açısından Bakü aynı zamanda Bolşevikliğin de Kafkasya’daki en önemli şehriydi. Bakü petrolleri ve şehrin 

stratejik konumu nedeniyle Lenin, 1917’de Ermeni Stepan Şaumyan’ı Kafkasya Olağanüstü Komiseri olarak 

atamıştı. Bundan sonra Şaumyan karargâhını Tiflis’ten Bakü’ye nakletmişti. Ermeni Şaumyan’ın karargâhını 



 
 
 
 

 

Bakü’ye nakletmiş olması, ileride ortaya çıkacak olan Müslüman katliamının ilk adımıydı. Zira 1917 sonlarına 

doğru yapılan Bakü Konseyi Seçimlerinde, Azerbaycan Müslüman Türklerini temsil eden Müsavat Partisi’nin 

seçimi açık ara kazanması, Şaumyan’ın, bölgede bağımsız bir Azerbaycan Devleti kurulacağına yönelik 

endişelerini ziyadesiyle artırıyordu. Şaumyan, Azerbaycan Müslüman Türklerine, “Size Azerbaycan istiklali 

yerine, bir mezarlık bahşedeceğim.” diyordu. Bolşeviklerden destek alan Ermeniler Stepan Şaumyan’ın 

liderliğinde Müslüman Türkleri katlediliyordu. 31 Mart 1918’de sadece Bakü’de 50.000 Türkü vahşice katlettiler. 

Gün geçtikçe Ermeni terörü artıyordu. Hatta bu katliamlar o kadar şiddetli hâle geldi ki yakaladıkları Müslüman 

Türkler sokaklarda öldürülüyordu. Bu katliamlar bazı raporlar ile de tarihe kanlı bir iz bırakmıştır. İşte Albay 

Novatski’nin raporu: Şamahı katliamına önderlik eden çete reisi Lalayev’in emriyle ilk sırada yaşlılar, kadın ve 

çocuklar katledilecek, sokaklardaki Müslümanlar öldürülecek, camiler yakılacaktı. Çok sayıda çocuk ve kadın 

camide saklanmışlardı. Zannediyorlardı ki caminin saygıdeğer hocası Ahund Molla Cafer’e Ermeniler 

dokunmazlar. Ermeniler camiye girerek onu kurşuna dizdiler. Ahund’un evinde ve camide saklanmış tüm kadın 

ve bebekler katledildi. Şamahı’da Ermeni teröristler toplam 58 köyü yaktı. 8 bine yakın masum insanı katletti. 

Kuba’da ise 128 köy yakılmış, insanlar diri diri ateşe verilmişti. Çoğu kadın, çocuk ve yaşlı 16.000 Türk 

katledilmişti. İşte böyle bir ortamda 3. Ordu Komutanı Mehmet Vehip Paşa Ermenilerin bu katliamlarının önüne 

geçmek amacıyla harekât emri vererek Batum ve Gürcistan üzerinden harekât başlatarak Batum’u ele geçirdi. 

Batum’da önemli bir gelişme yaşandı. 4 Haziran 1918 Osmanlı ve Azerbaycan yetkilileri Batum’da karşılıklı 

dostluk anlaşması imzaladı. Bu Osmanlı Devleti ile Demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti arasında yapılan 

antlaşmanın birinci maddesinde; Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında daima bir kardeşlik ve 

dostluğun var olacağı vurgulanmakta, ikinci maddesinde; Azerbaycan’ın Gürcistan, Ermenistan ve Osmanlı 

Devleti’yle olan sınırları ayrıntılı biçimde belirtilmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından istenildiğinde 

Osmanlı Devleti intizam ve asayişi temin etmek için bu ülkeye asker gönderebilecekti. Azerbaycan Cumhuriyeti 

sınırları içerisinde hiçbir çetenin kurulmasına ve faaliyetine meydan verilmeyecekti. Osmanlı Devleti Azerbaycan 

Cumhuriyeti sınırları dâhilinde askerî amaçlı her türlü nakliyatı ve sevkiyatı serbestçe yapabilecekti ve bu amaçla 

demir ve kara yollarından yararlanabilecekti. Bu antlaşmayı Osmanlı Devleti adına Adliye Nazırı Halil Menteşe 

ile 3. Ordu Komutanı Mehmet Vehip Paşa, Azerbaycan Cumhuriyeti adına ise Dışişleri Bakanı Mehmet Hasan 

Hacinski ile Milli Meclis Başkanı Mehmet Emin Resulzade imzalamıştır. Bu anlaşma Kafkas İslam Ordusu’nun 

harekâtının zeminini hazırlıyordu.   

Azerbaycan Yardım Şurası yardım talebinde bulunmak amacıyla Mehmet Emin Resulzade başkanlığında 

İstanbul’a gelerek hem padişah hem de Enver Paşa ile görüşmelerde bulundu. Azerbaycan’ın kurulmasının 

Osmanlı açısından ne kadar elzem olduğunu anlattı. Osmanlı Devleti bu yardım isteklerine cevap vermek ve işgali 

sona erdirmek amacıyla Kafkas İslam Ordusu’nu kurdu ve ordunun başına Nuri Bey’in geçmesi uygun bulundu. 

O dönemde Nuri Bey yarbay rütbesinde idi. Padişah fermanıyla gerekli işlemler yapılarak Nuri Bey’in rütbesi 

millî varlığa yükseltildi. 

8 Nisan 1918’de Nuri Paşa etrafındaki seçkin subaylarla birlikte Musul’dan Gence’ye doğru hareket etti. Gence’de 

halk Nuri Paşa’yı büyük bir coşkuyla karşıladı. Nuri Paşa 25 Mayıs 1918’de karargâhını Gence’ye konuşlandırdı. 

Yerel milisleri güçlendirerek terörist Ermeni çetelerini etkisiz hâle getirdi. Ordunun Bakü’ye hareket etmesi ve 



 
 
 
 

 

Bakü’nün düşmandan kurtarılması gerekiyordu. Ancak Gence ve Bakü arasında yer alan Gökçay ilçesine 

Bolşevikler 30 taburluk bir kuvvet gönderince Nuri Paşa 10. Kafkas Alayı’nı Gökçay’a gönderdi. 30 Haziran’da 

Türk kuvvetleri Bolşevik-Ermeni unsurları bozguna uğrattı. Kafkas İslam Ordusu, Şamahı’yı 21 Temmuz 1918 

tarihinde kontrolü altına almış ve Bakü’ye yaklaşmıştı. Nuri Paşa bu arada Gence’de Harp Okulu kurdurmuş ve 

ordunun ihtiyacı olan subayların da yetişmelerine katkıda bulunmuştur. Ayrıca “Azerbaycan Asker Alma 

Başkanlığı” kurdurmuş ve silahaltına girmek isteyenlerin hizmetine sunmuştur.  Askerlik alanında yeni kurulan 

bu tür kurumlar Azerbaycan ordusunun gelecekteki altyapısını oluşturmuştur. Azerbaycan Türklerinden oluşan bu 

ordu güçlenirken, Kafkas İslam Ordusu da her geçen gün Bakü’ye yaklaşıyordu.  

5 Ağustos 1918’de Bakü’ye ilk taarruz gerçekleşti. Ancak 

topçu birliklerimizin çeşitli lojistik eksikliklerinden dolayı 

Kafkas İslam Ordusu, Bakü’den 4 kilometre geriye çekilip 

yeni taarruz hazırlıklarına başladı. İkinci taarruz 14 Eylül’de 

gece sularında yapıldı ve düşman unsurları bozguna 

uğratıldı. Hatta şehri savunan İngiliz birlikleri Bakü 

limanından gemilere binerek savaş meydanından kaçtılar. 

Kafkas İslam Ordusu Bakü’ye hâkim olduktan sonra da 

zaferler kazanmaya devam etti. 6 Ekim 1918’de Derbend’i ele geçirdi. Cemil Cahid Bey komutasında 9. ve 106. 

Kafkas Alayları Karabağ’a gönderildi. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu 8 Ekim 1918’de Şuşa’ya 

kadar hâkimiyet kurdu. Karabağ’ın tamamen düşmesi an meselesiyken 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi 

imzalandı. Ateşkesin 11. ve 15. maddelerine göre Türk kuvvetleri Kafkaslardan tamamen çekilecek ve Osmanlı 

hükûmeti Bakü’nün işgaline itiraz etmeyecekti. Osmanlı yönetimi son bir hamle yaparak Kafkasya’da kalmak 

isteyen subay ve askerlere izin verdi. Ancak İngilizlerin sert notası üzerine Türk ordusu 17 Kasım 1918’de Bakü’yü 

boşaltmak zorunda kaldı. Azerbaycan Devleti’nin hizmetine girdiğini beyan eden Nuri Paşa ise birkaç gün sonra 

Osmanlı ordusundan çıkarıldı. 

10 Mart 1920 tarihli bir İngiliz raporu Nuri Paşa'nın şunları anlattığını yazar: 

"Bütün Türkler milliyetçidir. Biz haklarımızı arıyoruz, Türkiye'nin haklarını, başka bir şey 

düşünmüyoruz. Biz milliyetçiler sadece Türk Milleti için çalışmak istiyoruz... Biz milliyetçiler 

Türk’üz. Bütün gerçek Türklerin yaptığı gibi Türkiye için ölürüz. Uyruğu ne olursa olsun her insanın 

kalbindeki derin düşünce milletinin düşüncesidir. Türkiye'ye iyi olan benim dostumdur, Türkiye'nin 

düşmanı olan benim de düşmanımdır. Halkımız için mücadele ediyoruz ve etmeye de devam 

edeceğiz. Şerefiyle ölmeyen insan, şerefsizce ölecektir. Türkiye iyi ise ben mutluyum, Türkiye iyi 

değilse ilk önce ben mutsuzum… Müslümanlar benim kardeşimdir. Müslümanlara yardım etmek 

istiyorum. Bağımsız bir Azerbaycan görmek istiyorum. Bugün Azerbaycan'ın bağımsızlığı 

tanınmıştır. Bugün onun için yapacağım bir şey yok fakat ne zaman bir tehlike olursa yardıma 

koşacağım." 
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“CANLAR ÖLESİ DEĞİL…” 

Doç. Dr. Himmet BÜKE 

Bu yıl Yunus Emre’nin ruhunu göçürmesinin, ebedî âleme irtihalinin 700. yılı. Günümüzden yedi asır evvel 

yaşamış, Türkçe düşünüp, Türkçe hissetmiş ve Türkçe söylemiş olan Türkmen kocası Yunus şüphesiz Türk dilinin 

ve Anadolu’daki Türk kültürünün en önemli ve değerli simalarından biridir. Asırlarca adı ve söyledikleri dilden 

dile, nesilden nesle aktarılmış olan Yunus Emre her zaman arı duru Türkçesi, samimî inancı, Tanrı ve insan 

sevgisiyle anılmıştır. O bir gönül şairiydi; gönlün en yüce ve en değerli olduğuna inanan Abdalan-ı Rum’un en 

önde gideni, en zirvede olanıydı. Bir şiirinde geçen:  

“Sakıngıl yarüñ göñlin sırçadur sımayasın 

Sırça sındukda girü bütün olası degül”  

Mısraları onun insan gönlüne ne kadar değer verdiğini ve gönül kırmanın fenalığını göstermesi bakımından 

önemlidir. Yunus bunun gibi yüzlerce beytinde riyanın, göstermelik imanın, samimiyetsiz hâllerin, sevgisizliğin 

değersiz oluşundan bahseder. O, samimi bir sevgiyle yaratılanları sevme ve nihayetinde Yaradan’a ulaşma 

arzusundadır.  

Yunus Emre’nin yaşadığı dönem politik, ekonomik ve sosyolojik açılardan kaotik bir dönem olup Anadolu’da 

yeşeren yeni Türk devletinin ve Anadolu’ya Horasan, Maveraünnehir bölgesinden kopup gelen Oğuzların türlü 

sorunlarla boğuştuğu bir asırdır. 1071 Malazgirt ve 1176 Miryokefalon savaşlarıyla Anadolu’da perçinlenen ve 

ebedî bir yurt tutmayı amaçlayan Türk hakimiyeti bu süreçte türlü sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Abdalan-ı 

Rum, Gaziyan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum ve Ahiyan-ı Rum’un üstün gayretleri ve emekleriyle Türkleşen bu yeni 

coğrafya Bizans, Moğol baskılarına ve türlü iç karışıklıklara maruz kalmıştı. 1243 Kösedağ Savaşı’yla birlikte 

Anadolu’da kargaşa ve sorunlar daha çok artmış, Türk siyasî otoritesi iyiden iyiye zayıflamıştı. İşte Yunus Emre 

tam olarak bu dönemde dünyaya gelmiş, Anadolu’nun kaotik ortamının içinde çocukluk, gençlik ve olgunluk 

dönemlerini yaşamıştı. 

Anadolu siyasî anlamda bu sorunlarla uğraşırken Anadolu’yu manevî anlamda imar eden Rum abdalları Yunus’un 

yolunun öncülerini teşkil etmekteydi. Kendi silsilesini Sarı Saltuk ve Barak Baba’ya bağlayan Yunus, Tapduk 

Emre’nin dergâhında ruhunu ve kendini olgunlaştırmıştı. Anadolu sahasında 11. ve 13. yüzyıllar arası Türkçenin 

yazılı eserlerine ulaşılamayan bir dönem olup bu dönemde Türkçe yazılmış eserlerin varlığı tartışma konusudur. 

Selçuklu Devleti’nin Türkçeye gereken önemi vermemesi, Arapça ve Farsçanın yazılı eserlerde hâkim diller 

olması Türkçe aleyhine yaşanacak bir dönemi ortaya çıkarmıştır. Yunus Emre edebî eserlerde genel teamülün ve 

kabulün Farsça olduğu bu zaman diliminde şiirlerini Türkçe söylemek gibi bir tercihte bulunmuştur. Türk 

müellifler eserlerini Arapça ya da Farsça yazarlarken Yunus Emre Türkçenin zengin söz varlığını şiirlerine 

yansıtmış, yedi asır önceki Türkçenin güzelliklerini bizlere sunmuştur. 

Yunus’un şiirleri kendi döneminden sonra defalarca yazıya geçirilmiş, çeşitli divân, cönk ve mecmualarda yer 

almıştır. Şu an elimizde Yunus Emre’nin yaşadığı dönemden bize ulaşan bir Divân yazması maalesef 



 
 
 
 

 

bulunmamaktadır. Eldeki en eski yazmalar 15. yüzyılın sonlarına ait olup onun hayatta olduğu dönemden en az 

iki asır sonrasına aittir. Bazı nüshaların ise istinsah tarihleri belli olmayıp bu nüshalarla ilgili tahminî tarihler söz 

konusudur. Yunus Emre’nin şiirleri gerek tekkeler vasıtasıyla şifahen gerekse yazılı olarak günümüze kadar 

ulaşabilmiştir. Yunus Emre Divânı’nın Fatih, Karaman, Nuruosmaniye, Ritter, Bursa, Yahya Efendi, Avusturya 

nüshaları bugün ilmî çalışmalarda en çok kullanılan nüshalar arasındadır. Fakat bu nüshalardaki şiir sayıları 

birbirinden farklı olup bazı şiirlerin Yunus Emre’ye ait olup olmadığı konusunda ihtilaflar mevcuttur.  

Bugün Yunus Emre şiirlerini içeren 30 civarında yazma eser bulunmaktadır. Bu eserlerin bir kısmı Türkiye’de 

olmakla beraber bazıları da yurt dışı kütüphanelerinde bulunmaktadır. Bu yıl bir sempozyum vesilesiyle akademik 

camia ile paylaşılan Yunus Emre Divânı’nın Vatikan Nüshası ise Biblioteca Apostolica Vaticana’da Vat.turc.226 

arşiv numarasıyla kayıtlıdır. Bu nüsha ilk olarak Ettore Rossi tarafından hazırlanan 1953 tarihli bir katalog 

çalışmasında kaydedilmiş fakat geçen 68 yıl içerisinde maalesef herhangi ilmî bir çalışmaya konu edilmemiştir. 

Daha sonra nüshadan Barbara Flemming 1991, Yusuf Yıldırım ise 2016'da sadece ismen bahsetmişlerdir.  

9 Mayıs 2021 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen Yunus Emre Sempozyumu’nun akabinde bu nüsha hem akademik 

camiada hem de kamuoyunda gündem oluşturmuştur. Söz konusu nüsha Yunus Emre’nin diğer eseri olan 

Risâletü’n-Nushiyye ile başlayıp Yunus Emre şiirlerinden oluşan Divân’la devam etmektedir. Nüshanın istinsah 

tarihi H. 1038/M. M. 1629 olup müstensihiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Nüshada Yunus Emre’ye 

ait 187 şiir olup bu şiirlerden iki tanesi diğer nüshalarda bulunmayan şiirlerdir. Bunun yanında nüshadaki bazı 

beyitler de diğer nüshalarda bulunmayıp söz varlığı bakımından diğer nüshalardan ayrılan yüzlerce örnek 

bulunmaktadır. Eski Anadolu Türkçesi dil ve imla özelliklerini tamamen yansıtan nüshada birkaç örnekte Doğu 

Türkçesi özellikleri de mevcuttur. Nüshada Yunus Emre’nin şiirlerinden sonra çoğu Eski Anadolu Türkçesi 

dönemi müellifi olan kişilere ait şiirler bulunmaktadır. Bu şairlerden bazılarının Yunus Emre’yle çağdaş olduğunu 

gösterir önemli emareler vardır. Bunun yanında bazıları da Yunus’tan hemen sonra yaşamış olan kişilerdir. 

Dolayısıyla eldeki nüsha Yunus Emre’nin yaşadığı 13. ve 14. yüzyıl müelliflerinin de şiirlerini içeren kıymetli bir 

nüshadır. 

Vatikan nüshası bugüne kadar Türkiye’de Yunus Emre ile ilgili akademik çalışmalarda herhangi bir müstakil veya 

mukayeseli Divân çalışmasına konu edilmemiştir. Hatta Yunus Emre Divanı’nın nüshalarının konu edildiği son 

dönem çalışmalarında da adı geçmemektedir. Ayrıca böyle bir Yunus Emre Divanı nüshasının Vatikan’da 

bulunduğunu belirtir herhangi bir atıf, dipnot veya bilgiye de rastlanmamıştır. 68 yıldır hakkında tek satır yazı 

yazılmamış olan, 9 Mayıs 2021 tarihinden önce herhangi bir ilmî çalışma veya konuşmada adı zikredilmeyen, 

herhangi ilmî bir çalışmaya konu edilmeyen, Yunus Emre’yle ilgili çalışmalarda bahsedilmeyen Vatikan nüshası 

bu tarihten sonra maalesef anlamsız tartışmalara konu olmuştur. Akademik ortamda bilen bildiğini saklamakla 

değil ortaya koymakla yükümlüdür. Hele ki Yunus Emre gibi Türk irfan ve muhabbetinin en zirve şahsiyeti, 

Anadolu’daki yazı dilinin kurucularından biri ve en önemlisi söz konusu ise bu sorumluluk en üst düzeyde 

olmalıdır. Böyle bir eserin varlığından haberdar olup onu Türk milleti ile paylaşmamak, Türk milletine 

duyurmamak elbette ahlaki açıdan tasvip edilemeyecek bir tutumdur. O hâlde bilineni aşikâr etmek, ortaya 

koymak, Yunus’un içinden çıktığı millete bunu armağan etmek en doğru olanıdır.  



