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ÖN SÖZ 
 

 

13. Sayımızı Sunarken  
 

Geçmişten günümüze Karadeniz’in kuzeyi farklı Türk uruklarının meskeni olmuştur. 
İskitlerden itibaren Türklerin sürekli var olduğu bu bölge, tarihî kayıtlarda Deşt-i Kıpçak 
olarak anılmaktaydı. Sovyetler Birliği, II. Dünya Savaşı sonrası Nazilerle işbirliği yapmakla 
suçladığı Kırım Türklerini sürgün etmiştir. Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte sürgünden 
geriye kalan halkın bir kısmı öz yurduna dönmüştür. Fakat 2014 yılında Kırım’ın tekrar işgal 
edilmesiyle birlikte Kırım Türkleri tekrar sürgün edilmiş ve var oluş mücadelesi içerisine 
girmiştir. Bu işgalin izleri henüz silinmeden bir taraftan da Ukrayna’nın geride kalan kısmına 
işgal girişimleri başlatılmıştır. Öncelikle bilinmesi gereken en önemli gerçeklerden birisi 
Ukrayna’da hâlihazırda birçok Türk uruğunun yaşıyor olmasıdır: Kırım Türkleri, Gagauz 
Türkleri, Karaim Türkleri, Karay Türkleri, Kırımçak Türkleri, Urum Türkleri gibi yerli 
Türklere ek olarak Ahıska Türkleri ve Azerbaycan Türkleri yaşamaktadır. Oldukça üzücüdür 
ki Urum Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Mariupol şehrinde şiddetli çatışmalar hâlâ devam 
etmektedir. Rus işgali ile birlikte bölgedeki Türkler tekrar soykırımlarla karşı kaşıya 
kalmıştır. Savaş öncesi Urum Türklerinin bir kısmı Yunanistan’a göç etseler de büyük bir 
nüfus Mariupol’da kalmıştır. Diğer yandan Yunanistan’a göç eden Urum Türklerinin de 
asimile edilme ihtimalleri her geçen gün artmaktadır.  21 Mart’ta Türklerin Ergenekon’dan 
çıktığı gibi Kırım'ın azat edileceği günü sabırsızlıkla beklemekteyiz. Bu beklenti ile beraber 
bağımsızlığımızın simgesi olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten 
kutluyoruz. 
Gazi Paşa’mızın ‘’Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır’’ ilkesini kendine şiar edinen 
Göçebe Dergisi’nin 13. sayısını sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.   
 
Dergimizin Nisan Sayısı, ‘’Düşünce/Fikir Yazıları’’,‘’Edebî Yazılar’’, ‘’Türk Dünyası Ortak 

Atasözleri’’ ve ‘’Kitap Önerileri’’ olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır:  

 

Düşünce/Fikir Yazıları; Mehmet Akif Ersoy’a Mektuplar, 18. Yüzyıl Azerbaycan Şairi: Molla 

Velî Vidâdî, Ahvalimize Fetva Arıyoruz, Anadolu’da Kuman-Kıpçak Varlığı, Azerbaycan’ın  İlk 

İstanbul Büyükelçisi - Büyük Türk Oğlu Yusuf  Bey Vezirov, Doğanin Mucizesi, Mine Söğüt’ün 

“Aile Ölüyor” Öyküsüne Vegan Perspektiften Bakmak, Seyid Azim Şirvani Hayatı ve Eserleri 

Üzerine, Sovyet İşgalciliğinin Anatomisi, Şerali Turdıyev, Şehr-i Tarih, Taştaki Kültür 

“Balballar”, ve Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Şiirlerinde Halk Bilimi İzlekleri başlıklı yazılardan 

oluşmaktadır. 