 
 
 
 

 

Vatikan nüshasının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı”nda görünürlüğe kavuşmuş olması, mevcut nüshanın ilmî bir 

çalışma ile ortaya konulması bizim için mutluluk vericidir. Bu nüsha bundan sonra yapılacak Yunus Emre 

çalışmalarına da katkı sağlayacak en azından mevcut nüshalarla bir mukayese imkânı sunacaktır. Türk kültürüne 

ve diline ait ortaya çıkarılacak her yeni bilgi ve belge hazine hükmündedir. Yine bu yıl varlığı duyurulan Kütahya 

Vahit Paşa nüshası da Yunus Emre çalışmalarına katkı sağlayacak önemli bir nüshadır. Nüshaları yarıştırmak, 

kapıştırmak yerine içindeki Yunus şiirlerinin manasına, derinliğine ve söylediklerine yoğunlaşmak, oradaki 

Türkçenin çağlar ötesinden bize ulaşan örneklerini incelemek daha yerinde bir tutum olacaktır. Ortaya çıkan 

Vatikan nüshasının “değersiz, önemsiz” gösterilmeye çalışılması, bu uğurda türlü tezvirat yapılması Yunus’un 

vefatını andığımız bu yılda olmaması gereken, Yunus’un ruhaniyetine, sevgiyi ve aşkı esas alan hoşgörüsüne 

yakışmayan söylemlerdir. Sonuca bakacak olursak Yunus Emre’nin yüzlerce şiirini ve Risâletü’n-Nushiyye 

eserini içeren, daha evvel incelenmemiş hatta çalışmalarda bahse konu olmamış bir nüsha ortaya çıkmıştır. Asıl 

ve önemli olan budur gerisi lafügüzaftır, bize düşen Yunusça bir gönülle Yunus’u anlamak ve anlatmaktır. 

Yunus, Türk insanı tarafından çok sevilmiş, itibar edilmiş ve yüz yıllarca saygıyla anılmış büyük bir şahsiyettir. 

Ona “Bizim Yunus” dememiz bu sebeptendir. O, Türk milletinin Yunus’u olmakla belki yüzyıllar boyunca başka 

hiçbir şaire nasip olmayacak bir teveccühü kazanmıştır. Bugün Anadolu’nun farklı illerinde Yunus Emre’ye 

atfedilen türbelerin varlığı belki de bu sevginin ve Yunus’a duyulan muhabbetin en güzel örneğidir. Bugün 

Yunus’un türbesinin bulunduğu her ilimiz onu kendi topraklarında ağırlamakla iftihar etmektedir. Sevgiyle, 

muhabbetle, aşkla anılan; 700 yıl öncesinin arı duru Türkçesiyle gönüllere seslenen Yunus Emre nice asırları daha 

aşacak, Türk milletinin zihninde ve gönlünde ebediyen yer edecektir. Bu âlemden bir Yunus geçti, Yunus’un 

dedikleri bu âleme kaldı ama bu âlemde kimse kalmadı.  

Son olarak Türkmen kocası Yunus Emre üzerine bize de kelam etme fırsatı sunan Göçebe dergisine ve bu derginin 

yayına hazırlanmasında emeği geçen, kıymetli vakitlerini ayıran herkese en kalbî şükran ve muhabbetlerimi 

sunuyorum… 

 “Ten fānidür cān ölmez çün gitdi girü gelmez 

Ölürse ten ölür cānlar ölesi degül”  

 

 

 

 

 

 

        



 
 
 
 

 

Çocuklarda Cinsel İstismar 

Mehlika GÜRBÜZ 

Çocuk istismarı, aslına bakarsak son yıllarda gündeme gelen, sosyal medyanın yaygınlaşması, eğitimcilerin ve 

ailelerin bilinçlenmesi neticesiyle yeni yeni sesimizi çıkarabildiğimiz ve üzerinde konuşabildiğimiz bir konudur. 

Çocuk istismarı denilince akla ilk olarak cinsel istismar gelse de aslında istismar cinsellikle sınırlandırılabilecek 

bir durum değildir. Çocuğa ihtiyaç duyduğu sevgi ve güven ortamını sağlamamak, benliğine ve kişiliğine fiziksel 

veya sözel şiddet uygulamak, temel, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamamak da istismar kapsamına girer. 

Bununla birlikte çocukta sarılması en zor yaraları cinsel istismar vakaları oluşturur. Çünkü cinsel istismarda çocuk 

hem fiziksel hem duygusal tacize maruz kalır. Bu noktada başta aile ve eğitimcilere, sonrasında ise tüm insanlığa 

büyük sorumluluklar düşmektedir.  

İstismarcıyı Nasıl Tanırız?  

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki istismarcıların büyük bir çoğunluğu erkektir. Cinsel istismar vakalarının 

%5-15’inde ise kadın istismarcıya rastlanılmaktadır. Kadın istismarcıların daha çok erkek çocuklarına, bir eş 

istismarcıyla birlikte istismar ettiği gözlemlenmiştir. İstismarcılar genellikle çocuğun ve ailenin yakınlarındandır. 

Şiddete meyilli, aile ve sosyal yaşantısında iletişim problemleri yaşayan, eğitim seviyesi düşük, kendi çocukluk 

yaşantısında cinsel istismara veya şiddete maruz kalmış bireyler olan istismarcılar; doyumu erteleme yeteneğinden 

yoksun, empati becerileri gelişmemiş bireylerdir. Bu nedenle düşük öz saygılarını kendilerinden fiziksel olarak 

çok daha güçsüz olan çocuklara karşı şiddet göstererek telafi etme eğilimindedirler.  

Hangi Çocuklar Cinsel İstismara Uğramaya Daha Yatkındır? 

İstismarcıyı her zaman doğru teşhis etmek ve erken fark etmek mümkün olmayabilir. Bununla birlikte önemli olan 

istismarcıyı tespit etmek yahut engellemek de değildir. Yapılması gereken ilk ve en önemli şey çocuğa, 

çevresindeki herkesçe değerli olduğunun ve yalnız olmadığının anlaşılabileceği bir şekilde muamele etmek ve 

çocuğa uğrayabileceği her türden istismara karşı sesini çıkarabilecek güvenin ve cesaretin verilmesidir. Buradan 

şunu anlamamız gerekir; ailesinin itip kaktığı, değersizleştirdiği, arkasında durmadığı ve durmayacağını 

hissettirdiği, mahremiyetine saygı duymadığı bir çocuğa bir yabancı da rahatlıkla aynı şekilde davranabilecektir. 

Kendi aile ortamında değersizleştirilen, duyguları önemsenmeyen, bedenine ve ruhuna hoyrat davranılmasına 

alışmış bir çocuğun kötü niyetli bir kişiye karşı koymasını veya başına gelenleri ailesiyle paylaşmasını beklemek 

mümkün değildir. Ailelerin bilmesi ve kabul etmesi gereken en önemli kaide şudur: Ebeveynler çocuklarına nasıl 

davranırlarsa bir başkasının da çocuklarına aynı şekilde davranmasına kapı açmış olacaklardır. Bu nedenle birinci 

gayemiz öz güveni ve öz saygısı gelişmiş, güvenli bağlanma yaşayabilen, fikirlerini, hislerini, sevdiklerini ve 

sevmediklerini rahatça dile getirebilen ve “hayır” deme özgürlüğü bulunan çocuklar yetiştirmektir.  

Mahremiyet Eğitimi Nedir?  

Mahremiyet kelime anlamı olarak “gizlilik” demektir. Bu gizlilik kişiye özeldir. Değerli olan ve herkesçe 

görülmesi, bilinmesi istenmeyen şeyler gizlenir, saklanır ve korunur. Mahremiyet eğitimi de çocuğun doğumuyla 

başlar. Yeni doğmuş bir bebek kendini gizlemek ve korumak adına bir şey yapamayacağı için bu sorumluluk 



 
 
 
 

 

bebeğin doğumundan itibaren anne-baba üzerine düşer. Peki; bir bebeğin, çocuğun bile mahremiyeti olur mu ya 

da mahremiyeti nedir, küçücük çocuğa mahremiyet eğitimi verilir mi, nasıl verilir diye soracak olursak? 

Mahremiyet eğitiminde temel kaide anne babanın çocuğun mahremine saygı duymasıdır. Zorunda kalmadıkça 

çocuğun üzerinin topluluk içinde değiştirilmemesi, tuvalet ve banyo ihtiyacında çocuğa yardımcı olabilecek 

kişilerin belirli ve az sayıda kişiler olması, çocuğun izni olmadan zorla öpülmemesi ve bu tarz bir davranışta 

bulunmak isteyen herhangi bir yakının uyarılması ve engellenmesi, çocuğa kalça, cinsel organı ve göğsünün 

bedeninin özel bölgeleri olduğunun ve onun izni olmadan kimsenin dokunamayacağının ve bakamayacağının 

söylenerek bu tarz onu rahatsız eden bir durumda ilk önce anne-babasıyla paylaşması gerektiği bilincinin verilmesi 

mahremiyet eğitimi kapsamına girmektedir. 

Bununla birlikte çocuğun bedenine ve ruhuna nazik davranmak, “Bir kez öpersen sana şeker veririm” veya “Sen 

bana yanağını öptürmedin ben de sana küstüm” gibi çocuğa otokontrolünü ve öz saygısını yitirtecek, duygusal 

baskı kuracak rüşvet ve tehdit cümlelerinden uzak durmak mahremiyet eğitiminde önemli yer tutmaktadır.  

Cinsel İstismara Uğramış Bir Çocuğu Nasıl Anlarız, Sonrasında Nasıl Tepki Vermeliyiz?  

Çocuklar kendilerini en iyi oyun esnasında ifade ederler. Çünkü oyun onların kurallarını kendilerinin koyduğu ve 

özgürce kendileri olabildikleri bir dünyadır. Bu nedenle çocukların ara sıra oyun anında müdahale edilmeden 

izlenilmesi önemlidir. Çünkü bu sayede çocuğun iç dünyasına dair pek çok bilgi edinilebilir. Çocuklar cinsel 

içerikli oyunlar oynamazlar ve birbirleriyle cinsellik hakkında konuşmazlar. Bunu mutlaka dış çevreden görmüş, 

duymuş olmaları gerekir. Bu dış dünya bazen evdeki televizyon, bazen bir yabancı, bazen şahit olduğu mahrem 

bir olay ve bazen de maalesef kendi yaşadığı bir istismar olabilir. Bu nedenle çocuğun cinsel içerikli söz, davranış 

veya oyunuyla karşılaşıldığında hemen istismara yorulmasa bile bunun kaynağı ve sebebi mutlaka araştırılmalıdır. 

Aynı zamanda çocuğa sorgular tarzda ne olduğu, bunu nereden öğrendiği gibi kaygılandıracak sorular sorulmamalı 

veya yaptığı bir davranışın söylediği bir sözün çok kötü bir şey olduğu ima edilerek çocuğa kızılmamalıdır. Çünkü 

bu sadece çocuğun kendi içinde kapanmasına yol açmaktadır.  

Çocuklar her zaman bir olayı benim başıma bu geldi diye anlatmaz. Bazen “Bir çocuk böyle söyledi, bir çocuğa 

bunlar olmuş.” şeklinde bir başkası üzerinden yaşadıklarını anlatabilirler. Bununla birlikte başlarına gelen olayı 

nasıl anlatacaklarını bilemeyebilirler. İşte tam da bunun için çocuğa ve bedenine nazik davranılması önemlidir. 

Çünkü ailesi tarafından bedenine nazik davranılan, mahremiyetine saygı gösterilen çocuk kötü dokunuşu tanır. Bir 

şeylerin yanlış gittiğini, anne-babası onu severken, öperken hissetmediği huzursuzluk ve rahatsızlık hissini bir 

yabancıda hissettiğinde yanlış bir şeyler olduğunu anlayarak karşı çıkabilir, sesini çıkarabilir veya bunu ailesiyle 

paylaşabilir.  

Çocuktaki fiziksel izleri anlamaksa doğrudan görülebilmesi açısından daha kolaydır. Tüm izler istismara işaret 

etmese de kol ve bacaklardaki parmak izleri, boyun ve göğüs kısmındaki morluklar, genital bölgedeki kızarıklık 

ve yaralar önemsenmeli ve sebebi araştırılmalıdır.  

 



 
 
 
 

 

Çocuk istismara uğradığını söylüyorsa ona inanılmalı, aileler gözlemleri sonucu bu sonuca ulaştıysa bu süreç 

mümkün olduğunca pedagog eşliğinde; böyle bir imkân yoksa çocuğa karşı anlayış ve sakinliği koruyarak ve 

yanında olunduğu hissettirilerek en kısa zamanda gerekli yerlere müracaat edilmelidir. 

Tüm çocukların çocukça yaşayabileceği, toplardan, tüfeklerden, vicdanını yitirmiş, kalbi katılaşmışlardan uzakta; 

sevgiyle, güvenle, huzurla, umutla bakacakları, kendi yürekleri gibi tertemiz yarınlara… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Öğretmen Olmak 

Ayşe ÖZER 

Sevgisizlik dikenleri, dünyayı çepeçevre sarmışken elindeki kalemle yeryüzünü aydınlatır bazı insanlar. Çiçeklere 

su, zindanlara pencere, vicdanlara terazi olma hissi körükler onların taşları yumuşatma çabalarını. Bir ağaç nasıl 

gölgelerse dibinde oturan en kötü insanı, öğretmen de yeryüzüne öyle açar kollarını. Haritasız sevgi, sonsuz şefkat 

vardır yüreğinde her biri panzehir olan sözler vardır dilinde.  

Öğretmen kökleriyle yeri tutan çınar gibidir.  

Kötü günlerden sonra güzel günlerin geleceğine inananların gözlerinde umut eksilmez. Zulüm biter, zulme 

mürekkeple direnenlerin eserleri ölmez. Şairin eseri şiirse öğretmenin eseri insandır. Nihayetinde her güzel insan 

şiir gibidir. Değil mi ki en ilimli insan kendini en çok bilendir. Ve en güzel şiir içinde sevgiyi besleyendir. 

Öğretmen, insana kendini bilmeyi öğreten ilimdir. 

Bir ağacı kökünden söküyorlar. O yeryüzüne karışan Necmettin Öğretmen mi? Kelimesizlik kesiyor cümlelerin 

önünü. Bütün ağaçlar kuruyor, bütün sevgileri bitiyor, bütün çocuklar yetim kalıyor sanki. Bu defa çocuklar da 

ağıt yakıyor tabutun kıyısındaki annenin yanı başında.  Güneş eriyor o çocukların avuçlarında. Dünya dönüyor o 

annenin kalbinde. Yuvasızlar hüküm sürüyor kelimelerde. Bir ateş ki hem yakar insanı hem üşütür. Albayrak 

tabutun içindekini ısıtır, insanın mezarı olur da acının mezarı neden olmaz? 

Öğretmenin biten ömrü, öğrencilerinin ömründe filizlenir. 

“Işık, biraz daha ışık” demişti yazar ölmeden evet, sevgi biraz daha sevgi, umut biraz daha umut, merhamet biraz 

daha merhamet, vicdan biraz daha vicdan ve hepsi için öğretmen biraz daha öğretmen. Öğretmen nesilleri 

aydınlatan açık bir kitap gibidir. Her doğan gün önceki günden daha çok kirleniyor. Merhametsiz eller nefret 

tohumlarını toprağa ekiyor. Uçsuz bucaksız bir kabristan gibi haritalar. Pencereler sıkıca kapanıyor. Ölüm 

pusulaları yön gösteriyor dünyaya. Elinde bir mumla dolaşan kollar kökünden kesiliyor. Mürekkebin kuruduğu 

yerde kan akıyor. 

Öğretmen, doğruyu gösteren pusulalarının en gerçeğidir. 

O, insanı cehalet ateşi kavururken o ateşi söndürendir. Ufukta beliren güneşi fark ettiren, gece parlayan yıldızları 

gündüzde düşündürendir. Yalanın hükümranlığı çevirmişken etrafı doğruyu söyleme cesaretini verendir. Kâinatın 

bulanık aynasında çocukların gülüşünü çizendir. 

Öğretmen, güneşin her gün tertemiz doğduğunu söyleyendir. 

Öğretmen sevgiyi kalplere ustaca ekendir. 

Kalem kılıçtan, merhamet nefretten, umut çaresizlikten daha keskindir. Kalem tutmayan el bugün sayfalar dolusu 

yazıyorsa öğretmenin anlamını, yazmayı o öğrettiğindendir. İnsan çok uzağında olduğu yerde yaşıyorsa şimdi o 

hayal kurmayı öğrettiğindendir. Öğretmen, insanın ufkuna bambaşka diyarlara getirendir. 

 



 
 
 
 

 

Rusya Neo-Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 

Yaşar SEVAL 

Rusya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra dünya siyasetinde en aktif dönemini yaşıyor. Eski gücünü geri 

toplamak için bugün birçok ülkede özellikle Libya’da, Suriye’de, Afrika’da, Güney Amerika’da ve eski Sovyet 

ülkelerinde oyun kurucu ve söz sahibi olmaya çalışıyor. Dünyaya hâlâ süper güç olduğunu gösteriyor. Birçok 

ülkede silahlı kuvvetleri ile etkin olan Ruslar zaman zaman direkt zaman zaman da ikinci planda karşımıza 

çıkmaktadır. Eski Sovyet ülkelerinde baskısını arttıran Rusya en son Karabağ’da karşımıza çıktı. Ruslar eski 

Sovyet cumhuriyetlerine, Sovyetler Birliği dağılmış olabilir ama Rusya, Sovyetlerin varisi ve hâlâ ayakta mesajı 

vermekte ve eski üyelerinin iç işlerine karışmaktadır. 

Ukrayna: Ukrayna 2014 yılında bir iç savaş geçirmiş, Kırım’ı ve Donbass bölgesini kaybetmiştir. Ruslar 

Donbass’taki ayrılıkçılara ağır silah ve maddi kaynaklar vermiştir. Bölgeye hâkim olan ayrılıkçılar Donetsk Halk 

Cumhuriyeti adında tek taraflı bir cumhuriyet kurmuş gayriresmî şekilde valiler atamıştır. Rusya ise Kırım’ı 

dünyanın gözü önünde işgal etmiştir. Rusların sıcak denizlere inmelerinde etkin rol oynayan Karadeniz’deki kalesi 

Sivastopol Limanı Kırım’da bulunmaktadır. Kırım, Ruslar için zaruri bir ihtiyaçtır. Ukrayna’nın batıya kaydığını 

gören Ruslar, Ukrayna Hükûmeti üzerinde baskıyı arttırmıştır. 2014 yılında başlayan halk gösterileri hükûmetin 

istifası ile sonuçlanmıştır. Ardından iç savaş çıkmış Donbas bölgesini Rus yanlısı ayrılıkçılar işgal etmiştir. 

Özellikle Donbass Savaşı’nda Somali tümeninde efsaneleşen biri vardır. Adı Givi Donbass. Asıl adı Mihail Tolstıh 

olan Givi savaş öncesi halat fabrikasında çalışıyordu, savaş çıktığında Donbass Halk Ordusu’na bağlı Somali 

tümeninde görev aldı. Birçoğumuz Youtube videolarında esirleri döverken veya partide dans ederken gördüğü 

Givi, Ukrayna ordusuna kayıplar verdirmiş ve popülerleşmiştir. Özellikle Azov tümenine düşman Somali tümeni 

karşı karşıya gelmiş zaman zaman kanlı çatışmalar yaşamıştır. Givi Ukrayna ordusunun yaptığı bir operasyonda 

2017 yılında öldürülmüştür. 

Azov Grubu: Ukrayna’daki Nasyonal Sosyalist aşırı sağcı bir gruptur. Sosyal medyada Nazi bayrakları, SS 

flamaları ve kollarına taktıkları “totenkopfverbande” peçleriyle bilinmektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

Nasyonal Sosyalizm, Alman ırkçılığından ayrılmıştır. Özellikle Kapitalizm, Komünizm, Antisemitizm ve Rus 

karşıtları arasında bir alternatif olarak görülmüştür. Neonazizm diğer ülkelerde kendi şartlarına göre 

şekillendirdikleri kendilerine uyarladıkları bir görüş olmuştur. 2014 Donbass Savaşı’nda ortaya çıkan grup üyeleri 

Rus düşmanı ve Ukrayna milliyetçisi oldukları için kısa sürede örgütlenmişlerdir. Dünyada çekili top, tank, zırhlı 

araç, roket ve ağır makinalı silahları bulunan aşırı sağcı tek örgüt Azov taburudur. 1930’larda Sovyetler 

Ukrayna’da suni bir kıtlık yaratmış milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur. 1941 yılında Nazi işgaline 

uğrayan Ukrayna Nazi yönetimi altında daha rahat etmiş ve birçoğu Komünizm karşıtı olmuşlardır. İkinci Dünya 

Savaşı bitiminde Moskova Ukrayna’yı Nazilerle iş birliği yaptığı gerekçesiyle suçlayarak cezalandırmıştır. Birçok 

Kırım Türkü ve Ukraynalı sürgüne gönderilmiştir. Ukraynalılar arasında Naziler bu yüzden popüler olmuştur. 

Kırım: 2014 yılında Rusya dünyanın gözlerinin önünde Kırım’ı işgal etmişlerdir. Dünya işgali kınasa da elle 

tutulur bir yaptırım yapmamıştır. Ruslar, Kırım’ı işgal ettikten sonra Türkleri baskı altına almış ve asılsız suçlarla 



 
 
 
 

 

Türkleri tutuklamıştır. İşgalden sonra Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu’nu sınır dışı etmiş ve 2036 

yılına kadar ülkeye girişini yasaklamıştır.  

Moldova: Moldova Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bir iç savaş yaşamıştır. Bu savaş sonrası Transdinyester 

bölgesi özerklik kazanmıştır. Transdinyester bölgesinin para birimi Transdinyester Rublesi Moldova para birimi 

Moldova Leyi’nden daha değerlidir. Rusya’ya bağlanmak isteyen Transdinyester referandum yapmış ve birleşme 

kararı almıştır. Rusya birleşme konusunda mesafeli yaklaşmakta ama koz olarak elinde tutmaktadır. 

Transdinyester Avrupa’daki Komünist tek özerk devlettir. 

Belarus: Lukeşenko’nun seçimi kazanmasından sonra halk isyan edip gösteriler yapmaya başlamıştır ama sonuca 

göre Lukaşenko görevine devam edecektir. Sovyetlerden sonra bağımsız olan ülkelere bakılacak olursa yöneticiler 

hiç değişmiyor. Bu da ülkeleri hâlâ bir Rus uydusu yapıyor. Ukrayna’da da halk eski yöneticilerin değişmesi için 

protesto gösterileri yapmıştır. Gösteriler daha sonra iç savaşa dönüşmüştür. Belarus’ta da böyle bir gelecek 

görülüyor, Rusya ile birleşme konusu masada tutuluyor. 

Estonya, Letonya ve Litvanya: Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra Baltık ülkeleri NATO’ya daha çok 

yakınlaşmıştır. Rusya bu yakınlaşmadan rahatsız olup Kaliningrad bölgesi vasıtası ile Baltık bölgesinde etkinliğini 

büyütüyor. Estonya geçen aylarda Sputnik gazetesinde çalışan 3 kişiyi casusluk iddiası ile tutukladı. Estonya’da 

yine meclise sunulan Rusya ile birleşme önerisi kavgaya dönüşmüştür. Baltık ülkeleri, Rus baskısından kaçmak 

için NATO’yu ve Avrupa Birliği’ni alternatif olarak görmektedir. 

Gürcistan: 2008 Osetya Savaşı’ndan sonra Rusya ile ilişkileri kopmuştur. Rusya, Gürcistan’dan bağımsızlık 

isteyen Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini destekliyor. 2008 yılında Osetya Savaşı’nda Güney Osaetya’yı 

desteklemiş, Türkiye ise Gürcistan’a destek vermiştir. Türkiye ile Rusya’nın karşı karşıya geldiği yerlerden birisi 

de buradır. Rus basını sürekli Türkiye, Gürcistan’ın Acara bölgesini ilhak ediyor şeklinde asparagas haber 

yapmaktadır. 

Ermenistan: 2. Karabağ Savaşı’nda görüldüğü gibi Rusya Ermenistan’ı biraz hırpalattı ancak tamamen yok 

ettirmedi. Rus helikopterinin düşmesini bahane ederek Karabağ bölgesine girdi. Şimdi orada Türkiye ile beraber 

barış gücü görevini üstleniyorlar. Rusya Ermenistan’ı maşa olarak kullanmaktadır. Kafkasya’daki en büyük 

müttefiki Ermenistan’dır. Ermenistan, Rusya’nın Kafkasya’daki ayağıdır. Ermenistan Azerbaycan ile imzaladığı 

ateşkes anlaşmasına uymayarak bölgeye yüzlerce mayın yerleştirmiştir. Bu mayınlar birçok askerin ve gazetecinin 

hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. 

Azerbaycan: Sovyetlerin son döneminden beri Rusya ile ilişkileri hep inişli çıkışlı olmuştur. Karabağ meselesinde 

Rusya ile zıtlaşmıştır. Azerbaycan ve Türkiye, Karabağ’da demir yumruk operasyonu yapmış ve zafer 

kazanmışlardır. Ruslar helikopterinin vurulmasını bahane ederek bölgeye yerleşmiştir. Türkiye ile bölgede barış 

gücü görevi yapmaktadır. Fakat Laçin koridorunun kontrolünü hâlâ Azerbaycan’a vermemiştir. Nahçivan –

Zengezur yolu hâlâ açılmamıştır. Anlaşmaya göre açılması gereken yol Ruslar tarafından engellenmektedir. Ruslar 

Sovyetlerin dağılma sürecinde Kafkasya’yı kaybetmemek için kanlı katliamlar yapmışlardır, Kanlı Ocak da 

bunlardan biridir. Rusya Azerbaycan’ın bağımsızlığından sonra Ermenileri silahlandırmıştır. Ebulfez Elçibey 

iktidara geldikten sonra Rus askerlerini ülkeden çıkarmış, Azerbaycan petrollerini Türkiye üzerinden satmaya 



 
 
 
 

 

çalışmıştır. Bu durum Rusların çıkarlarına ters düşmüştür. Elçibey iktidarının son bulmasının en önemli 

faktörlerinden biri Rusya’dır. 

Kazakistan: Son zamanlarda Rusya ile Kazakistan’ın arası gergindir. Rusya, Kazakistan topraklarının çoğunun 

kendilerine Sovyetler zamanında verildiğini söylemektedir ve üstü kapalı bir şekilde Kazakistan topraklarını 

istemektedir. Kazakistan her seferinde bu söylemlerden rahatsız olduklarını belirtmiştir. Kazakistan’ın Kiril 

alfabesinden vazgeçip Latin alfabesine dönmesi ve Rusçayı yasaklama düşünceleri bu olayların sonucunda 

gerçekleşmiştir. Kazakistan’ın Türkiye ile yakınlaşma hareketleri Rusya’yı çok rahatsız etmektedir ve baskısını 

her geçen gün arttırmaktadır. Bu baskıdan kurtulmak isteyen Kazakistan Türkiye’ye askerî üst verme 

düşüncesindedir. 

Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan: Özbekler ile Rusların arası her zaman kötü olmuştur. Basmacı (Korbaşı) 

hareketine en çok destek verenler Özbeklerdir. Bolşevikler, Özbekistan’ı işgal edince büyük bir yıkım ve katliam 

yapmışlardır. Sovyetler zamanında kendine bağlı cumhuriyetler arasında yapay sınırlar yapmış yıkıldıktan sonrada 

halklar arasında çatışmaları körüklemişlerdir. Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırları arasında kalan 

Fergana Vadisi’ndeki huzursuzluğun ve şiddetin sorumluları Ruslardır. 1943 yılında Ahıska Türklerini Fergana 

Vadisi’ne sürmüşlerdir. Bölgedeki Türk halklarını birbirine düşman etmişlerdir ve 1989 yılında yaşanan Fergana 

olaylarının sorumlusu olmuşlardır. Ahıska Türkleri ile Özbekler arasında yaşanan çatışmalarda birçok insan 

ölmüştür. Ruslar Ahıska Türklerini bölgeden çıkararak tansiyonu düşürmüştür. Olaylar 2010 yılında 

tekrarlanmıştır. Bu kez Kırgızlar ve Özbekler çatışmıştır. Bu üzücü olaylarda can kayıpları yaşanmıştır. 2021 

yılında ise bu sefer Kırgızlar ve Tacikler karşı karşıya gelmiş taraflar birbirine ağır silahlar ile saldırmışlardır. 

Birçok insan ölmüş bölgedeki Kırgız karakolu yakılmıştır. 

Rusya’nın askerî anlamda aktif olduğu yerler: 

Karabağ: Azerbaycan Ermeni taciz ateşlerini durdurmak ve işgal altındaki bölgelerini kurtarmak için Demir 

Yumruk operasyonunu başlattı. Türkiye Azerbaycan’ı desteklerken, Rusya Ermenistan’ı destekledi. Çatışma 

bölgesinde Rus savaş helikopteri vurularak düşürüldükten sonra operasyon sonlandırıldı. Azerbaycan ve 

Ermenistan arasında Dağlık Karabağ Antlaşması yapıldı ve Ermenistan işgal altındaki bazı bölgeleri Azerbaycan’a 

geri verdi. Karabağ bölgesine ve Laçin koridoruna Rus barış güçleri Türk barış gücü ile karakol kuracaktı, bu 

karakol Ruslar tarafından engellendi en son Ağdam bölgesinde ortak bir karakol kuruldu. Türklerin Şuşa, Laçin 

ve Kelbecer’de üssü bulunması Rus ikmal hattını, Hankendi ve Erivan’ı zor duruma sokuyordu. 

Ukrayna: Rusya-Ukrayna sınırına asker ve zırhlı araçlar yığarak gerilimi tekrar yükseltmiştir. NATO’nun 

Ukrayna’yı destekleyen açıklamaları Moskova’yı kızdırmıştır. Tansiyon şimdilik düşmüş olsa da hareketlilik 

devam etmektedir. 

Suriye: Arap Baharı’nın etkisiyle 2011 yılında Suriye’de iç savaş başladı. Muhaliflerin halk isyanlarını, ordu kanlı 

bir şekilde bastırmıştır. Esad’ın tam yenilmeye başladığı anda Rusya devreye girdi. Rusya Esad’ı şemsiyesi altına 

alarak her türlü yardımı yaptı. Savaştan 10 yıl sonra Suriye Rusya Oblastı hâline gelmişti, Ruslar istemezse kuş 

bile uçmuyordu. Rus askerleri Esad rejim askerleri ile sık sık Türk ordusuna karşı operasyon yapmıştır. Rusya ile 



 
 
 
 

 

Türkiye’nin karşı karşıya geldiği noktalardan biri 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesidir. Rusya ile Türkiye 

Suriye’de barış gücü adıyla devriye gezmektedir. Wagnerlerin üst olarak kullandığı ülke Suriye’dir. 

Venezuela: Juan Guaido’nun kendini geçici başkan seçmesi, Avrupa ve Amerika’nın bunu desteklemesi ve 

Maduro yönetimini devirmeye çalışması olayların fitilini ateşlemiştir. Aralarında Türkiye, Rusya ve Çin’ in 

bulunduğu ülkeler meşru lider Maduro’yu destekledi, yaşanan küçük çaplı çatışmalardan sonra Wagner bölgeye 

yerleşti. Geçtiğimiz günlerde halk isyanları tekrar başlamış polis ve askerin orantısız müdahalesiyle onlarca kişi 

ölmüştür. 

Wagner Grubu: Putin’in hayalet ordusu olarak bilinen Wagner adını ünlü Alman besteci Richard Wagner’den alır. 

Kurucusunun eski GRU Spetsnaz yarbayı Dmitri Utkin olduğu düşünülmektedir. Bazı iddialara göre Wagner’in 

kurucusu Putin’in aşçısı Yevgeniy Prigozhin‘dir. Rus yasalarına göre özel askerî şirketlerin faaliyetleri yasak 

olduğu için şirket Arjantin’de kayıtlı olarak gözükmektedir. Wagner’i diğer askerî güvenlik şirketlerinden ayıran 

nokta; diğer şirketler savunma pozisyonundayken Wagnerler taarruz, sabotaj ve suikast yapmaktadır. İlk başlarda 

1000 adet üyesi varken günümüzde 10 bin üyesi olduğu düşünülmektedir. Üyelerine aylık 1500 dolar maaş veren 

Wagner, çatışmalara girdikçe ücreti artırmaktadır. Eskiden suçluları gruba kabul etmezken günümüzde hapishane 

mahkumlarını, suçluları ve 18 yaşını doldurmuş kişileri kabul etmektedir. 

Libya: Muammer Kaddafi 2011 yılında linç edilerek öldürüldükten sonra Hafter ülkeye geri döndü. Hafter 1987 

yılında Libya ile Çad arasında yapılan Toyota savaşında Fransız lejyonerlerine esir düşmüş, Kaddafi tarafından 

hain ilan edilmiştir. 2011 yılına kadar Amerika’da yaşayan Hafter ülkesine dönünce eski gücünü geri toplamaya 

başladı. 2014 yılından sonra aktif olarak sahadaydı. Başta Rusya, Çin ve Fransa’dan silah ve asker desteği 

almaktadır Özellikle Hafter’in korumalığını Wagner yapmaktadır. BM’nin Libya’daki meşru güç olarak tanıdığı 

Ulusal Mutabakat Hükûmeti ile savaş hâlindedir. Türkiye UMH destekçisi olduğu için Hafter ile savaş halindedir. 

Orta Afrika Cumhuriyeti: Rus yetkililer ile Orta Afrika Cumhuriyeti arasında imzalanan askeri anlaşma ile ülkeye 

Rusların hayalet ordusu Wagnerler yerleşmiştir. Bu paralı asker grubu Wagner ülkede birçok işkence, cinayet, 

tecavüz, taciz ve yargısız infaz olaylarına karışmışlardır. Wagner Mozambik ve Sudan gibi Afrika ülkelerinde 

maden ve rafineri koruma görevleri yapmaktadırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Şeyyâd Hamza'nin Bir Gazelinden Hareketle 
 

Atabey KILIÇ* 

 

Ölüm âsûde bahâr ülkesidir bir rinde 

Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter 

 

Yahyâ Kemâl Beyatlı 

 

Anadolu sâhası Türk edebiyatının ilk ve önemli isimlerinden olan Şeyyâd Hamza hakkındaki bilgilerimiz, bu 

dönem şahsiyetlerinin bir kısmında olduğu gibi, ne yazık ki yeterli değildir, ufak tefek kırıntılar hâlindedir.1 

Mehmed Fuad Köprülü'nün ilk kez bilim âlemine tanıttığı Şeyyâd Hamza'nın hangi asırda yaşadığı da tartışmalı 

konular arasındadır. Köprülü'ye göre 13. yy. şâirleri arasında sayılması gerekirken, daha sonraki yeni bilgiler bu 

tarihin 14. yy.ın ortalarına kadar gelmesi gerektiğini işâret eder. Hamza'nın ne zaman yaşadığı hâlâ bir muammâ 

olduğu gibi, nerede yaşadığı da bu şekilde bir belirsizlik içindedir. 1930'lu yıllarda Akşehir'de bulunan Nasreddîn 

Hoca mezarlığındaki "Aslı Hatun binti Hamza Şeyyâd" ibârelerinin bulunduğu kızına âit olduğu düşünülen bir 

mezar taşından hareketle Şeyyâd Hamza'nın da bu civarda yaşamış olabileceği tahmin edilmektedir. Fakat, bu 

tahmini de ihtiyat kaydı ile zikretmek gerektiği âşikârdır. Bu iki bilinmezin yanı sıra son olarak Şeyyâd Hamza'nın 

meşrebi üzerine de bazı sorular ve ardından gelen yorumları hatırlatmakta fayda görüyoruz. "Şeyyâd" kelimesinin 

Mevlevîlik kültüründe "mutrib" yani "ilâhî, gazel okuyan, seslendiren; hânende" anlamında kullanılıyor 

olmasından, bazı eserlerinde mûsikî terimlerinden olan "semâ', raks, çalgu" gibi kelimeler kullanmasından ve son 

olarak bir beytinde Sultan Veled Hazretleri'ni zikretmesinden hareket ederek şâirin Mevlevî olabileceği iddiâ 

edilmiştir. Teyide muhtaç olan bu iddiâların bir benzeri, "Şeyyâd" kelimesinin "kıssahân (hikâye anlatıcısı)" 

anlamında bulunduğu için şâir Hamza'nın diyâr diyâr dolaşarak tasavvuf öğretilerini halka anlatmaya çalışan bir 

derviş olabileceği şeklinde karşımıza çıkar. Her hâlükârda, Şeyyâd Hamza'nın hayâtı ile ilgili çözülmesi gereken 

pek çok soru ilim ehlinin karşısında bulunmaktadır. Bir kısmı orta hacimde, bazıları da küçük hacme sâhip 

mesnevîleri bulunan Şeyyâd Hamza'nın, eserlerindeki dil kullanımına bakarak Türkçe, Arapça ve Farsça'ya hâkim, 

İslâmî ilimlere vâkıf biri olduğu anlaşılabilir ve bu sebeple iyi bir medrese eğitimi aldığı düşünülebilir veyâ en 

azından bir dergâhta uzun yıllar tasavvufî eğitim aldığı söylenebilir. 

Şeyyâd Hamza'nın mesnevî nazım şekliyle kaleme alınmış elimizde bulunan beş eserinin hepsi de Türk 

edebiyatında bilhassa bu tür için kullanıma çok uygun olan arûzun "Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün" kalıbıyla kaleme 

alınmıştır 1529 beyitlik Yûsuf u Züleyhâ mesnevîsi, Yûsuf Sûresi'nde anlatılan ve "ahsenü'l-kasas (kıssaların en 

güzeli)" şeklinde nitelenen meşhûr hikâyeyi konu edinir. Tasavvuf felsefesinin işlendiği Dâstân-ı Sultân Mahmûd 

79 beyitlik; kıyâmetin nasıl olacağı, ölülerin nasıl diriltileceği, Hz. Muhammed'in nasıl şefâatçi olacağı ve hangi 
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kavimlerin cennete, hangilerinin de cehenneme alınacağından bahseden Ahvâl-i Kıyâmet 289 beyitlik; mîraç 

hâdisesini sâde ve yalın bir ifâde ile aktaran Mi'râc-nâme 545 beyitlik ve Hz. Peygamber'in vefâtının anlatıldığı 

Vefât-ı Hazret-i Muhammed Aleyhi's-selâm da 483 beyitlik küçük mesnevîlerdir. 