Edebî Yazılar; Bostan, Gagauz Halk Edebiyatından Bir Hikâye: “Aptal Kurt”, Haysiyet Terazisi, 

Yaşamak Niyeydi?, Anamın Gözyaşı, Bir Köy Dönüşü, Gizem, Gün Olur, Hakikat İkbali, 

Karanlığımdasın Aydınlığım, Türk Gibi Yaşa, Uyanış, Vicdansızlık Savaşı ve Yaz Yağmuru 

başlıklı yazı ve şiirlerden oluşmaktadır.  

 

 

Saffet Alp YILMAZ 
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DÜŞÜNCE/FİKİR YAZILARI 
 

Mehmet Akif ERSOY’a Mektuplar 

 

Sevgili Mehmet Akif Ersoy; 

Türk gençliği olarak, Türkiye’nin sesi olarak sesleniyorum sana! Vatanına milletine âşık olan, bu 

aşkla yanıp tutuşan biz Türk Devletine yazmış olduğun marş ile yerlere göklere sığmayan 

destanımızı anlatan koca yürekli insan! 

Yattığın yerde rahat uyu. Biz ki Türkiye’nin geleceği, gelecek nesillere yol gösteren Türk milleti 

var oldukça kanla yıkanmış al bayrak göklerden inmeyecek. Bu vatan için yazmış olduğun marş... 

O marş ki Türk halkına, şehitlerin adına yazmış olduğun marş, hiçbir zaman susmayacak. Çağlar 

boyu söylenmeye devam edecek. Ta ki dünyada tek bir Türk kalmayana kadar. Şanımıza şan katan, 

Türk milletini özgür ve bağımsız kılan marşımız, vatanımın dört bir yanında yankılanacak. Bu 

cennet vatan uğruna dökülen kanlar ancak böyle güzel bir marş ile anlatılabilir idi. Biz ve gelecek 

nesiller vatan aşkını, millet sevdasını ve bağımsızlık mücadelesini bu marşla iliklerimize kadar 

hissediyoruz, hissedeceğiz de. Okuduğumuz her mısrada, dinlediğimiz her kıtada, bu vatan için 

verilen o kutlu mücadele, halkımızın çektiği her ızdırapta bile bu vatandan vazgeçmediğini, her 

zorlukta bu vatana sahip çıkıldığını tüm benliğimizle biliyor ve gurur duyuyoruz. Şunu bilin ki 

üstadım, bu al bayrak göklerde dalgalandıkça sizin de dediğiniz gibi “Korkma! Sönmez bu 

şafaklarda yüzen al sancak.” 

Kaleme almış olduğunuz bu kutlu marş, her kelimesi ile vatana olan aşkımızı, vatan uğruna bir 

ateş gibi yanan bu yüreğimizi bir rüzgâr misali körükler. Yeryüzünde bilinen bağımsızlığımız, 

özgürlüğümüz göklerde de hâkimliğini sürdürecek. Gökyüzünde açan güneş bizlerin üzerine 

doğacak ve Türk yurdu ebediyen bizim kalacak... 

 

Aleyna KILIÇ 

Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 
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Sevgili Mehmet Akif Ersoy, 

Bize bıraktığın manevi mirasımız; İstiklal Marşı’mızın satırlarında da yazmış olduğun gibi ay yıldızlı, al 

bayrağımızın göklerde daima dalgalanması ve kan kırmızısının hiç solmaması için gerekirse canımızı dişimize takar 

kanımızdan da vazgeçeriz. Sen rahat uyu. Sen ki Mehmet Akif Ersoy’sun, seni insanlara kusursuz bir şekilde nasıl 

anlatacağım. Sen ki, özgürlük ve hürriyet bilincini en iyi yansıtan yüce şair ve karşılık beklemeyen büyük 

vatansever. Türkiye sana minnettar. Seni saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Ey bayrak sevdalısı şairimiz, senin için 

sarı saçlı Mihriban’ımdan, kanımdan, canımdan vazgeçip dağlarda okuyacağım, büyük bir sevda ile yazdığın İstiklal 

Marşı’mızı. 

Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları olarak aç da kalsak, açıkta da kalsak, vatanımızın her karışını senin 

gibi seveceğiz ve bayrağımızın çehresini hiç ama hiç soldurmayacağız. Sana söz veriyoruz ki, senin gibi vatanına 

sahip çıkan ve atalarımıza da yakışır gençler olacağız. Sen İstiklal Harbi’nin manevi cephesinin önderi, sen 

bağımsızlık aşkıyla kaleme aldığın İstiklal Marşı ile milletimizin sesi oldun. İstiklal Marşı’mız bizim için bir şeref, 

bir namustur. Ve her daim uğruna can versem de vermesem de şerefimizi ve namusumuzu çiğnetmeyeceğiz. İstiklal 

Marşı’nın büyük şairi, iki günde yazdığın on kıtalık bu destanı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 

Türk olmak zordur, bir sürü devletle savaşırsın; Türk olmamak daha zordur, karşında Türklerle savaşırsın. Gazi 

Mustafa Kemal Paşa’nın, mavi gözlü devin sözlerine uyup vazgeçtim kanımda, canımdan, Mihriban’ımdan… 

Kalbime kurşunlar saplandığında anladım ki, sadece kanımın bir damlasını ay yıldızlı bayrağıma feda ettiğimi… 

Susmuş herkesin vicdanı, donmuştu kansızlara olan kanlar, yukarıda sela sesleri, tabutumun üstünde ağlayan 

Mihriban’ım… Kimseyi duymak, görmek istememiştim, ta ki gür seslerle okunan İstiklal Marşı’mızı duyduğum ana 

kadar… 12 Mart 1921 her devletin kıskandığı, benim ise başımda okunan İstiklal Marşı’mın kabul tarihiydi… Sana 

ne kadar minnettar olduğumuzu anlatamam. 

Haftanın başı pazartesi sabahları, yazdığın on kıtalık İstiklal Marşı’mızı korkusuz, cesurca okuduğumuzu 

gördüğünde anlayabilirsin, İstiklal Marşı’mız için her şeyden vazgeçtiğimizi. Sevgili şairimiz, Mehmet Akif 

Ersoy’umuz mekânın cennet, ruhun şad olsun. Sana saygı ve sevgilerimle mektubuma son veriyorum… Ben ve 

Türkiye Cumhuriyeti gençleri yaşadıkça bu bayrak yere inmez, gür seslerimizle okunan İstiklal Marşı’mız tekrar 

yazılmaz ve her daim okumaya devam ederiz. Rabbim ülkemize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. 

Minnetlerimle… Ata’m ve yoldaşlarına rahmet diliyorum. Âmin. 

Dilara Pala 

Fatih Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Öğrencisi  
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18. Yüzyıl Azerbaycan Şairi: Molla Velî Vidâdî 

Merve BALCI 

Azerbaycan şiirinin gelişmesinde 18. yüzyılın kendisine mahsus bir yeri vardır. Şiir, Azerbaycan edebiyatında 

11. yüzyıldan itibaren klasik ve halk şiiri olarak iki ayrı koldan yoluna devam etmiştir. 18. yüzyılda ise bu iki 

farklı şiir anlayışı belirgin bir şekilde birbirine yaklaşmaya ve birbirinden istifade etmeye başlamıştır. Bazı 

şairler hem aruz ile klasik tarzda hem de hece ile halk şiiri tarzında şiirler yazarak Azerbaycan edebiyatında bu 

yeni temayülün temsilcileri olmuşlardır. Bu şairlerin klasik tarzda yazdıkları şiirlerde halk şiirinden gelen tesir 

ile hayatla daha gerçekçi münasebet kurulmuş ve toplumsal olaylara daha fazla yer verilmiştir. Klasik şiirin 

soyut dünyasından uzaklaşan şiir, somut güzelliklere ve aşk anlayışına meyletmiştir. Aynı zamanda şiirde 

kullanılan dil sadeleşerek halkın konuştuğu dile yaklaşmıştır. İşte bu temayülün önde gelen temsilcilerinden 

biri de Molla Velî Vidâdî’dir (Değer, 2017, s. 32). 