Genellikle dînî-tasavvufî muhtevâya sâhip şiirler kaleme alan Şeyyâd Hamza'nın en çok işlediği konu, ölümdür. 

Biz de bu yazı çerçevesinde, Şeyyâd Hamza'nın 

 Ecel tutmuş elinde bir ulu câm 

 Ki ol câmıñ içi tolu ser-encâm 

 

 Kime ayak sunar kime içürmiş 

 Kimi esrük yatar toprakda müdâm 

 

 Ki bir bir içer ol sâkî elinden 

 Bay u yohsul ulu kiçi has u 'âm 

 

 Zehî şerbet ki bir kez andan içen 

 Ne subh olduğunu bilür ne ahşam 

 

 Ne şerbetdür bu hiç rengi bilinmez 

 Kızıl mı ak mıdur yâ puhte yâ hâm 

 

 Ne arslanları yaturmış bu sâkî 

 Ne ejderhâlar olmuşdur aña râm 

 

 Selâtinleri yaturdı bu sâkî 

 Ki bunlar bir köyü idi Rum u Şâm 

 

 Bu gafletden niçün uyanmaduñ sen 

 Niçün gâfil yatursın sen ey 'avâm 

 

beyitlerinden oluşan "ölüm" veyâ "ecel" konusunu işleyen gazeli hakkındaki görüşlerimizi ana hatlarıyla 

paylaşmak isteriz. Ulaştığımız kaynaklarda 8 beyitten oluştuğunu gördüğümüz, çeşitli telmih, tevriye, kinâyeler 

üzerine kurulmuş bu gazelin beyitlerini, olabildiğince günümüz Türkçesine aktarmaya çalışalım. 

Ecel, elinde, içi çeşit çeşit hikâyeler dolu bulunan kocaman bir kadeh tutmuş(tur). 

Bazılarına kadehi sunar, bazılarına da içirmiştir; kimi de toprakta sarhoş yatar/devamlı toprağın üstünde yatar. 

Zenginin yoksulun, seçkinin sıradan insanın her biri, o (ecel) sâkî(si)nin elinden birer birer içerler. 

Ne tuhaf bir şerbet/içki ki ondan bir kez içen (kişi), ne sabah olduğunu bilir, ne akşam... 

Bu öyle bir şerbettir ki, rengi/hîlesi, kızıl mıdır, ak mıdır, yâ olmuş mudur, ham mıdır? Bilinmez. 

Bu ecel sâkîsi/şarabını sunan kişi, nice arslanları yere yatırmış, nice ejderhâları da kendisine râm/kul-köle etmiştir. 



 
 
 
 

 

Rum ve Şam'ı (Anadolu ve Şam eyâletlerini) elinde tutan ve buralar ancak bir köyü gibi olan nice sultanları da yine 

bu sâkî, yere yatırdı/toprağın altına aldı. 

(Öyleyse) Bu gafletten/şaşkınlıktan niye uyanmadın sen? Ey kalabalık! Niçin böyle gâfil gâfil yatar durursun?  

Neredeyse her şeyin madde üzerine kurulduğu, insânî değerlerin alt üst olduğu günümüz toplumunda veyâ 

hayâtında neyin ne kadar ettiği kişiden kişiye değişmekle berâber, şimdilerde "evrensel" tamlamasıyla karşılanan 

binlerce gerçeğin/olgunun asırlardır ortak kabul gördüğü ehline âşikârdır. Bu olguların başında da muhakkak ki 

insanoğlunun da içinde bulunduğu bütün canlıların geçici, yâni "fânî" oluşları bulunur. "Yaratıcı hâriç, her şey 

zıddı ile kâimdir." düstûruna göre, bütün canlıların dâhil olduğu "fenâ" hakîkati/olgusu karşısında "bekâ" 

kavramını görürüz. Canlılar/yaratılanlar, fânî iken, onları halk eden/yaratan Tanrı, her zaman bâkîdir. "Küllü nefsin 

zâ'ikatü'l-mevti sümme ileynâ turca'ûn"2 emrinin de işâret ettiği üzere, her varlık neticede Allah'a, yâni Yaratıcı'ya 

rücû edecek, dönecektir. Bu dünyâ, aslî vatan değil, bir müddet misâfir olunacak yerdir, imtihân mekânıdır, 

ekinliğidir. Fakat, insanoğlu, Kur'ân-ı Kerîm'de de çeşitli vesîlelerle belirtildiği gibi, nankördür, çabuk unutur, pek 

fazla akletmez, tefekkürden uzak durur, dünyânın büyüsüne kaptırır kendini, rabbini, yâni efendisini, yaratıcısını 

ve tabiî ki buraya ne için gönderildiğini unutur, dünyâ nimetlerinin câzibesine kapılır, kıyâmet gününü, âhireti, 

cenneti ve cehennemi hesâba katmaz, nefsine mağlûb olur, şeytana uyar, gururlanır, kibre düşer, zulmeder, 

haksızlık yapar; isrâf eder kendini, başkalarının hayâtını, nimetleri, imkânları; kul hakkına girer... Bütün bu kötü 

ameller, aslında, yukarıdaki gazelde "gaflet" ve "gâfil" kavramları ile özetlenmiştir. İnsanoğlu gâfildir, gaflet 

içerisindedir. Hâlbuki ölüm, insanın en yakınında her ân yanı başında hazır beklemektedir. Ölümün insanlar için 

yaşı veyâ vakti, zamânı yoktur. Anne karnında iken daha dünyâya gelmeden ölüm vukû bulabileceği gibi yüz yılın 

üstünde de sözkonusu olabilir. Kabz-ı cân, yâni rûhun bedenden alınması için görevlendirilen Azrâil'e bile mechûl 

bırakılan ölüm, bir gayb hâli olarak sâdece Rabbimizin ilmi dâiresindedir. Akıl bâliğ olduktan sonrasında, herkesin 

ölümü her ân yanı başında, yakınında bilmesi, hissetmesi ve ona göre dâimâ hazırlıklı olması gerekir. Ölüm, bu 

dünyâ hayâtının, yâni yaşantısının en keskin gerçeğidir. "Gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz." 

atasözümüzün de işâret ettiği üzere, ölüm, hayâtımızın kaçınılmaz, aslâ kaçamayacağımız gerçeğidir. Bu hususta, 

gelenekten gelen pek çok hikâye vardır. Maksat, küçük bir hatırlatma olduğu için biz bu faslı kısa tutup ehlinin 

veyâ meraklısının ferâsetine bırakıyoruz. Sâde bir ifâde ile günümüz Türkçesine aktarmaya çalıştığımız yukarıdaki 

gazel metni, ehli için her bir mısra'ında uzun uzun açıklanacak mânâlar içermektedir. Her bir beytin içerisinde 

bulunan telmihlerin mühim bir kısmının "iktibâs" veyâ "tenvîr" olduğunu, yâni Kur'ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflere 

atıflarda bulunulduğunu hatırlatıp geçelim ve tek bir beytin îzâhının sayfalar dolusu mâlûmât ihtivâ edeceğini 

belirtmekle yetinelim. 

Mevlânâ Hazretleri'nin Mesnevî-yi Ma'neviyyesinde buyurduğu gibi "Söz kısa olmak gerek vesselâm" fehvâsınca 

biz de kelâmı tatvîlden imtinâ edip -rûhâniyetinden istimdâd eyleyerek- Yûnus Emre Hazretleri'nin ifâdeleriyle 

hüsn-i hitâm eyleyelim: 

 "Ölümden ne korkarsın? Korkma! Ebedî varsın." 

 

 
2 "Her nefs/canlı, ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz." Ankebût 57. 



 
 
 
 

 

 

Tuva’da bir gelenek: Naadım Bayramı 

Hatice KARAKAYA 

Fransızcadan dilimize geçmiş olan kültür kelimesi culture’ den gelir. Culte dini tören, töre anlamındadır. Kültür, 

bir milletin asırlar boyunca inşa ettiği, biriktirdiği, nesilden nesile aktardığı kendine özgü tutum ve davranışlarının 

bütünüdür. Bayramlar ise bir topluluğun kültürünün yansımasıdır.  

Bayramların birleştirici, coşturucu, öz kimliğine döndürücü, eğitici görevleri vardır. Bayramlar dini, mevsimlik, 

millî bayramlar olarak tasnif edilebilir. Naadım Bayramının gayesi de millî duyguları uyandırmak, bir araya 

getirmek, coşturmak ve özüne döndürmektir. 

Bu yazıda Tuva Türklerinin ağustos ayının ortasında kutladıkları bayram hakkında bilgiler verilecektir. 

Tuva Cumhuriyeti’nin kuzeyinde İrkutsk Bölgesi, batısında Hakasya, doğusunda Buryatya, güneyinde ise 

Moğolistan bulunmaktadır. 2010 yılında yapılan nüfus sayımına göre 300 bin küsuratta Tuva Türkü 

bulunmaktadır. Tuvaların ilk alfabesi olarak Göktürk alfabesi kullanılmış sonrasında ise Türkiye’nin Latin 

alfabesine benzer bir alfabe değişikliğine gidilse de Sovyet döneminde Kiril alfabesine geçilmiştir. Ne kadar 

uğraşılsa da geleneklerinden vazgeçmeyen Tuva halkı, özerk bir yapıya bürünmüş ve gelenek, görenek, örf ve âdet 

bileşenlerinden ödün vermemiştir. 1921 tarihinde Büyük Tuva Kurultayı kurulmuş ve görüşmeler neticesinde 

Tuva’nın iç işlerine karışılmaması doğrultusunda SSCB’ ye bağlı Tannu-Tuva Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu 

durumdan dolayı 14 Ağustos 1921 tarihi Tuva Halkı için önemli bir işleve bürünmüştür. 

Naadım Bayramı aslen Moğollar tarafından kutlanmaktadır. Bu bayramın 2000 yıllık bir geçmişi vardır. Nadam; 

oyun, eğlence anlamlarına gelmektedir.  Ayrıca "eriin gurvan naadam; erkek eğlence oyunu" da denir. 

Naadım Bayramı, Tuva Türkleri tarafından, yaklaşık olarak, 1922 yılından beri millî duyguları canlandırma amaçlı 

olarak kutlanan bir bayramdır. Sovyet döneminde kesintiye uğramış olsa da Tuva Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 

beri kutlanmaktadır. Yaz mevsiminin ortalarında ülkece kutlanılan bu bayramın gerçekleştiği zamanda, resmî tatil 

ilan edilmektedir. 

“Tuva halkının kültüründe, Nadım bayramı özel bir yer almaktadır. Nadım, Türk-Moğol halklarının arasında 

yayınlanan geleneksel oyunlarını ve dini inançlarını içermektedir. Buryatlarda Nadım geleneksel bayramının beş 

anlamı vardır:  

1. Oyun, eğlence;  

2. Gece, gece dansı;  

3. Konser, gösteri  

4. Şaka, alaycı;  

5. Bağımsız kuş anlamını da taşımaktadır” (Kulmanova, 2018). 

Bu bayramın içeriğine göz gezdirirsek eğer; 



 
 
 
 

 

Tuva Türkleri bu bayram da 3 ata sporunu gerçekleştirirler: At yarışı, güreş ve okçuluk. Bilindiği üzere bu üç 

sporda Türklerinin millî sporlarındandır. Türk milletinin her toyda ve eğlencede millî duyguları coşturma, millî 

kimliği hatırlama-bulma amaçlı uygulanan vazgeçilmez sporlarındandır. Türklerin, bu sporlara olan tutkuları 

savaşa her daim hazır ve nazır olmalarını sağlamaktadır.  

                         

Resim:1 Kartal dansı (Devigi)                                 Resim:2 Güreş 

Tuva Türkleri için güreşin farklı bir önemi vardır. Tuva kahramanlık destanında karşılaşan iki dostun birbirlerinin 

güçlerini ölçmek için anlaşmışlardır ve kartal dansını icra etmişlerdir. Kartal dansı (Devigi) güreşin başlaması için 

bütün güreşçilerin bir araya gelip yaptığı danstır. Bu dans hızı ve kuvveti simgelemektedir. 

                                                                          

                    

Resim:3 Okçuluk                                                                    Resim:4 At yarışı 

Bu etkinliklerin yanında halk oyunları, süslemelerde bu bayramın bir parçasıdır. 

Tuva mutfağı ve geleneklerinin sergilendiği, büyük bir katılımın sağlandığı, yarışmalar ve eğlenceler eşliğinde 

olan bu bayram, Tuva Türkleri tarafından fazlasıyla önemsenmektedir. 
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EDEBÎ YAZILAR 
 
 

Âşık Kerib 

 M.Y. LERMANTOV 

(Çev. Ahmet Muhammet ÇAKAR) 

Çok eskilerde Tiflis şehrinde çok zengin bir Türk yaşarmış; Allah ona çok büyük bir zenginlik vermişti ki eşi 

benzeri yoktu, ama onun için tüm altınlardan, tüm zenginlikten daha değerli tek şey kızı Magul-Megeri imiş: 

“Gökyüzündeki yıldızlar ne kadar güzelse, onların ardındaki melekler daha da güzeldir.” derler, öyledir ki o 

Tiflis’in tüm kızlarından daha güzelmiş. Şehirde Âşık Kerib isimli fakir bir genç de yaşarmış, Allah ona 

merhametli bir kalp ve saz çalarken söylediği güzel şarkılarından başka hiçbir şey vermemiş. Düğünlerde saz çalıp 

şarkı söyler, zenginleri eğlendirirmiş. Gittiği bir düğünde Magul-Megeri’yi görmüş ve o an birbirlerine âşık 

olmuşlar. Fakir Âşık Kerib’in, onunla evlenebileceğinden çok az umudu olduğu için o kadar üzülürdü ki, sanki bir 

kış gecesinin soğukluğu zihnini kaplardı. Dileğinin imkânsızlığı karşısında kederli kederli geçirirdi günlerini. 

Magul-Megeri de gönlünü ona vermiş, onunla evlenme hayallerine dalmıştı, fakat bilinen bir şey vardı ki babası 

bu evliliği asla onaylamazdı. 

Âşık, bahçelerde gezinirken Magul-Megeri ile evlenme hayalini kuruyordu. 

- Gitsem buralardan ne param var ne pulum. Çalışsam kazanıp gelsem, evlenebilir miyiz acaba o zaman? 

Allah’ım sen yardım et! 

Diye düşüncelerde geziniyordu. Havanın sıcağı onu yormaya başlarken asmaların altına yatıp Magul-Megeri’yi 

düşünmeye başladı; başladı ama oracıkta uyuyakaldı, tam da o uyurken Magul-Megeri kız arkadaşlarıyla onun 

önünden geçip gitti. Âşığın uyuduğunu gören kızlardan biri ona yaklaşıp: 

- Ne uyuklayıp duruyorsun asmaların altında, kalk akılsız, gidiyor senin ceylanın şurada işte, kalk ayağa!” 

Diye şarkı söylemeye başladı. Âşık uyandı, kız da bir kuş gibi saklanıp gitti. Magul-Megeri arkadaşının şarkı 

söylediğini duydu ve ona çıkıştı; 

- Eğer bilseydin, dedi arkadaşı, kime bu şarkıyı söylediğimi, bana teşekkür ederdin: Senin Âşık Kerib’in 

orada yatıyor. 

- Beni çabuk ona götür, dedi. 

Magul-Megeri ile Âşığın yattığı yere doğru gittiler. Âşık onu gördü, bir anda her şey kaybolup sadece o vardı 

sanki dünyada ama yavaş yavaş o da yitip gitmeye başladı; imkânsız bir aşktı onlarınki. Âşığın kederli yüzünü 

gören Magul-Megeri onu teselli etmek için yanına yaklaştı; 

- Neden üzgünsün bu kadar, bak yanındayım işte, dedi usulca. 



 
 
 
 

 

- Nasıl üzülmeyeyim, dedi Âşık, seni seviyorum ama sen hiçbir zaman benim olamayacaksın. 

- Babam ile konuş, benimle evlenmek istediğini ona söyle, o benim mutluluğum için buna izin verecektir 

ve bize yetecek kadar yardım da edecektir, diye cevap verdi. 

- Tamam, dedi, diyelim ki Ayan Ağa kızına hiç acımayacak, kim bilir, ya sen evlendikten sonra hiçbir 

şeyim olmadığını benim yüzüme vurursan? Yok, sevgilim, ben ruhuma gem vurup gidiyorum. Sana söz 

veriyorum, 7 yıl boyunca dünyayı dolaşıp sana bu zenginliği getireceğim, belki çok uzaklarda ölürüm; 

eğer buna razıysan bu zamanın sonunda benim olacaksın. 

Genç kız buna razı oldu ve eğer bu zaman sonunda geri dönmezse uzun zamandır onunla evlenmek isteyen Kurşud 

Bey ile evleneceği şartını koştu. 

- Seni bekleyeceğim Âşık Kerib, son güne kadar bekleyeceğim, çabuk dön, sevgilin hep burada olacak. 

Derken ağlamaya başladı.  Âşık ile vedalaştı, dua ederek onun gidişini seyretti. 

Âşık Kerib annesinin yanına gitti; yola çıkmadan onun duasını aldı, küçük kız kardeşini öptü, çantasını omzuna 

attı, uzun sopasını eline aldı ve Tiflis şehrinden uzaklaşmaya başladı. Uzunca bir süre yürümeye devam etti. Yolda 

yürürken arkasından bir atlının geldiğini gördü. Bu Kurşud Bey’di. 

- Hayırlı yolculuklar! diye bağırdı, Nereye gidiyorsun böyle yayan, ben senin yoldaşın olayım. 

Âşık, yoldaşından hiç de memnun olmadı, ancak yapacak pek de bir şeyi yoktu. Uzunca süre birlikte yolculuğa 

devam ettiler. Uzun bir yoldan sonra karşılarına bir nehir çıktı, ne bir köprü vardı karşılarında ne de bir sığlık. 

- Önden sen yüz, ben senin arkandan geliyorum, dedi Kurşud Bey. 

Âşık kıyafetlerini çıkardı, suya atladı. Yüzerken arkasına baktı, aman ya Rabbi! Kurşud onun kıyafetlerini alıp 

Tiflis’e doğru atının üzerinde tozu dumana katıp gidiyor! Kurşud, Tiflis’e dörtnala ulaştıktan sonra ilk iş olarak 

Âşığın annesinin yanına gitti. Sinsice yanına sokulup; 

- Oğlun göle düşüp boğuldu, işte bunlar onun kıyafetleri, dedi. 

Bunu duyan yaşlı kadın tarif edilemez acısıyla gözyaşlarına boğuldu. Sanki dünyası başına yıkılmış, hayattaki tek 

dayanağını yitirmiş bir hâle dönmüştü. Bir süre feryat figan ağladıktan sonra oğlunun gidişindeki suçlu olarak 

gördüğü Magul-Megeri’nin yanına gitmeye karar verdi. Acısıyla birlikte kıyafetlerini oğlunun biricik sevgilisi 

Magul-Megeri’ye götürdü. 

- Oğlum öldü, kaybettim onu… Göl içine çekti aldı benden onu, bunlar da onun kıyafetleri, Kurşud Bey 

onun kıyafetlerini bana getirdi işte. Artık o öldü. Sen de unut onu. 