Vidâdî’nin Hayatı 

Vidâdî’nin hayatıyla ilgili malumatın çoğu halk arasından derlemelere, yazıya intikal eden söylentilere ve 

şiirlerinden elde edilen bilgilere dayanır (Akpınar, 2013, s. 102). Vidâdî, 1707 yılında Azerbaycan’ın Şemkir 

şehrinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Velî olup şiirlerinde “Vidâdî” veya “Hasta Vidâdî” mahlasını kullanmıştır. 

Babası Mehmed Ağa, Şemkir’in okumuş ve aydın insanlarından biri olarak tanınır. Şairin annesinin ismi ise 

Hatice’dir. Vidâdî, 18 yaşına kadar eğitimini ailesinin yanında almış, dinî eğitimin yanında Arapça ve Farsçayı 

da öğrenmiştir. Daha sonra Poylu’ya giderek medrese eğitimi almıştır. Vidâdî, medresede öğrenci iken babası 

çıktığı bir yolculuk sırasında eşkıyalar tarafından öldürülmüştür. Bu beklenmedik olaydan sonra Vidâdî, genç 

yaşta ailesinin geçimini üstlenmek zorunda kalmış, bu yüzden Şemkir’i terk ederek Kazah şehrinin Şıhlı köyüne 

göç etmiştir. Burada Ahmed Ağa isimli bir şahsın yanında kâtiplik, naiplik gibi görevlerde bulunmuş, Gıraq 

Salahlı köyünden Molla Cebrayıl’ın kızı Peri Hanım ile evlenmiştir. İlmi ve yeteneği ile Kazah’da kısa bir 

zamanda büyük bir nüfuz edinmiştir. Ahmed Ağa’nın ölümünden sonra 1756 yılında Vidâdî, 18. yüzyılın bir 

diğer büyük şairi ve yakın arkadaşı olan Molla Penah Vâkıf ile beraber Karabağ Hanlığı’na göç etmiş, yine Vâkıf 

ile birlikte Gülüstan Sarayı’nda İbrahim Han’ın hizmetinde bulunmuştur. Lakin Vidâdî, Vâkıf’ın aksine burada 

çok kalmamış, tekrar Şıhlı’ya dönerek çiftçilik ile meşgul olmaya başlamıştır. Bir süre sonra ilmi ve şöhreti ona 

tekrar saray kapılarını açmış, Gürcistan’da II. İrakli’nin sarayında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Fakat 

şiirlerinde de ifade ettiği gibi Vidâdî, hanlarla ve krallarla pek iyi geçinememiş hatta II. İrakli tarafından 

bilemediğimiz bir sebepten zindana atılmıştır. Vidâdî, 1781 yılında hapisten kurtulduktan sonra Kazah’a dönüp 

ömrünün sonuna kadar burada yaşamıştır. Vidâdî, devrinin önemli edebiyatçı, âlim ve siyasetçileri ile yakın 

dostluklar kurmuştur. Vâkıf, Hüseyin Han Müştak, Ağgızoğlu Pirî, Sarı Çobanoğlu bunlardan bazılarıdır. 

Vidâdî’nin Mehemmed Ağa ve Eyyub Ağa isimli iki oğlu olmuştur. Eyyub Ağa elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 

kaza ile kendini vurmuş ve hayatını kaybetmiştir. 1809 yılında, 102 yaşında iken vefat eden Vidâdî, Şıhlı 

köyünde defnedilmiştir (Değer, 2017, s. 32-33). Vidâdî’nin mezarının üzerinde şu beyit yazılıdır (Ağaoğlu, 

2013): 
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“Kim Vidâdî hastanın kabrin görüp etse du’â 

Ede Hak rahmet şefî’ ola Muhammed Mustafâ” 

Vidâdî’nin Edebî Şahsiyeti 

Vidâdî, yakın arkadaşı olan ve hemşehrisi sayılan Vâkıf ile beraber 18. yüzyılın Azerbaycan şiirinin zirvesinde 

yer alır. Vidâdî, sadece şairliği ile değil, bilgeliği ve istiğna sahibi olması ile de Azerbaycan’ın en tanınmış 

şahsiyetlerinden biri olmuştur. Şair hem klasik tarzda hem de âşık tarzında şiirler yazmıştır (Değer, 2017, s. 

33). Vidâdî’nin güzel düşünce ve ince zevk örneği olan şiirleri, Azerbaycan halkının acı ve kederlerinin de 

tarihidir (Səfərli & Yusifli, 2008, s. 632). 

Vidâdî’nin babasını kaybettikten sonra genç yaşta ailesinin sorumluluğunu almak zorunda kalması, ailesinin 

geçimini sağlayabilmek için vatanını terk etmesi ve oğlunun genç yaşta feci bir şekilde hayatını kaybetmesi 

şairin şiirlerine yansımıştır. Ayrıca Vidâdî, pek çok âlim, şair ve devlet adamı ile yakın dostluk kuruş olmasına 

rağmen istiğna sahibi bir karaktere sahip olduğu için devrin feodal güçleri ile bir türlü geçinememiş, hak ettiğin 

ilgiyi bir türlü görememiştir. Yakın dostlarından ve aynı zamanda devrin önemli devlet adamlarından olan 

Vâkıf ve Şeki hanı Hüseyin Han Müştak’ın trajik sonları da onu ziyadesiyle müteessir etmiştir. İşte tüm bu 

sebeplerden dolayı devrin bir diğer büyük şairin aksine Vidâdî’nin şiirlerinde talihten ve devrandan şikâyet, 

keder, yalnızlık, gurbetlik, bedbinlik en çok işlenen temalar olarak karşımıza çıkmaktadır (Değer, 2017, s. 33). 

Onun kederi, insana duyulan sevginin ve ilginin yeni bir tezahürü gibidir. 18. yüzyılda Azerbaycan halkı Vâkıf’ın 

şiirinde bir bağımsızlık ve özgürlük anının sevincini yaşarken Vidâdî’nin şiirindeki tarihî trajedide gözyaşı 

dökmüştür. Bu, Vâkıf ve Vidâdî’nin ünlü deyişmesinde görülebilir. Bu mübadele ve edebî tartışmada neşe ve 

hüzün, iyimserlik ve karamsarlık, fikrî coşkuyla dünya sevgisi vardır. Bu deyişmenin adı âşık-ozan deyişmesi 

değil, daha çok iki dünya görüşünün, iki zevkin ve sanatsal estetik ideallerin bir dışa vurum biçimidir. Her iki 

şairin de dünyaya, hayata, insana, ana vatana, hayatın maddi ve manevi güzelliklerine karşı tutumu olarak 

hayat bulur. Vâkıf’ın aksine Vidâdî, üzgün, kalbi kırık ve kırılgandır. Onu düşünen ve meşgul eden kişinin dış 

güzellikleri heva vü heves değil, onun iç-ruh dünyası, kaderi ve toplumsal üzüntüleridir (Səfərli & Yusifli, 2008, 

s. 636).  

Vâkıf  

Ey Vidadi, sәnin bu puç dünyada 

Nә dәrdin var ki, zar-zar ağlarsan? 

Ağlamalı günün axirәtdәdir, 

Hәlә indi sәndә nә var, ağlarsan? 
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Vidâdî 

Vaqif, nә çox yan baş-ayaq atarsan, 

Mәnә dersәn: nә bu qәdәr ağlarsan? 

Sәnin dә başında mәhәbbәt beyni- 

Әgәr olsa, eylәr әsәr, ağlarsan! 

 

Vâkıf 

Ta cәsәdin cüda olmayıb candan, 

Bil özünü artıq sultandan, xandan, 

Habelә ayrılıq nәdir ki, ondan 

Bu qәdәr çәkibәn azar, ağlarsan? 