Diye feryatlar etmeye başladı. Magul-Megeri gülümsedi: 

- Buna inanma anne, bunların hepsi Kurşud’un planı; benimle evlenmek için bunu yaptı ama ben ne olursa 

olsun, 7 yıl boyunca kimse ile evlenmeyeceğim, dedi. 



 
 
 
 

 

Duvarda asılı sazı aldı ve Âşık Kerib’in en sevdiği şarkısını söylemeye başladı. Yaşlı kadın, Magul-Megeri’ye 

inanmadı ve evine döndü. Duvarda asılı olan sazı her gördüğünde oğlunu kaybetmenin acısı onun yüreğini 

dağlıyordu. Günlerce, yıllarca ağladı, ağladı… 

Bu arada Âşık, kıyafetleri ve eşyaları olmadan yoluna devam etti, yürüdü, yürüdü… Sonunda köyün birine sığındı. 

Oradaki insanlar, zavallı gencin durumuna acıdılar ve ona kıyafetler verip karnını doyurdular. O da onlara harika 

şarkılar söyledi. Şarkı söyledikçe insanlar onu daha çok sevdi, daha çok sevdikçe ona daha fazla para verdiler. Bu 

şekilde namı yayılmaya başladı; köyden köye, şehirden şehire dolaştı durdu, şanı da onunla birlikte yayıldı, 

yayıldı… Sonunda Alaf şehrine vardı. Alışkanlığı olduğu üzere kahvehanenin birine girdi, bir saz istedi ve oturup 

şarkı söylemeye başladı. O zamanlarda Alaf şehrinde bir Paşa yaşıyordu. Tam bir müzik tutkunuydu; kimleri 

kimleri ona götürdüyseler de kimseyi beğenmemişti. Askerleri şehri karış karış dolaşıp onun istediği gibi şarkı 

söyleyen birini bulmak için uğraşıyorlardı. O kadar zor bir işti ki, artık onlar bile yorulmuş ve bulacaklarına olan 

inançlarını kaybetmeye başlamışlardı. Aniden kahvehanenin önünden geçerlerken çok şaşırtıcı bir ses duydular, 

hemen içeri girdiler. Şarkı söyleyen Âşığı dinlediler ve âdeta büyülendiler. İşte Paşa’nın isteğinden kurtuluşları 

karşılarında şarkı söylüyordu. Hemen müziği durdurdular: 

- Bizimle Paşa’nın yanına geliyorsun! diye bağırdılar bir anda, yoksa bunu kellen ile ödersin! 

Âşık ayağa kalktı, 

- Ben Tiflis şehrinden gelen gezginin biriyim, istediğimde özgürüm ister giderim ister gitmem. Sizin 

Paşanız beni sahibim değil! 

Diye karşı çıksa da askerler onu dinlemedi. Âşığı yaka paça kahvehaneden çıkardılar ve apar topar Paşa’nın 

huzuruna götürdüler. 

Çavuşlardan biri Paşa’ya onu anlata anlata bitiremedi. Paşa bu kadar güzel sesli bir müzisyenin daha önce neden 

bulunamadığını yüzlerine vurup onları azarladı. Askerlerini bu kadar şaşırtan sesin kime ait olduğunu bir an önce 

öğrenip onu dinlemek için sabırsızlanıyordu. Âşığın getirilmesini emretti. Huzura çıkarılan genci bir süre inceledi: 

- Adın nedir senin? diye sordu. 

- Âşık Kerib’dir adım. Tiflis’ten gelen gezginin biriyim, beni bırakın bir suç işlemedim. Yolum uzundur 

ey Paşa! 

Dedi Âşık ama Paşa hiç oralı olmadı. Onu ilgilendiren tek bir şey vardı: 

- Şarkı söyle! diye emir verdi Paşa.  

O da söyledi. Söylediği şarkıyı sevgilisi Magul-Megeri’e adamıştı. Söylerken aklına onun güzel yüzü gelmiş, içli 

içli şarkı söylemişti. Mağrur Paşa, Âşığın şarkısını o kadar beğendi ki onu yanında alıkoydu. 

- İşte, dedi, yıllardır aradım, şehirler, ülkeler gezdim. Böyle bir ses işitmedim! Benden ne dilersen dile 

ey Âşık! Her şey sana fedadır!” 



 
 
 
 

 

Paşa, Âşığa öylesine hayran oldu ki ona altınlar, gümüşler feda etti, ışıltı giysiler ile süsledi. Âşık Kerib birden 

mutlu ve zengin bir hayat yaşamaya başladı, sevgilisi Magul-Megeri’yi unuttu mu, bilmiyorum, yalnız zaman 

geriye doğru yavaş yavaş akıyordu. Son yılının tamamlanmasına çok az kalmıştı ancak o henüz yolculuk için 

hazırlanmaya başlamamıştı. Güzeller güzeli Magul-Megeri umudunu yitirmeye başlamıştı. Bir şekilde Âşığa 

ulaşmanın yollarını düşünüyordu, az bir zaman kalmıştı. Birkaç kişinin şehirdeki yolcuları araştırmasını buyurdu. 

Magul-Megeri, ne yapacağını düşünürken ona şehirde bir tüccarın konakladığı ve 40 deve ve 80 esirden oluşan 

kervanıyla Tiflis’ten yola koyulmaya hazırlandığı bilgisi verildi. Magul-Megeri öğrenir öğrenmez tüccarı çağırttı: 

- Bu altın tabağı al. Onu gittiğin her yerde sergile. Onu kim görür ve sahibinin kim olduğunu anlar, bunu 

da sana kanıtlarsa hem onun sahibi olur, üstelik ağırlığınca da altın kazanırsın. 

Diye bir vazifede bulundu. Tüccar hemen yola koyuldu, gittiği her yerde Magul-Megeri’nin kendisine verdiği emri 

yerine getirmek için uğraştı, ancak bu altın tabağın sahibini tanıyan kimse çıkmadı. Hemen hemen tüm mallarını 

satmış, elinde son kalanlar ile Alaf şehrine ulaşmıştı. Burada da gittiği her yerdeki gibi Magul-Megeri’nin emrini 

yerine getirmek için uğraştı. Bir tüccarın altın tabağın sahibini aradığı söylentisi şehirde öyle hızlı yayıldı ki, Âşık 

Kerib’in kulağına kadar geldi. Bunu duyar duymaz tüccarın kaldığı kervansaraya gitti, tüccarın tezgâhında duran 

altın tabağı gördü. Altın tabağı eline alarak, 

- Bu benim! dedi. 

- Kesinlikle, senin! dedi tüccar. Seni tanıdım Âşık Kerib, Magul-Megeri olabildiğince çabuk Tiflis’e 

dönmen gerektiğini sana söylememi emretti, zaman kısalıyor, eğer söylediğin zamanda geri dönmezsen 

her şey için çok geç olacak. 

Bu sözler Âşık Kerib’i bir anda sarsıp kendine getirdi. Onu kaybetmesine sadece 3 günü kalmıştı. Yanına altınlarla 

dolu bir çanta alarak atına atladığı gibi dörtnala Tiflis’e doğru yola koyuldu. Atın ne kadar hızlı koştuğuna 

aldırmaksızın durmadan devam etti, ancak bitap düşmüş hayvan Erzurum ile Erzincan arasında bulunan dağların 

birinde yığılıp kaldı. Âşığın yapabilecek hiçbir şeyi yoktu. Erzincan’dan Tiflis’e iki aylık yol vardı ancak onun ise 

sadece iki günü kalmıştı. 

- Yüce Allah’ım! Eğer bana yardım etmezsen benim bu dünyada artık yapacak bir şeyim kalmadı! 

Diye feryat figan bir çığlık attı. Düşünün imkânsızlığı karşısında umutsuzluğa kapılmış ve hayatın anlamını 

yitirmiş durumda uçurumun kenarına geldi. Tüm bu olanların kendi suçu olduğunu, kazandığı paranın ona bazı 

şeyleri unutturduğunu ve en büyük isteğine ihanet ettiğini düşündü. Uçurumun kenarına bu acıyı sonlandırmaya 

karar vererek yaklaştı. O anda aşağıda birinin olduğunu fark etti, beyaz bir ata binmiş bu adam ona sesleniyordu: 

- Oğul! Ne yapmak istiyorsun orada sen? 

Âşık ona baktı: 

- Ölmek istiyorum! diye cevap verdi. Git buradan baba, benim için her şeyin sonu!  

Aşağıdaki adam gülümsedi, öyle bir havası vardı ki Âşık onunla tanışma isteği duydu bir anda: 

- Aşağı gel, eğer gerçekten ölmek istiyorsan bunu ben senin için yaparım! 



 
 
 
 

 

Diye bağırdı adam. Âşık nasıl olduysa adamın yanına inmeye karar verdi. 

- Yaklaş bana! dedi sertçe, sana nasıl hizmet edebilirim? 

Âşık cevap verdi: 

- Senin atın rüzgâr gibi uçuyor ben ise burada bir çantamla kalakaldım. Hemen Magul- Megeri’ye 

ulaşmam lazım lakin bu imkânsız… 

 - Doğru söylüyorsun! Çantanı al sırtına ve eyerime otur. dedi adam. 

Âşık donup kaldı. 

 - Ne duruyorsun? diye çıkıştı adam. Benim atımın arkasına otur ve gerçekten nereye  gitmek 

istediğini bana söyle, sadece gerçekten gitmek istediğin yeri. 

Âşık: 

 - Erzurum’da olmak isterdim, şu an! dedi. 

 - Gözlerini kapa, dedi adam, o da kapadı.  

 - Aç şimdi! dedi.  

Gözlerini açtı ve karşısında Erzurum şehrinin uzanan duvarlarını ve parlayan minarelerini gördü. Şaşkınlığını 

gizlemeye çalıştı, çünkü olup biten hiç de normal değildi. Kendine gelmeye çalışarak: 

 - Özür dilerim, ağam! Yanlış söyledim. Benim Kars şehrinde olmam gerekiyordu… 

 - Tabi tabi… dedi adam, seni bana doğruyu söylemen konusunda uyarmıştım. Tekrar  kapat 

gözlerini… Şimdi aç! 

Aşık gördüğü şehrin Kars olduğuna inanamadı, dizlerinin üstüne çöktü: 

 - Affet, ağam! Binlerce kez özür dilerim senden! Biliyorsun ki bir insan sabah yalan  söylemeye 

karar verdiyse yalanı gün bitene kadar devam eder. Benim aslında Tiflis  şehrinde olmam gerekiyor. 

 - Seni gidi yalancı! dedi sertçe adam, ama tamam, affediyorum seni. Kapat gözlerini.  Şimdi aç! 

Dakikalar içinde olmak istediği yere gelmişti. Âşık bir sevinç çığlığı patlattı! Tiflis şehrinin girişine kadar 

gelmişlerdi. Eyerden çantasını aldıktan sonra Âşık minnetini göstermek için adamın yanına yaklaştı: 

 - Ağam, yaptığın bu iyiliğin büyüklüğü kesinlikle tartışılamaz, kime anlatırsam  anlatayım bir 

andan Erzincan’dan Tiflis’e geldiğime kimse inanmaz! Bana bir iyilik  daha yap ve bunu kanıtlayabilmem için 

bana bir şey ver! Ver ki herkes bana inansın! 

Adam güldü: 

 - Atın yanına git, eğil ve atın toynağının altından bir parça toprak al ve onu koynuna  sakla. Eğer 

anlattıklarının doğruluğuna kimse inanmazsa, onlardan sana en az yedi  yıldır gözleri görmeyen birini 

bulup getirmelerini iste. Bu toprağı körün gözlerine sür,  bir anda iyileşecek, dedi. 



 
 
 
 

 

Âşık onu şaşkınlıkla dinledi ve sözlerinin bitimiyle atın yanına gidip toynağının altından bir parça toprak aldı. Bir 

an başını kaldırdı ne adam ne de at kalmıştı ortada… İkisi birden âdeta yitip gitmişlerdi. O anda Âşık, onu koruyan 

bu adamın Hızır oluğuna kanaat getirdi ve içini bir ürperti sardı. 

Akşama doğru ancak evine gidebildi. Titreyen elleriyle kapıyı çaldı: 

 - Anne, anne! Kapıyı açın, ben Tanrı misafiriyim! Açım ve üşüyorum, uzaklardaki  oğlunun 

hatırına kapıyı aç, beni içeri al! 

Yaşlı kadının zayıf sesi evin içinden sessizce duyuldu: 

 - Gezgin misafirler için zenginlerin evleri var. Şehirde bir de düğün var, git oraya hem  karnını doyurur 

hem de geceyi rahatça geçirirsin. 

 - Anne, ben burada kimseyi tanımam etmem, lütfen, uzaklardaki oğlunun hatırına beni  içeri al. 

O anda kız kardeşinin sesini duydu: 

 - Anne, gidip açayım kapıyı. 

 - Seni utanmaz! dedi yaşlı kadın, genç insanları eve almak hoşuna gider değil mi? Ne  işin var 

benimle… 7 yıl olmuş, ağlamaktan gözleri kör olmuş kocakarının tekiyim! 

Genç kız annesinin sözlerini umursamayarak kapıyı açtı ve Âşık Kerib içeriye girdi. Alışıldık bir selam verdi, 

gizlediği heyecanıyla oturdu, çevresine bakınmaya başladı. Duvarda asılı olan toz bağlamış kılıfının içindeki sazı 

gözüne çarptı. Annesine dönüp; 

 - O duvardaki asılı olan şey de ne? diye sordu. 

 - Meraklı bir misafirsin, dedi, sana bir parça ekmek ve biraz su verip yarın Tanrı’nın  adıyla seni 

uğurlayacağız. 

 - Anne, ben senin oğlunum! O kız da benim kız kardeşim! Söyle bana, duvarda ne  asılı? diye 

tekrar sordu Aşık Kerib. 

 - Saz, saz” diye sertçe cevap verdi yaşlı kadın ona inanmayarak. 

 - Saz ne ola ki?  

 - Saz, şarkı söylerken çalınan bir şey, dedi yaşlı kadın. 

Âşık Kerib, yaşlı kadından kızının sazı ona göstermesi için müsaade vermesini istedi. 

 - Asla, dedi kadın, bu saz benim bahtsız oğlumun. Yedi yıldır bıraktığı gibi orada asılı  duruyor, 

kimsenin eli değmedi ona bu kadar zamandır. 

Ama genç kız yerinden kalktı, duvardaki sazı alıp ona verdi. Âşık o anda gözlerini yukarıya dikti: 

 - Yüce Allah’ım! Eğer ki ben amacıma ulaşabilirsem beni yedi telli sazım öyle bir  şakıyacak ki, 

bugün onu çaldığım son gün olacak! diye haykırdı. 



 
 
 
 

 

Sazı eline aldı ve paslı tellerine vurmaya başladı: 

 “Ben zavallı bir yoksulum 

 Sözlerim de öyle, benim gibi, 

 Hızır buldu beni uçurumdan düşüyordum, 

 Yardım etti, kurtardı ölümden beni. 

 Çok zavallıydım oysa 

 Tanı beni Ana, 

 Kavuştun uzaklara giden yavruna!” 

Şarkıyı duyan annesi hüngür hüngür ağlamaya başlayarak sordu: 

 - Adın ne senin? 

 - Raşid, diye cevap verdi. 

 - Önce konuş, sonra dinle Raşid, dedi yaşlı kadın. Sözlerinle yüreğimi bin parçaya  böldün. Gece 

rüyamda saçlarımın beyazladığını gördüm. Yedi yıl boyunca ağlamaktan  gözlerim görmez oldu. Söyle 

bana, oğlumun sesinin sahibi, oğlum ne zaman gelecek  evine? 

Ardından iki kez daha aynı soruyu tekrarladı yaşlı kadın. Kendisinin oğlu olduğunu söylemesi boşunaydı… Yaşlı 

kadın ona inanmamıştı. 

 - İzin ver anne, sazı alıp meydandaki düğüne gideyim. Kız kardeşim beni oraya  götürsün, gidip 

orada saz çalıp şarkı söyleyeyim. Ne kazanırsam geleyim, sizinle  bölüşeyim. 

Diye izin istedi yaşlı kadından. Umutsuzluk içine yayılmaya başlamıştı. 

 - İzin vermiyorum! Benim oğlum olmadan o sazın buradan çıkmasına müsaade  etmiyorum! 

diye sertçe çıkıştı yaşlı kadın. 

Âşık umutsuzca yemin etti: 

 - Eğer tek bir teline bile zarar gelirsem neyim var neyim yok hepsi sizindir! İzin verin  bana! 

Yaşlı kadın Âşığın çantasını aldı. Çanta ağzına kadar altın ve parayla doluydu. Kadın sonunda izin verdi. Kız 

kardeşi, düğün ziyafetinin düzenlendiği zengin evine kadar ona eşlik etti. Âşık içeri girdikten sonra genç kız 

kapının yanında ne olup ne bittiğini anlamak için beklemeye başladı. 

O evin sahibi Magul-Megeri’ydi ve tam da o akşam Kurşud Bey ile düğünü vardı. Kurşud Bey ailesi ve dostlarıyla 

ziyafet çekiyordu, Magul-Megeri ise perdenin diğer tarafında arkadaşlarıyla oturmuş, bir elinde içinde zehir 

bulunan fincanı tutuyor, diğer elinde ise keskin hançeri ile bekliyordu; başını Kurşud’un yastığına koymadan 

ölmeye ant içmişti. Perdenin arkasından bir yabancının geldiğini işitti. 



 
 
 
 

 

 - Herkese selam olsun! Burada oturup ziyafet yapıp eğleniyorsunuz! İzin verin bu  zavallı gezgine, 

sizinle oturup şarkılar söylesin! 

 - Neden olmasın, dedi Kurşud Bey, buraya hem şarkı söyleyenler gelir, hem de dans  edenler. Düğün 

ya bu! Söyle bir şeyler Âşık! Söyle ki seni buradan bir kese dolusu  altınla yollayayım! 

Âşık o güzel sesiyle şarkılarını söylemeye başladı. Magul-Megeri sesini tanısa da onun Âşık Kerib olabileceğine 

ihtimal vermedi. Şarkılarına herkes hayran kalmış, ziyafeti bile unutmuş onu dinliyorlardı. Şarkısı bittikten sonra 

Kurşud Bey: 

 - Adın nedir senin gezgin? diye sordu. 

 - Benim adım Şimdi Görürsün’dür! diye cevapladı Âşık. 

 - Nasıl olur böyle aptalca bir isim hah? 

Dedi Kurşud Bey, masadaki herkes kahkaha ile Âşığa gülmeye başlamıştı. 

 - Annem bana hamileyken çok acı çekmiş beyim. Tüm komşular gelip sormuş kız mı  erkek mi diye. 

O da öyle kızmış olacak onlara, “Şimdi görürsün” diye söylemiş  herkese. İşte bu yüzden ben doğunca bana 

bu ismi vermişler: Şimdi görürsün. 

Diye açıkladı, Âşık akıllıca. Sonra tekrar sazını aldı ve çalmaya başladı. Çaldı, çaldı. Herkes ona hayran olmuştu. 

Kurşud, ona oldukça ilgi göstermişti. 

 - Ey gezgin, anlat bize, nereye gidip gelirsin, nerelerden, kimlerden geçip ulaştın bu diyarlara? 