 

Vidâdî 

Ağlamaq ki, vardır, mәhәbbәtdәndir, 

Şikәstәxatirlik mәrhәmәtdәndir, 

Әsil bunlar cümlә mürüvvәtdәndir, 

Olsa ürәyindә, betәr ağlarsan! 

 

Vâkıf 

Say qәnimәt diriliyin dәmini, 

Keçәn hәmdәmlәrin çәkmә qәmini, 

Ağlın olsun, sil gözünün nәmini, 

Dәxi geri gәlmәz onlar ağlarsan! 

 

Vidâdî  

Oxumadın "fәlyәzhәku" ayәtin, 

Çәkmәyibsәn yarü hәmdәm firqәtin, 

Bilsәn әgәr ağlamağın lәzzәtin, 

Ta gedincә nuri-bәsәr ağlarsan 
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… 

Vidâdî, Azerbaycan edebiyatında Fuzûlî’den sonra keder ve hüzün temalarını en çok terennüm eden şairdir. 

Fuzûlî’nin lirik kahramanın ruhsal ve duygusal durumunu kendi iç dünyasından yola çıkarak uygulamıştır. 

Vidâdî eserlerinde lirik kahraman, şairin duygularını dile getirme aracıdır (Mahmudova, 2019, s. 70). 

Vidâdî’nin şiirlerinde en çok işlediği temalardan biri de vatan sevgisi, hasreti ve gurbettir. Şairin vatanının 

bağından bahçesinden, güzelliğinden bahseden mısraları elbette vardır. Fakat, en çok hasretten ve gurbet elde 

kimsesiz kalmaktan dert yanmaktadır. Hatta şair gurbette şad insan görmeye bile tahammül edememektedir 

(Değer, 2017, s. 35). Örneğin, “Turnalar” şiirinde gurbet acısıyla boğulmaktadır. Kendi hüzünlü iç dünyasından 

yola çıktığı için turnaların da hep aynı derde müptela olduğunu zanneder ve okudukları nağmeleri de naleler 

gibi algılar. “Turnalar” şiirindeki yoğun gam ve keder hisleri buradan kaynaklanmaktadır. Şirin başkahramanı, 

kendi iradesinin dışında vatandan uzak düşen şairin ta kendisidir. Gurbetin ağır yükü altında ezilerek vatan 

hasretiyle yanıp tutuşan şair, etrafında derdini paylaşacak ve sıkıntılarını bölüşecek bir sırdaş ve bir dost 

bulamadığı için turnalarla dertleşir (Barmanbay, 2020, s. 1145-1146). “Turnalar”, âşıkların çalıp söylediği 

eserler arasında yer alır (Akpınar, 2013, s. 103).  

Azerbaycan Türkçesi: 

Qatar-qatar оlub qalхıb havaya, 

Nə çıхıbsız asimana, durnalar! 

Qərib-qərib, qəmgin-qəmgin ötərsiz, 

Üz tutubsuz nə məkana, durnalar? 

 

Təsbih kimi qatarınız düzərsiz, 

Havalanıb ərş üzündə süzərsiz, 

Gah оlur ki, danə-хuriş gəzərsiz, 

Gah düşərsiz pərişana, durnalar! 

 

Ərz еyləyim, bu, sözümün sağıdır, 

Yоllarınız haramıdır, yağıdır, 

Şahin-şоnqar sürbənizi dağıdır, 

Bоyanarsız qızıl qana, durnalar! 

 

Əzəl başdan Bəsrə, Bağdad еliniz, 

Bəylər üçün ərməğandır tеliniz. 
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Охuduqca şirin-şirin diliniz 

Bağrım оlur şana-şana, durnalar. 

 

Bir baş çəkin dərdməndin halına, 

Ərzə yazsın, qələm alsın əlinə. 