Âşık, başına gelenleri anlattı herkese: 

 - Halaf şehrinde idim.  Paşa beni alıkoydu, ona yedi yıl şarkı söyledim. Sonra yola çıkmaya karar verdim 

yine. Hana gittim. Orada biri bana Mısır birası ikram etti. Birayı içtim, bir de ne olsun? Tanrı bana bir çift kanat 

verdi, kendimi bir günde Tiflis’te buluverdim. 

Herkes hayretle hikâyeyi dinliyordu. Kurşud Bey’in pek de zeki olmayan kardeşi hançerini kınından çıkararak 

Âşığa doğru salladı; 

 - Yalancı herif! Nasıl da bir günde ta Halaf’tan buraya geleceksin? Hançerim karnına  saplanınca da 

böyle yalan söyleyebilir misin bakalım! 

Âşık geri çekildi: 

 - Bunun için beni öldürmek mi istiyorsun? Şarkıcılar her yerden çıkar, bir yere  toplanır! Ben sizden 

hiçbir şey istemiyorum. Ne para ne yemek! İster inanın ister  inanmayın! 

Kurşud Bey araya girdi ve onları sakinleştirdi. Artık herkesin tek isteği Âşığın şarkılarına devam etmesiydi. 

Şarkılara devam ederken ziyafetteki herkes aslında hikâyesini merak etmeye başlamıştı. Onun da istediği tam 

olarak buydu. İçlerinden biri, 

 - Eee ne oldu sonra peki, nasıl uçtun geldin? 



 
 
 
 

 

Diye sordu Âşığa. Birden herkes susup tekrar anlatacak mı, diye Âşığa bakmaya başladı. 

 - Sabah namazını Erzincan’da kıldım, öğlen namazını Erzurum’da, ikindi namazını Kars’ta, akşam 

namazını ise Tiflis’te kıldım. Allah bana kanat verdi uçayım diye, uçup geldim buralara bende. Ak yeleli atım 

durmadan dağdan ovaya, ovadan dağa beni  rüzgâr gibi uçurdu: Yaratan ona kanat verdi, beni Magul-Megeri’nin 

düğününe yetiştirsin diye. 

Perdenin ardından olup biteni dinleyen Magul-Megeri, artık duyduğu sesin kime ait olduğundan emindi. O ses 

Âşık Kerib’in sesiydi. Elindeki zehri bir tarafa, hançeri ise diğer tarafa fırlattı. Onu gören arkadaşları 

şaşkınlıklarını gizleyemeyerek ettiği yemini ona hatırlatmaya çabaladılar: 

 - Bu gece Kurşud Bey’in eşi olmak zorundasın. Bu senin yeminin! Onu çiğneyemezsin. 

Magul-Megeri, hâlâ gördüklerinin bir hayal olduğunu sanıyordu. Duyduğu bu ses tam yedi yıl önce giden sevgilisi 

Âşık Kerib’in sesinden başkasına ait değildi. Tam ümitleri tükendiği anda çıkıp gelivermişti. 

 - Siz tanıyamadınız, ama ben bu kadife sesin kime ait olduğunu biliyorum. 

Dedi heyecanla. Eline aldığı bıçakla perdeyi ortadan ikiye kesti. Kendi gözleriyle karşısındakinin kim olduğundan 

bir kez daha emin oldu; karşısında gördüğü kişi gerçekten de Âşık Kerib’di. O anda bir çığlık attı ve onun boynuna 

atladı. Meraklı bakışların arasında iki âşık birbirine kavuşmuştu. Onları gören Kurşud Bey’in kardeşi hançerine 

sarılıp üzerlerine atılmak için hamle yaptı. Kurşud Bey onun koluna sarıldı ve durdurdu: 

 - Sakin ol kardeşim ve şunu unutma; bir insanının alnına ne azılmışsa, ondan hiçbir yere kaçışı yoktur.” 

diyerek onu kenara çekti. 

İkisi de öylesine mutlulardı ki, çevrede olup bitenden bağımsız yalnızca sıkı sıkıya birbirlerine sarılıyorlardı. 

Birden kendine gelen Magul-Megeri utancından perdenin ardına saklandı. Zira bu onun başkasıyla olan 

düğünüydü. Düğün günü de olsa söylediği vakitte Âşık Kerib dönmüştü ve umudunu yitirmiş bir hâlde ölüme 

doğru ilerlerken onu karşısında görmesi tüm bilincini alt üst etmişti. 

Olan biteni kenardan izleyen ve bir nebze şokta olan Kurşud Bey, Âşığın karşısına geçti: 

 - İyice anladık senin Âşık Kerib olduğunu, dedi, ama söyle bana nasıl oldu da bu kadar  uzak bir 

mesafeyi bir günde gelebildin? 

Âşık gülümsedi, 

 - Size sunacağım kanıt, yalnızca söylediğim şeylerin doğruluğudur. Eğer yalansa kılıcınız boynuma 

dayansın, dedi, ama bunu yine de size kanıtlayabilirim. Bana yedi yıldır gözleri kör olan birini bulup getirin. Ona 

gözlerini geri vereceğim. Getirin onu bana. 

Diye Hızır’ın kendisine telkin ettiği şeyi onlardan istedi. Bu arada tüm bu olaylar olup biterken Âşığın kız kardeşi 

kapıdan olup biteni dinliyordu. Âşığın sözlerini işitir işitmez bir nefeste evine koştu: 

 - Anneciğim, o abim, o senin öz oğlun! 



 
 
 
 

 

Diye feryat ediyordu. Yaşlı kadının ne olup bittiğini anlamasına fırsat vermeden elinden tutuğu gibi düğün evine 

götürdü. Yaşlı kadın ne olup bittiğine hiçbir anlam verememişti. Birden içeri giren kız kardeşi ve gözleri kör olan 

annesini görünce Âşık yapması gereken şeyin ne olduğunu çok iyi anlamıştı. Hızır’ın ona yapmasını söylediği 

şey, aslında kaderinde olan bir şeydi. Kız kardeşine bir kez daha sarıldı, annesini karşısına aldı. 

 - Bilir misiniz siz dostlar! Hızır öylesine güçlü ve uludur ki! O bana yardım etti, kurtardı ve işte onun 

kudretiyle karşınızdayım! 

Derken göğsünden çıkarttığı toprak parçasını biraz su ile yumuşattı, annesinin gözlerine sürdü. Çevredeki herkesin 

tek düşüncesi bunun gerçek olup olamayacağıydı. Fakat yaşlı kadın “Oğlum!” diye bir feryat attı ki herkes onun 

artık görebildiğini anladı. Bu olay karşısında Âşığın o kadar yolu bir günde Hızır’ın yardımıyla aştığına herkes 

inandı. Ettiği yemine de sadık olduğu ve zamanında geri döndüğü için Kurşud Bey, Magul-Megeri’yi bırakmak 

ve alın yazısına boyun eğmek durumunda kaldı. 

Kurşud Bey’in kederini fark eden Âşık, onun yanına gitti: 

 - Dinle Kurşud Bey. Seni yaptıkların için affediyorum, aşkın karşısında yapılmış yanlış hareketlerdi 

sadece. Benim kız kardeşim, senin eski eşinden kötü değildir ya, evlen onunla. Hem artık ben de zenginim. Ne 

yapılması gerekiyorsa yapılsın. Çok mutlu olun, tıpkı Magul-Megeri ile bizim gibi! 

Derken Kurşud Bey sözlerinin karşısında şaşırdı ve ona karşı konulmaz bir bağ hissetti. 

Artık herkes mutluydu, Âşık ve sevgili Magul-Megeri kavuşmuşlardı. Yılların sonunda böylesine bir buluşma da 

onlara has olmuş, günler süren bir düğün yapılmıştı. Aynı zamanda Kurşud Bey ve Âşığın kız kardeşi de mutlu 

bir yuva kurmuşlardı. Tiflis şehrinden ayrıldığı gün ne kadar kederliyse, artık o kadar mutluydu Âşık. Hızır, onun 

yoldaşı olup ona hayallerini vermişti, bundan sonra onu koruma sırası Âşıktaydı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

İĞNEDEN İPLİĞE 

Muhammed ARSLAN 

Yazı makinesini önüne aldı. Günlerdir kafasında kurguladığı yazısını artık yazmak istiyordu. Genç adam zihninde 

kurguladıklarını kâğıda aktarmayı bir türlü beceremedi. Cümleler ya eksik ya da fazlaydı. Masanın başında önünde 

daktilosu durur vaziyette düşünmeye başladı. Nerden de karar vermişti bu yazma işine? Yerinden kalktı, masayı 

şöyle bir süzdü. Masanın üstü iğne atsan yere düşmeyecek vaziyetteydi: Kâğıtlar, kalemler, daktilo, daha birçok 

şey… Bir şey eksikti: Yazılamayan hayaller, dağın görünmeyen yüzünün hikâyesi. 

Genç adam hisli, çok okuyan, bildiklerini çevresine anlatmayı seven biriydi. Çok mülayim, sessiz olduğu için 

çevresindekilerce de çok sevilirdi. Edebiyata düşkünlüğü, dostlarıyla olan ahbaplığı onu değerli bir insan 

hüviyetine sokmuştu. Arkadaşları onu çok sevdiğinden bir an görmeseler endişe duyarlardı. İşte tam bu günlerde 

Suat Bey ne işine ne de her zaman gittiği kahveye gitmişti. Vaktinin çoğunu ya kütüphanede kitaplar arasında ya 

da evindeki masasının başında geçiriyordu. Onun vazgeçilmezleri denilebilirdi okumak ve yazmak. Ama günlerdir 

uğraşmasına rağmen tek bir satır olsun yazamamıştı. 

Artık merak edilmeye başlanmıştı Suat Bey. Herkes farklı bir şey söylüyordu. Kimisi hasta olduğunu, kimisi de 

başka bir yere gittiğini ifade ediyordu, ta ki Yusuf Efendi onu Kale Cami’nde cuma namazında görene kadar. 

Yusuf Efendi onu görür görmez heyecanla sordu: 

- Suat kardeşim ne bu hâl kaç zamandır seni göremiyoruz, hasta mısın yoksa? 

- Yok, yok hasta değilim. Sadece biraz işlerim vardı. O yüzden kaç zamandır sizlerle görüşemedim. 

- Aman kardeşim Allah sağlık sıhhat versin. Biz de bir şey oldu sandık canım. 

- İyiyim iyiyim bir şeyim yok. 

Suat Bey, Yusuf Efendi’yle konuştuktan sonra oradan hızla uzaklaştı. Ne değişik bir adamdı şu Suat Bey. İğneyi 

ipliği sorup soruşturmaz kısa cevaplarla derdini, meramını anlatırdı. Ama zihni gerçekten bu kadar sessiz miydi? 

Sivas o kadar güzeldi ki o günlerde. Her taraf bayraklarla donatılmış, insanlar sokaklara taşmış, tam bir bahar 

havası gelmişti tarih kokan güzel şehre. Yazmaya değer o kadar şey vardı ki şu güzel kentin sokaklarında. Suat 

Bey sokaklarını arşınladığı, adım adım gözlemlediği bu şehirden bir arı gibi çok polen alabilirdi. Zihnindeki bu 

düşüncelerle ne zamandır uğrayamadığı Paşa Cami’nin orada bulunan kahveye vardı. Kahve sahibi onu memnun 

olmuş bir yüzle karşılayınca, o da içinden ben gerçekten bu kadar değer verilen biri miyim, diye geçirdi. Demek 

ki seviliyordu. Ona kalırsa insanlar her zaman da güvenilecek varlıklar değildi. O, kitapları insanlara tercih 

edebilirdi. Karşı masada yaşlı bir adam elindeki tespihi çeker vaziyette oturuyordu. Suat’ı görünce yerinden kalkıp 

onun yanına geldi. İlk anda şaşıran Suat: 

- Buyurun, bir şey mi istediniz? 

- Hayır, evladım, iki çift söz edelim istedim. Adın nedir, de hele. 



 
 
 
 

 

- Adım Suat, ya sizin? 

- Benim adım Hayri’dir, halk arasında Battalgilin Hayri derler. Kahvenin az ilerisinde ufak bir dükkânım 

var. İğne iplik satarım.  

İğne iplik sözü Suat’ta farklı bir izlenim yarattı. Hayri Efendi: 

- Ya sen ne iş yaparsın. Bir zanaatın var mı? 

- Bey amca ben okurum, yazarım. Günlerimin çoğu kütüphanelerde geçer. Ama şu aralar yazmaya ara 

vermek zorunda kaldım. Çünkü yazdıklarım beni tatmin etmiyor. Zorlamayla, dar kalıplara sıkışarak 

yazmak istemiyorum. 

Hayri Efendi dikkatle Suat’ı dinledi ve: 

- Ben de bir zamanlar okumayı yazmayı severdim. Evladım, okumak ve yazmak birbirinden ayrı 

düşünülemez, nasıl ki iğne ve iplik birbirinden ayrılmıyorsa o da öyle. İğne ve ipliğin birleştiği yerde 

dikiş, nakış, dantel, örgü meydana gelir. Okuma ve yazmanın birleştiği yerde de roman, hikâye, şiir vs. 

meydana gelir. Önemli olan doğru okumalar yaparak düşünceleri tek bir noktada birleştirip yazmaktır. 

Anladım efendim, dediklerinizi uygulamaya çalışacağım, diyerek masadan kalktı. 

Suat o güne kadar hep dar kalıplar içinde belli kalıp kelimelerden yola çıkarak yazılarını oluşturmaya çalışmış 

bunu yaparken de hep bocalamıştı. Doğru şekilde yazmanın sırrını artık biliyordu, iğneyi deliğine geçirip dikişi 

nerde gerekiyorsa orda yapmayı öğrenmişti. Kelimeleri ardı ardına sıraladıkça kafasında kurguladıklarını doğru 

sırayla metne aktarabilirdi. Her şeyin kitaplarda yazmadığını, insanların her birinin de okunmaya değer bir kitap 

olduğunu o an anlamıştı. Yaşlı bir adam fikirlerini nasıl da değiştirmişti, hayret... 

Kahveden çıktı. Ağır adımlarla kalenin arkasındaki evine vardı. Odasına girdiğinde masanın üstü bıraktığı 

hâldeydi. Birden içeri ki odada telefon çaldı. Arayan halasının kızıydı. Yazı yazmayı sevdiğini bilen hala kızı 

ondan bir hikâye yazmasını istiyordu. Ama içinde iğne, istifa, eğreti, edebiyat vs. geçmesini istiyordu. Suat yine 

toslamıştı, yine dar kalıplara sıkışacaktı. Kendi kendine bu sefer öyle bir yazı yazacağım ki, artık kendim olarak 

yazmak istediğimi herkes bilecek, dedi. 

*** 

Kütüphane koridorlarında geçirdiğim dakikalar beni bilmediğim duyguların içine götürmekteydi. Bu durum benim 

için eğlenceli bir aktivite hâline gelmeye başlamıştı. Kitaplara dokunmak, onlarla hemhâl olmak, ne güzel. Kitaplar 

okunup geçilen nesnelerden ziyade, artık değer verdiğim, onlardan ilham alabildiğim nesneler hâline gelmişti. Hep 

üzülürüm: Kitaplarla olan tanışıklığım bu kadar geç oldu diye... Duygusal serüvenimi içinde kademe kademe 

taşıyan ah o güzel kitaplar... Ruh dünyamın âdeta imzası hâlini alan bir mısra, bir cümle benim üzerimde ne kadar 

da etki bırakır hâle gelmeye başladı. Sosyal çevre içerisinde oluşmaya başlayan, belli zevklere hitap eden, eğitsel 

yönüyle dikkat çeken çeşitli sayfalar da kitaplar kadar olmasa bile ben de doyurucu bir intiba bırakabiliyor. Ahlaki 

yönümün artmasını, topluluklar karşısında ifade yetimin belli bir raddeye ulaşmasını kitaplara borçluyum. 



 
 
 
 

 

Gelelim kitapların dünyasına. Sanırım, bunu cümlelere sığdırmak çok da kolay değil. Ben kitaplarda ne aradığımı 

ifade edeyim: Allah’a olan bağlılığı, bilinmez dünyaların anahtarını, dağın görünen yüzünü değil de görünmeyen 

yüzünü arıyorum. En çok da şiir kitaplarım bunu bana sağlıyorlar. Şiirleri okudukça farklı dünyalara, hayallere 

dalıp o şiirlerin hangi ortamda, nasıl vuku bulduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Artık ben değilim, o şiiri 

yazan şairim âdeta. Sığınak olarak kullandığım bir alan da kitapların dünyasından aldığım ilhamları yazmak. 

Okuyan insan anladığını, okuduğunu yazabilmelidir. Ben bunu ne kadar yapabiliyorum onu bilmiyorum. Hadi bir 

deneme yapalım, bakalım ne kadar yazabileceğim. Aslında bunları yazarken biraz çekimser davrandığımı 

söylemem gerekiyor. Neyse biraz endişe etsem de bir hikâye yazmalıyım. Ama nasıl olacak bu? Herhangi bir 

eğitim almam gerekiyor mu, çeşitli hayallerle kurulu içerisinde birtakım eğretilemeler bulunan bir hikâye 

yazabilmek için? Bilmiyorum. 

Sözü uzatmak istemezdim ama kitapların dünyası böyle. Okuma ve yazmayı bir arada yürütebilmek önemli. Bu 

kadar söz ettikten sonra bana denilmiş ki, içerisinde iğne, eğer, meğer, endişe vs. geçen bir hikâye yaz. Bu çok mu 

kolay? Hayır değil. Çünkü yazacak kişi birtakım cümlelerle, kelimelerle sınırlanmamalı. Böyle düşünüyor olsam 

da bu hikâyeyi yazmak zorundayım. İşte bu kütüphane koridorlarında eğlenceli dakikalar geçirmekle, sürekli 

okumakla yapılacak bir durum hiç değil. Okunan metinleri iyi tahlil edip bir arı nasıl farklı farklı çiçeklerden polen 

alıp bal yapıyorsa; yazar da yazacağı metni o şekilde ortaya koymalıdır. 

İşte kitapların dünyası yazmanın ve okumanın ortak bir noktada buluştuğu mücerret bir alandır. 

*** 

Gecenin sessizliği içinde Suat uyuklamaya başlamıştı, kendinden bihaber bir hâlde yerinden kalktı. Her tarafı 

ağrıyordu. Hiçbir şeyle uğraşmadan gidip yerine yattı. Sabah ezanı okunduğu sırada uykulu gözlerle yerinden 

doğruldu. Gidip abdest aldı, namazını eda etti. Bugün yapması gereken işleri vardı. Kaç zamandır gitmediği işine 

artık gitmeliydi.  Hayri Efendi’nin dediklerini çok önemsemişti.  İnsanları da anlamak gerekiyordu, anlatabilmek 

için.  Yazmanın eğitimi okumaktan, insanları tanımaktan geçiyordu. Dün daktilonun başında buna dair ilk 

düşüncelerini ne de güzel yazmıştı.  Hele şu cümle ne kadar değerliydi onun için: “İşte kitapların dünyası yazmanın 

ve okumanın ortak bir noktada buluştuğu mücerret bir alandır.”  

Suat o gün işine gitti. Uzun zamandır hoşsohbet etmediği arkadaşlarıyla hasret giderdi. Anlatmayı seven Suat, 

dinlemeyi de öğrenmiş; diğer insanların da kendisi kadar bilgili olduğunu anlamıştı. Saat beşe kadar iş yerinde 

kalan Suat Bey, daha sonra İstasyon Caddesi’nde biraz gezip kalenin ardındaki evine geldi.  Kalem, kâğıt, daktilo 

yerli yerindeydi. Ama tüm bunların yanında bir de yazısı vardı artık. Hala kızının istediği hikâye böyle bir yazının 

ortaya çıkmasına âdeta vesile olmuştu. Suat ilk defa içinden geçenleri olduğu gibi yazmıştı. Ne istenen hikâye 

umurundaydı ne de başka bir şey. Bu yazıyı hala kızına faks çekti, evin karşısındaki kırtasiyeden. Not olarak da 

şöyle bir yazı iliştirmişti: “İstediğin hikâyeyi yazmak istedim, lakin önce kendi anlayışımı ifade etmek isteyince 

ortaya bu çıktı. Ben dar kalıplara sıkışmak istemiyorum. Dediğin hikâyeyi yazamadığım için özür dilerim.” 

Kırtasiyeden çıktı, eve geldi. Zihninde yeni hülyaların ışığı oluşmaya başlamış bir şekilde yeniden yazı 

makinesinin başına geçti ve yazmaya -kendi gibi- başladı... 



 
 
 
 

 

 

ŞENAY ÖĞRETMEN 

Şehit öğretmenlerimize saygı ve rahmetle… 

Onur TARLACI 

Fırat Eren henüz 12 yaşındaydı. En büyük hayali, örnek aldığı Türkçe Öğretmeni Şenay gibi iyi bir öğretmen 

olmaktı. Fırat Eren’i buna yönelten, düşüncelerini yazıya dökmenin verdiği mutluluktu. Yazmayı çok seven bir 

çocuktu çünkü.  

Fırat Eren, annesi ve babasının ayrı olması nedeniyle dedesi Demir Halis ve ninesi Songül’le yaşıyordu. 

Derslerinde başarılı oluşu dedesi ve ninesine çok defa Şenay Öğretmen tarafından söylenmiş, gelecekte başarılı 

olacağına dair öngörüler her fırsatta dile getirilmişti.  

Dedesi Demir Halis ne zaman Songül nineye ilaç lazım olsa şehre iner, ilaçları alır, vakit kaybetmeden gerisin geri 

Gölbaşı köyüne dönerdi. Bu köy oldukça verimli topraklara sahip ve gölün hemen kıyısında olduğu için bu adı 

almıştı. Köy, yiğitleriyle anılırdı civarda. Kimilerine göre bu şehir özel olarak buraya kurulmuştu. Dedesi şehre 

inerken Fırat Eren hemen kapıya çıkıp, dedesinden köyden flüt almasını istemişti. Aslında her seferinde simit 

isterken bu seferki isteği şaşırtmıştı. Çiftçilikle uğraşan dedesi mahsulleri yeni sattığı için torununun bu isteğini 

başıyla onayladı ve ince bir tebessümle şehre yollandı.  

Fırat Eren sıcakkanlı bir çocuktu. Geceleri başını yastığa koyunca uzunca düşünür, hayal kurar, gecenin karanlığı 

dağların arkasından usulca çıkan aydınlığa yerini bırakmazdan biraz evvel uyuyakalırdı. Başını yastığa koyar 

koymaz uyuyamama sorunu vardı. Düşünmeyi, yeni şeyler ortaya çıkarmayı öylesine seviyordu ki bir gün yine 

böyle bir anda Şenay Öğretmen’in bağlaçları ve hâl eklerini anlattığı derste kurduğu cümle birden hatırına 

geliverdi. Şöyle demişti öğretmeni:  

“Eğer konuşurken derdinizi anlatmakta zorluk yaşıyorsanız o zaman yazın. Yazdıkça hayal gücünüz, 

dili kullanma beceriniz de gelişecektir. İyi bir konuşmacı ve yazar olmak için o dilin kurallarını iyi 

bilmek gerekir.”  

Derste Şenay Öğretmen’in verdiği bu öğütler Fırat Eren’de yeni bir merak uyandırdı: Dilin kuralları da ne?   

Hafta sonu tatili olduğu için bu merakını gidermek iki gün sonraya kalmıştı. O iki günü iple çekecekti. İki gün 

durmadan düşündü. Nihayet beklediği gün geldi ve İstiklal Marşı ve Andımız okunduktan sonra sınıflara 

geçilirken Şenay Öğretmen’in yanına sokuluverdi. Öğretmeni Fırat Eren’i çok severdi. En başarılı öğrencileri 

arasındaydı çünkü.  

 - Hayırdır Fırat Eren, biraz düşünceli gibiydin sırada?  

- Öğretmenim, iki gündür kafamda bir soru var ama cevabını bulamadım.  

Öğretmeni 12 yaşındaki başarılı öğrencisinin bu cümlesinden bir idealist insan öngörüsünü yinelemiş oldu çünkü 

ancak idealleri olan insanlar merakını diri tutardı.  



 
 
 
 

 

- Öyle mi? İstersen ilk teneffüste yanıma gel, konuşalım.  

- Tamam, öğretmenim. Dersten çıkar çıkmaz geleceğim yanınıza.  

Çakır gözleri bu kez kısa bir zaman daha bekleyeceği için ışıl ışıldı. İlk ders bitmiş, nöbetçi öğrenci tarafından elle 

çalınan zil aslında Fırat Eren’e çağrıydı. Sınıftan ilk o çıkmıştı. Hemen öğretmenin ardınca bahçeye çıktı ve Şenay 

Öğretmen’e heyecanlı bir sesle:  

- Öğretmenim, ben geldim. 

- Derste “İyi bir konuşmacı ve yazar olmak için o dilin kurallarını iyi bilmek gerekir.” demiştiniz. Bana 

söyler misiniz bu kurallar nasıl bir şey ve çok mu?  

Bu durum Şenay Öğretmen’de kısa süreli şaşkınlık yaratsa da neden sonra kendini bu idealist öğrencisi karşısında 

hayranlıktan alıkoyamadı.  

- Çakır gözlü Fırat Eren, gel otur yanıma bakalım. Sen iki gündür bunun cevabını mı merak ediyordun?  

- Evet, öğretmenim. Çünkü ben dilimizin kurallarını en iyi şekilde öğrenip anne ve babama mektup 

yazmak istiyorum. Onlar ben daha çok küçükken ayrılmışlar. Ben onlara mektup yazıp yeniden onlarla 

bir arada olmak istiyorum. 

Son cümlesini dilinden değil, yüreğinden çıkarırken hafiften gözleri dolmuştu Fırat Eren’in. Şenay Öğretmen’in 

de durumu Fırat Eren’den farklı değildi. O da annesizliği çok iyi bilirdi. Daha 2 yaşındayken annesi doğumdan 

kalan bir rahatsızlığı atlatamamış, henüz Şenay yeni yeni konuşurken bu dünyadan uçup gitmişti. Lisede öykü 

yarışmalarında hep birinci olan Şenay, annesine bir “Annem!” bile diyememişti. Şimdi ise öğrencisi kendisinin 

diyemediğini demek için gelmişti yanına. 

* Aradan 1 ay geçmişti. * 

Şenay Öğretmen ve Fırat Eren akşam ders bitince yarım saat kadar güzel konuşma ve yazmayla birlikte hitabet 

çalışması da yapmıştı. Üç günde bir de Fırat Eren dedesi Demir Halis’in aldığı flütü çalmaya çalışıyordu çünkü 

biliyordu ki cümleler bazen ezgilerle tamamlanır. Bu sayede flütten yayılan içli sesten ilham alıyordu.  

Dersler oldukça verimli geçmiş, Fırat Eren artık bildiklerini pekiştirmiş, yanlış bildiklerini düzeltmiş, 

bilmediklerini de iyice öğrenmişti. Dönem bitmiş, karneler alınmış, Şenay Öğretmen de tatil için memleketi 

Çorum’un Osmancık ilçesine doğru yola çıkmıştı. Giderken kendisine karneden daha mühim olan, bir öğrencinin 

içten tebessümü ve iki damla gözyaşı kalmıştı. Bu, işinin hakkını vermenin aslında bir nevi notuydu.  

Öğretmeni Fırat Eren’e özellikle şunu söylemişti derslerde:  

- Ne yazmak ve söylemek istiyorsan onu yaz, söyle. İçinden gelmeyen cümleler sana ait değildir. Kendin 

gibi cümlelerin de dosdoğru olsun.  

* 1 hafta sonra * 



 
 
 
 

 

Nihayet, Fırat Eren’in günlerdir yazmak istediği mektuba sıra gelmişti. Annesizliği en ihtiyacı olduğu dönemde 

yaşatan kadına ve baba kelimesinin karşılığını bilmediği insana aynı mektubu yazdı ve ninesi Songül’e verdi. 

Bunu dedem şehre gidince postaya versin, dedi.  

Ninesi merak etse de Fırat Eren’in okulun son 1 ayında Şenay Öğretmen’le güzel konuşma, güzel yazma ve Türkçe 

dersi yaptıklarını bildiği için anne ve babasına karneyle ilgili haber verdiğini düşünüp mektubu kocasına verdi.  

Dedesi Halis, 71 yaşında bir çiftçiydi. Köyde onu eskiden güreşle uğraştığı ve bileği çok güçlü olduğu için “Demir 

Halis” diye çağırırlardı. Demir gibi pazıları vardı. Gölbaşı’nda onun gibi kuvvetli çok insan vardı. Yiğitleri ile 

bilinen bir yerdi burası. Eski toprak olduğu için hâlâ işini yapar, geçimini sağlardı. Gübre almak için şehre inen 

Demir Halis Dede mektubu açmadan, üzerindeki adreslere yolladı. Songül Hanım’dan öğrendiğine göre mektup, 

oğlu ve gelinineydi. 

Halis Dede o gün şehirden dönerken bir kahveye uğramıştı. Saat başı olduğu için haberler veriliyordu. Radyo biraz 

cızırdasa da sesler anlaşılıyordu. Karne tatili sebebiyle memleketine dönen bir öğretmenin yolda çeteler tarafından 

şehit edildiği söyleniyordu. Olay, geçen hafta cuma günü olmuştu. Radyoda günlerdir haberi veriliyormuş:  

“9 Haziran 1977 tarihinde karne dönüşü memleketine giden Şenay Liman, çetelerce durdurulan 

otobüste vuruldu. Kozluk'ta meydana gelen bu saldırıda öğretmen şehit oldu. İlk görev yeri olan 

Gölbaşı’nda Türkçe Öğretmeni olarak çalışıyordu.” diyordu radyodaki ses.  

Halis Dede hemen tanıdı. Bu, ne yazık ki torunu çakır gözlü Fırat Eren’in öğretmeni Şenay’dı. 

Halis Dede bu haberi torununa nasıl vereceğini düşünürken kendini köyün girişinde dalgın dalgın ilerlerken 

bulmuştu. Eve artık çok az kalmıştı. Halis Dede bu kötü haberi torununa nasıl vereceğini hâlâ düşünüyordu. Az 

bir zaman sonra evdeydi.  

- Dedeciğim, hoş geldin. Hayırdır, rengin neden soluk? Bir şey mi oldu, mektubu postaya verdin değil 

mi? 

Fırat Eren heyecanla soruları ardı ardına sıralıyordu.  

- Fırat Eren, yavrum şöyle yanıma gel bakayım.  

Dedesi iki de bir ellerini ovuşturuyor, kısa olan sakalını sıvazlıyordu. Bir şeyler olduğu artık ninesi ve torununca 

malumdu.  

- Takdiriilahi işte…  

Bu sözlerden sonra bir süre duraklayan dedesi sözlerine devam etti.  

- Alçak çeteler Kozluk yolunda bir öğretmene kıymış…  

Fırat Eren zeki bir çocuktu. Sınıfta ciddi bir şey olunca o öncülük ederdi. Öngörüsü de bilgisi de ileriydi.  

- Dede! Yoksa… Şenay öğr… 

Fırat Eren cümlesini tamamlayamadan dedesi bir damla gözyaşını nasır tutmuş elleri üzerine bırakıverdi. 



 
 
 
 

 

Anne ve babasından ayrı olmakla birlikte bir de çok sevdiği öğretmeninden artık ebediyen uzaklaşmış olan Fırat 

Eren için uzun bir süre zor geçecekti…  

*** 

Aradan 1 yıl geçmiş, köye yeni bir öğretmen görevlendirilmiş, Fırat Eren'in anne ve babası köye dönmüşlerdi. 

Anne ve babasının gelişi şöyle olmuştu:  

Fırat Eren anne ve babasına yazdığı ilk mektubundan sonra bir ses gelmeyince oturup bir mektup daha yazmıştı 

onlara. Şenay Öğretmen’in acısı Fırat Eren’de öylesine diriydi ki onun anısına, ağaçlar hep meyve versin diye yeni 

fidanlar dikti. Bir de mektup yazdığı o gece aklına geldi. Gözleri bu kez özlemden dolmuştu. Şenay Öğretmen 

sayesinde bu ikinci mektup yazılmış ve Fırat Eren’in anne ve babası tekrar yuvalarını kurup biricik çocuklarını 

sahipsiz bırakmamıştı. İkinci mektupta:  

“Anneciğim ve babacığım, ikinize de göndermek için bu mektubun yine aynısını yazıyorum. Ben 

her gün okula giderken arkadaşım Necmettin’i bekliyorum. Annesi öylesine güzel giydiriyor ki… 

Sabahları kapıda onu beklerken anne ve babası onu öpüp öyle yolluyorlar. Şenay Öğretmen de benim 

gibi annesiz büyümüş. Ona bir cümle bile diyememiş. Bu ne kadar üzücü... Ama ben demek 

istiyorum. Anne, neden Necmettin gibi benim de başımı okşayan yok? Baba neden bana sen değil 

de dedem simit alıyor? Ben senin elinden istiyorum. Oğlum sana simit aldım, diyen bir babam olsun 

istemem mi?  

Şenay Öğretmen’le 1 ay özel olarak ders çalışmıştık. Bana güzel konuşmayı ve yazmayı o öğretti. 

Ben onu bir anne gibi gördüm. Anne sevgisini onunla tattım. Ama o artık cennette. Sizler benim 

annem ve babamsınız. Anne babalar çocukları ateşlenince yanında olurlar. Siz yoksunuz. Artık 

Şenay Öğretmen’im de yok... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

AY BALAM 
Ay balam susma n’olur 

Sen bana Türk’ü söyle. 

Sen susarsan gam gelir. 

Sen bana Türk’ü söyle. 

 

Bak oklara, yaylara. 

Koşuşturan taylara. 

Toros’tan Altaylar’a 

Sen bana Türk’ü söyle. 

 

Aş tufanlar; Yafes ol. 

Hak din üzre hür ses ol. 

Uygurlara nefes ol. 

Sen bana Türk’ü söyle. 

 

Türk’sün, kendini tanı. 

Korkmadan de adını. 

Unutma ecdadını, 

Sen bana Türk’ü söyle. 

 

İşte böyle Ay balam. 

Sen konuş ki bitsin gam. 

Türk’ten Türk’e bin selam! 

Sen bana Türk’ü söyle. 

Muhammed Emin TÜRKYILMAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÇIĞLIK 
Hangi dil teklîf edildi sana 

hangi yolda gölge bekledin 

bir ömür omuz verdiğin hayaller 

sana hangi hayâtını bahşetti 

dil toyunda mayalanan seslerin 

şîvelendiği görklü söz hangisiydi 

 

inişleri tırmanmadan varılır mı 

buluşmamış hecelerin çillendiği toprağa 

bir inişin dibindedir bir başka iniş 

buluşmalar bir çiçeğin dibinde 

bir hece bir hecenin peşinden 

evcilleşen hecelerin düşünde 

 

yorulur ıssız seslerin yürük katarı 

çobansız hecelerle varılır mı menzile 

töreli terkiplerin bildin mi neymiş tadı 

söz bağında esen kutlu ıtırlı yelin 

abâsız şâirlere sordun mu neymiş adı 

 

yüklendiğin söz verir ağır yükünü 

seni çeker âşinâ masalların kuytusu 

korkuludur en karanlık kılavuz 

dilden çıkar elden geçenlerin türküsü 

elden gelir yoldan çıkanların ülküsü 

tan vakti kan olur mu güllerin çığlığı mı 

sazların ülkesinde sözlerin sığlığı mı 

 

kurak sesler oynar da 

kaynar mı söz pınarı 

düşte görsen yazılmış boydan boya bir döşe 

o düş senin çığlığın inan inan o düşe... 

Abdülkadir DAĞLAR 

 



 
 
 
 

 

 

 

DEĞİŞTİ (HİCİV) 
Kuyunun içine pislik girince  

Bin yıldır içilen suyu değişti. 

Nefsine uyup da tersten görünce, 

Arifin, abidin huyu değişti. 

 

Hevesi olanın umudu bitti. 

Menzile ermeden erkenden gitti. 

Yıl ayak diredi, gün firar etti. 

Haftası, ayı, asrı değişti. 

 

Âlim cüheladan akıl alınca, 

Hekim hastasını derde salınca, 

Adalet de mülkten ayrı kalınca, 

Hissesi olanın payı değişti. 

 

Uğraştıkça boşa çıkan çabanın, 

Sürüsüne kurt getiren çobanın, 

Babası belirsiz doğan bebenin, 

Meşrebi, mezhebi, soyu değişti. 

 

Saf olan sır arar; samanda, sapta, 

Aş barınmaz; dibi delinmiş kapta, 

Birbirine giren ince hesapta, 

Rakamlar tutuştu, sayı değişti. 

 

Doğruluk ne gezer kem olan zanda, 

Paslanmış kör kılıç kırıldı kında, 

Kendini görünce dev aynasında, 

El kadar cücenin boyu değişti. 

 

Def olmadı hırsı, bitmedi kini. 

Menfaat içinmiş imanı, dini. 

Kul Ümit'im telef ettin kendini. 

Nesini düzelttin, neyi değişti? 

Ümit BİLGİN 

 

 

 

DÜŞ 
Bir sızı belirdi içimde, 

Korkutuyor beni. 

Bir yaşanmışlık belirdi bilinçaltımda, 

Anlatamazdım kelimelerle. 

Tedavülden kalkan cümleler kuruyorum. 

Hayallerimle düşteyim... 

Uyandırmayın beni hayır! 

Dünya gerçek olamayacak kadar kötü, 

Alışılmayacak kadar yalancı. 

Azını bulmaya çalışan insanları, 

Fazlası zarar diyen insanlar ezmekte. 

Uyanmak istemiyorum hayır! 

Yanarken beynim yalanlardan, 

Cayır cayır. 

Suskunluğumu korumak istiyorum. 

Sana geliyorum, kurtarır mısın beni? 

Artık dillenmek istiyorum, işitir misin beni? 

Her şey bitecek uyanacağım, belli. 

Ama ben unutulma pahasına yazdım, 

Bu anlamsız terkib-i bendi… 

Saffet DİNLEMEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Ferdanın Hayalinde Sarı Ak Nergis 
Nehir taşmış, soylu gayelerden yana tuğyan akar. 

Her zerre güneşin dokunduğu boy verir tohumlanır. 

Süslenmiş tabiat en çarpıcı kıymette ziynetini takar. 

Son çalabın muştusu bir kevser yudumlanır.  

 

Karlar erimeye yüz tutmuş yüce dağ başlarında, 

Sahibine dönüyor yılkı atları çetin kışın ardından,  

Bir yaşamışlık anlatır damgalar biçimli taşlarında 

Süzüle süzüle iner bir tüy gökte kuş kanadından. 

 

Uzak dallarına doğru ağaçların özsu ilerlemiş. 

Yeni bir yaşam hakkı tanımış evren yapraklara, 

Renkli mevsimlerde yeşillenmiş kır yürüyüşü, 

Yalın ayak adım gün ışığı ısınmış topraklara.  

 

Yer altından cılız bir kök filizleniyor inceden ince, 

Çiçekleniyor yer küre uzun yağmurlardan sonra, 

Havaya bir deli dolu yaşamak sevinci sinince, 

Kabuklar kendiliğinden dökük izi kalmayan yara. 

 

Ferdanın hayaline dalmışım yıldızlı karanlık, 

Hoş bir rüzgâr tül perdeyi havalandırıyor. 

Tanıdık bir ses duyuyorum gibi kısa, bir anlık 

Söyleyiş, suyun karşı kıyısı güzellikleri andırıyor. 

 

Göçmen kuşlar misali konup ırak diyarlardan, 

Geliveriyor şen yurdum nüvitler getirerek yanında, 

Hâllerine tutkun uğruna ömr-ü feda şiarlardan 

Bir efsun var kendine çeken sıcak kanında. 

 

Memleket asırlar boyunca bizim olan bambaşka, 

Hülyalı gözleri kıvır kıvır saçları hücrelerinde his, 

Aşinayım coğrafyasının sesine yapısına ve aşka, 

Deniz köpüğü kadar ak, yaz kadar sarı nergis… 

Burhan Kâzım ÇALIK 

 

 
 

Hazar’ın Kıyısında Yeniden Doğuş 
Tükeniş melodramı kumu azalan ince belli saat, 

Kırgınlıklar tayfuna tutulur, titrek değerler yiter. 

Yaşanmayan hayatın vebalini yüklenir sözcük, 

Aleyhtekiler, başa gelenlerin bostanında biter. 

 

Kendini derin sularda arayan yoğun yalnızlık 

Arzın kımıldanışları, fark edilmesi zor titreşim 

Vücudun çizgilerine ruhu sindiren sükûnet  

Güneşli gün; dolu vuran, kırağı düşen yerleşim. 

 

Anlık karar gaflet süreçleri ve peşi sıra nedamet 

Sisin pusun ortasında kalan çoğu zaman insan  

Başka sıkıntılar, farklı savunmalar, kara ihtimaller 

Duyguların bir başkaldırısıdır, her daim hüsran. 

 

Yaşamı katlanılır kılan hayal gücündeki renkler, 

Sevinç, mutluluk gökkuşağına kurulan salıncak, 

Sevi, yalın ömrün müphem duraklarında bekler. 

Gelecek, umutlar kök saldıkça yeşerir ancak… 

 

Hızlı dalgalarda çoğalan tuzlu köpükleri tutmak, 

İstiyordun ki sığsın narin parmaklarına deryalar. 

Kollarını iki yana açıp sarılmak kavuşmak maviye,  

Benliğinde varlığınla inandığın lacivert ütopyalar. 

 

Kutlu heyecanından, dizlerinin bağı çözülüyordu, 

Direnmeyi öğütlüyordu, yaşamdan aldığın haz.   

Tanrıçalar gördükçe seni, kendilerine üzülüyordu. 

Nasıl da yakışıyordu mahcup boynuna naz. 

 

Güneş bir nevi, buğday tenin, arzuları pekiştiren 

Geçmişimle arama bir perde çeker hisli nazarın, 

Ötelerden gelen güzellik, cennetten damlayan nur  

Gülüşün, yeniden doğuş kıyısında Hazar’ın... 

Burhan Kâzım ÇALIK 

 



 
 
 
 

 

 

  

 

Казанга Кайнар Сәләм (Kazan'a Çokça Selam) 
 

Канатларыннан көннәр төгелә кошларның 
көз килгәндә 

Уза шушу көннәр, узып гөмергә җитә 

Әгәр бер шәхәр алынган булса бер тапкыр 
йөрәккә 

Онытып булмый аңы гөмердә 

 

Ак болытлардан норлар сирпелә Казанга 

Төрле төрле кошлар җитеп килә анда 

Иделнең тавышы минә тамырымда тойыла 

Сизәм ул мине үзенә шакыра 

 

Сандугачлар сайрый, карлыгачлар җырлый 

Сиерчыклар оча башлый Иделгә карый 

Анлаталар миңа аның матурлыгын 

Бик яраталар икән Идел буйларын 

 

Саклый шушу шәхәр үткәннәрнең серләрен 

Анлата башлый миңа ул хисләрен 

Килегез бергә тыңлыйк аны 

Яратыйк бөтенебез дә Казанны 

 

Кемнәр яшәгән икән шушу шәхәрдә 

Дәшти Кыпчак, Алтын Урда һәм Казан 
Ханлыгы 

Кемнәр тагын барып моңланган шул Иделгә 

Карап әйтәм аның гомер күзгесенә 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanatlarından günler dökülür kuşların güz 
geldiğinde 

Geçer şu günler, geçip ömre ulaşır 

Eğer bir şehir alınırsa bir kere yüreğe 

Unutmak hiç olur mu onu bir daha ömürde? 

 

Bembeyaz bulutlardan nurlar serpilir Kazan'a 

Türlü türlü kuşlar uçup gider o yana 

İdil'in sesini işte damarlarımda duyuyorum 

Bana sesleniyor, hissediyorum. 

 

 

Bülbüller öter, kırlangıçlar şarkı söyler. 

Sığırcıklar uçmaya başlar İdil'e doğru. 

Anlatırlar bana onun güzelliğini 

Ve de İdil'i ne çok sevdiklerini. 

 

 

Saklıyor bu şehir geçmişin sırlarını 

Ve anlatmaya başlıyor bana duygularını. 

Toplanın! Birlikte dinleyelim anlattıklarını. 

Sevelim hepimiz bu eşsiz şehir Kazan'ı. 

 

Kimler yaşamış bu şehirde? 

Deşt-i Kıpçak, Kazan Hanlığı ve Altın Orda 

Başka kimler hüzünlenip gelmiş bu İdil'e? 

Bakıp söyleyeceğim onun ömür aynasına. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

922 елдан башлап монда халык Мүселман 

Аннары Алтын Урдада Исламны кабул итте 
Бәркә Хан 

Олуг Мөхәммәд Хан Казан Ханлыгын идарә 
итте 

1552дә Татар язмышы үзгәрде 

 

Хәзер Казанның уртасында ялтырап тора 
Сөембикә манарасы 

Ханбикәбезнең көз яше төгелә аның үстенә 
тамчы тамчы 

Йуллыйм мин анда яфрак булып сагышымны 

Көз җилләре исеп җиткерә Казанга аны 

 

Кол Шәреф Мәчете сезгә сәләм берә 

Габдулла Тукай, Муса Җәлил килегез дип 
әйтә 

Татарлар телне дә, тарихне дә, элне де 
саклыйлар 

Беткән юк, әле дә әйтәчәк күп сүзебез бар. 

 

 

922 yılından beri burada halk Müslüman. 

Sonraları Altın Orda zamanı İslam'ı kabul etti Berke 
Han. 

Uluğ Muhammed Han Kazan Hanlığı'nı kurdu. 

1552'deyse tüm Tatarları kader vurdu. 

 

Şimdi Kazan'ın ortasında parıldıyor Süyümbike 
Anıtı. 

Üzerine damlıyor sultanımızın gözyaşları. 

Hasretimden yapraklar dökülüyor birer birer, 

Esip ulaştırsın Kazan'a onları güz rüzgarları. 

 

Kul Şerif Camisi sizlere selam veriyor. 

Gabdulla Tukay, Musa Celil sizi davet ediyor. 

Tatarlar dillerini de, tarihlerini de koruyorlar. 

Bitmedi işte, daha söyleyecek daha çok sözümüz 
var! 

 

Gamze Nur NALBANT

Гамзә Нұр Налбант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

NAR-I AŞK 
Yağmur, şiddetiyle yeri delerken 

Öfkem, sağanak olmuş yağarken 

Ellerimde gül vardı, alev alev yanıyordu. 

Gülüşün, pusu kurulmuştu.  

Sensizlik boğazımı yırtıyordu. 

Kocaman dağ, kum tanelerine dönüşüyordu. 

Hatırlıyorum en son seni özlediğimde böyle tarifsiz 
duygulardaydım. 

Ay yüzünde saklamıştım hayatımı. 

Sen tebessüm edince hissiz dünyam cana geliyordu. 

Yapraklar, kendinden emin yeşeriyordu. 

Ruhumun perdeleri açılıyor, huzur buluyordu. 

Gittin... 

Bu gidişin hangi belalı güne benzer, hangi küfre 
sığar bu terk ediş? 

Çantamda resmin varken kulaklarımda yüreğime 
umutsuzluk eken cümlelerin vardı.  

Söylesene; hayaliyle murada erdiğim, hiç mi 
sevmedin?  

Ne zaman maskeni takıp umutlarımın celladı, 
geleceğimin katili oldun? Hüküm verip astın? 

Sormak isterdim. 

Yıllar kaydı gittin ellerimden. 

Senden sonra ileri koşamadım, yerimde saydım. 

Mutluyum ama eksiğim sözüme kimseyi 
inandıramadım. 

Adını hiçbir cümlede geçirmedim, harflerden 
kıskandım. 

Sensizliğin labirentlerinde kayboldum, hayatın 
damarlarında gezdim. 

Bana gelmediğin her saniyeye ilmek attım. 

 

Fazlasıyla özledim, ziyadesiyle kahroldum. 

Bugün sanki ilk kez yokluğunla savaşmaktayım. 

Geçmiyor ki, kalp sızısı. 

Hiçbir şey eskisi değil. 

Mevsimler neşesiz, yaprak dökmüyor sonbahar, 
keyifsiz. 

Kalbim, bıçağın iki yüzü, öfkelense şimşek çakıyor, 
yer-gök karışıyor. 

Sükûta çekilse, yaraları azıyor, oluk oluk kan akıyor 

Ne yapacağımı şaşırdım. 

Bekledim uzun süre, sonra vuslata kefen biçtim. 

Sen nâr-ı aşktın en sevgili, ben gamzende kül oldum. 

Aslı Şafak 

 

URUMÇİ 
Bir gece ansızın çöken zulümdü, 

Urumçi’de katliam var a dostlar. 

Yas olup bastıran sanki ölümdü, 

Urumçi’de katliam var a dostlar! 

 

Sarı çıyan çoluk çocuk demedi, 

Türkler idi kini hakkı sevmedi. 

Ol ümmet ki iki cihan sermedi, 

Urumçi’de katliam var a dostlar! 

 

Uygur, Kazak, Kırgız Türklüğün şanı, 

Ecdadından kalan serveti tanı, 

Boş yere harcama vaktini anı, 

Urumçi’de katliam var a dostlar! 

 

Lütfi Baba Hak’tan yardım diliyor, 

Gardaşının gözyaşını siliyor. 

Zafer elbet bizim kâfir biliyor, 

Urumçi’de katliam var a dostlar! 

Erhan ÇAPRAZ 

(05.07.2021- 12.03) 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

ÖLMEYE GELİYORUM 

Kirpiğinin ucuna düğümlenen inciyi, 

Pür telaş perçemimle silmeye geliyorum. 

Gamzeni gölgeleyen kalbindeki sancıyı, 

Dudağın kenarından almaya geliyorum. 

 

Gül içinde çileyen bülbülün ahı ile, 

Yâre boynunu büken gonca semahı ile, 

Efsunlu gecelerin tatlı günahı ile, 

Şeyda rüyalarını bölmeye geliyorum. 

 

İçimin ülkesinde susmaz şarkılarımla, 

Mavera göklerinde asi yılkılarımla, 

Adın her andığımda kopan yankılarımla, 

Okyanusunda zerre olmaya geliyorum. 

 

Bırak yansın ellerim teninin ateşiyle, 

Dokundukça dağlansın çölünün güneşiyle, 

Derd-i yâr olan ruhum hem dem olsun eşiyle, 

Benliğimi özünde bulmaya geliyorum. 

 

Billur çağlayanları kurutan yakışınla, 

İbrişim saçlarını boynuma takışınla, 

Ruhumu teslim alan buğulu bakışınla, 

Mübarek huzurunda ölmeye geliyorum. 

Ülkü OLCAY 

 



 
 
 
 

 

Röportaj 
 

Yeşilovacık Oldu Karaovacık 

 

Mersin’in Silifke ilçesindeki Yeşilovacık mahallesinde olan yangını Niyazi Demirel amca nasıl olduğuna dair 

sorularımı cevapladı. Ömrü hayatında böyle bir yangın görmediğini ve bu yerin adı ormanlarla bir doğa harikası 

olduğu için Yeşilovacık olduğunu bildirdi. Niyazi amca “Yeşilovacık oldu Karaovacık” diyerek üzüntüsünü 

benimle paylaştı.  

Şule: Niyazi amca yangın nasıl oldu? 

Niyazi amca: Silifke’nin Işıklı mahallesindeki Kayabaşı yaylasında başlamış yangın. İki kişinin az bir 

miktar yangın çıkartıp kaçtığı söyleniliyor. İnsanlar yangını görmüş müdahale etmeye çalışmış ama 

yangın büyüyerek buraya kadar geldi. 

Şule: Yangında kaybın oldu mu? 

Niyazi amca: 250 tane kümes hayvanım var hepsi yanar dedim. Hayvanların hepsini yangın olursa 

kaçarlar diye saldım. Ayağım geçen gün yanmıştı o yüzden gündüz vakti yatıyordum. Yangın evime 

doğru yaklaşınca komşumun oğlu, “Niyazi abi kalk yangın var, yanacaksın!” dedi. “Ne yangını, oğlum.” 

dedim. “Kümesin oraya kadar yangın geldi.” dedi. Baktım yangın evime doğru yaklaşmış 2 ve 3 önemli 

evrak vardı.  Baktım yanacağım onları alır almaz evimi kilitlemedim bile kaçtım. Arabadan inerken 

yanıyormuşum gibi hissettim. O gün rüzgâr çok şiddetli olduğu için 50-60 metreden insan yangını 

hissediyordu.   

Şule: Yangına müdahale edildikten sonra neler oldu? 

Niyazi amca: Yangın evimi yakmıştır diye düşünmüştüm. Otları sürdürdüğüm için temiz yer olunca 

yangın ilerlememiş. Evimi yakmamış fakat yangına 25 metre mesafesi olan ateşin ısısı incir, avokado ve 



 
 
 
 

 

kivi ağacımı yakmış gibi yapmış mahvolmuş. Bahçemin etrafında olan başka tarlalar sürülmediği için 

oldu. Küçük otlar olunca yangının ilerlemesine sebep oldu. Zeytin, badem, incir vs. 1700 tane ağacım 

yandı. Bahçemin etrafında tarlası olan insanlar, yabancı küçük otları sürerek temizleyebilirlerdi. O zaman 

bahçeme yangın gelmezdi. 

Şule: Can kaybı oldu mu? 

Niyazi amca: İnsanlar ölmedi sadece bağı bahçesi yandı ama ormanda çok can kaybı oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

GÖÇEBE DÜNYASINDAN HABERLER 

 

Rus işgal altındaki Kırım'da doğal nüfus düşüşü artıyor 
 
 
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da ölüm oranı ile doğum oranı arasındaki fark yıldan yıla artıyor. Ölüm oranı 
doğum oranını aştığı için doğal nüfus düşüşü bir yılda yüzde 44.4 arttı. 
 
Rus işgali altındaki Kırım’da doğal nüfus düşüşü oranındaki artış devam ediyor. Kremlin’in kontrol ettiği sözde 
Kırım İstatistik Kurumunun verilerine göre, yarımadada 5 yıldır ölüm oranı doğum oranının altında kalıyor. 
Açıklamada, geçen senenin aynı dönemi ile kıyasla bu senenin ilk 6 ayında yeni doğanların sayısının yüzde 1 
azaldığı, ölenlerin sayısının yüzde 14,9 arttığı aktarıldı. Ocak- Haziran 2021 tarihleri arasında yarımadada kayda 
geçen yeni doğanların sayısı 8 bin 700 iken ölenlerin sayısı 15 bin 600 oldu. Böylece 2021 yılının ilk 6 ayında 
ölüm oranı doğum oranını 1,8 kat aştı. Doğal nüfus düşüşü 6 bin 900 kişiye ulaşırken geçen seneye kıyasla yüzde 
44,4 arttı. 
 
YARIMADAYA YERLEŞTİRİLEN RUS VATANDAŞLARI SAYESİNDE NÜFUS ARTIYOR 
Öte yandan işgalcilerin istatistik verilerine göre Kırım’daki nüfus sayısı artıyor. Nüfus artışı Kremlin yönetiminin 
yürüttüğü yarımadanın demografik yapısını değiştirme politikası sayesinde gerçekleşiyor. 
 
İŞGALDEN SONRA KIRIM’A NE KADAR RUS YERLEŞTİ? 
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 2014 yılından sonra Rus yönetiminin Kırım’a 500 bine yakın 
Rus vatandaşı yerleştirdiğini bildirmişti. Ceppar ayrıca işgalden sonra yaklaşık 60 bin Kırımlının yarımadayı terk 
ettiğini kaydetmişti. Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, işgalci Rusya’nın yedi yıldır 
Kırım’a Rus vatandaşlarını yerleştirerek, demografik yapıyı bozmasına karşı Ukrayna Parlamentosunun yasa 
çıkarması için teklifte bulunmuştu. 
 
Kırımoğlu, işgalci Rus yönetiminin, 2014 yılından itibaren yerli halkı yarımadanın dışına itme politikasını 
yürüterek, Kırım’a aktif bir şekilde Rus vatandaşlarını yerleştirdiğini kaydetmişti. 
Kaynak: QHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Özbekistan, sınırı ihlal eden Afgan uçağının silahlı kuvvetler tarafından 
düşürüldüğünü açıkladı 

 
Afganistan sınırı yakınındaki Surhanderya bölgesinde düşen Afganistan silahlı kuvvetlerine ait uçağın Özbekistan 
silahlı kuvvetlerince vurulduğunu duyurdu. 

 

 
 
     
Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma birliklerinin, dün gece Afganistan 
silahlı kuvvetlerine ait askeri uçağın ülke hava sahasını ihlal etmesini önlediği, düşürülen uçağın ülke 
sınırlarını ihlal ettiği belirtildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, olayda ölen olmadığı bildirildi. 

Daha önce, yerel basında yer alan haberde, dün gece Özbekistan’ın Afganistan ile sınırındaki Surhanderya 
bölgesinde Afgan silahlı kuvvetlerine ait uçağın düştüğü, uçakta bulunan iki Afgan askerinin yaralandığı 
iddia edilmişti. 

Afganistan'da Taliban'dan kaçan içinde ikisi kadın 143 Afgan askerinin bulunduğu Afganistan silahlı 
kuvvetlerine ait 3 uçak ve 2 helikopter, dün gece, Tacikistan’ın Afganistan sınırındaki Bohtar havaalanına 
iniş yapmıştı. 

Kaynak: AA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

        Kitap Önerileri 
 
 
 