Vidâdî хəstədən Bağdad еlinə 

Siz yеtirin bir nişana, durnalar! (Araslı & Səfərli, 2014, s.17). 

Türkiye Türkçesi: 

Ey turnalar! Bölük bölük olup havaya yükselip neden gökyüzüne çıkarsınız? Garip garip, hüzünlü 

hüzünlü ötersiniz. Ey turnalar! Nereye gitmek istiyorsunuz? 

Bölüğünüzü tespih gibi dizersiniz. Havalanarak gökyüzünde kanat süzersiniz. Bazen de tek başınıza 

bağırarak gezdiğiniz olur. Ey turnalar! Bazen ise perişan hâllere düşersiniz. 

Bu sözümün doğrusunu söyleyeyim. Yollarınızda eşkıyalar, düşmanlar vardır. Şahin ve doğanlar 

sürünüzü dağıtırlar. Ey turnalar! Kızıl kana boyanırsınız. 

Eskiden beri Basra ile Bağdat, sizin yurdunuzdur. Kanat teliniz, beyler için armağan verilir. Ey turnalar! 

Diliniz tatlı tatlı şakıdıkça benim bağrım parça parça olur. 

Bu dertlinin hâlinden bir defa anlayın. Eline kalem alıp dilekçe yazsın. Ey turnalar! Dertli Vidâdî’den 

Bağdat’a siz bari bir nişan, (haber) ulaştırın. 

 

Vidâdî’nin Eserleri 

Vidâdî’nin divanı ne yazık ki bugün elde değildir. Azerbaycan’ın ağır ve sancılı tarihi içerisinde divanı ve olası 

muhtemel başka eserleri kaybolup gitmiştir. Eldeki şiirleri ise âşık cönklerinden ve âşıkların hafızalarından 

derlenerek bir araya getirilmiştir. Vidâdî’nin şiirleri Hamid Araslı tarafından derlenip toparlanmış, bu şiirler 

1939, 1957, 1968, 1977 yıllarında Kiril alfabesi ile en son 2004 yılında da Latin alfabesi ile yayımlanmıştır 

(Değer, 2017, s. 39). 

Vidâdî’nin Azerbaycan Edebiyatındaki Yeri 

18. yüzyılda Osmanlı sahası klasik Türk edebiyatında özellikle Nedim’in şahsında kuvvetlenen ve olgunlaşan 

mahallîleşme (Türk-i Basit) akımına paralel bir akım Azerbaycan sahasında da daha çok Vâkıf’ın nispeten de 

Vidâdî’nin şiirlerinde kendini göstermiştir. Şair, Azerbaycan Türkçesini son derece canlı bir şekilde 

kullanmıştır. Vidâdî, halk şiirinin şekil, içerik ve dil özelliklerinden faydalanarak klasik şiiri halk şiirine 

yaklaştırmış, böylece Azerbaycan klasik şiirine mühim bir yenilik getirmiştir. Divan şiiri ve halk şiiri arasındaki  
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bu yakınlaşma Azerbaycan şiirinin gazelden koşmaya doğru geçişinin bir tezahürüdür. Bu durum Azerbaycan 

şiirinin geleceğine bir yol gösterme mahiyeti taşımıştır. Nitekim Azerbaycan edebiyatının sonraki devirleri 

incelendiğinde şiirin bu devirden itibaren hece ölçüsü ile beraber tekamülleştiği görülür (Değer, 2017, s. 37-

40). 
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Ahvalimize Fetva Arıyoruz 

Muhammed Emin TÜRKYILMAZ 

Hayırlı ramazanlar güzel ülkem. 1443. Ramazan’ın sana ve tüm İslam âlemine iyilikler, 

güzellikler ama en önemlisi de geride bıraktığın o şanlı günlerini geri getirsin. Çünkü dünya 

seni bekliyor… 

Sakız çiğnemek orucu bozar mı, sorularının altında yıllar yılı oyalanan, debelenen bir nesil 

elbette unutacaktı onuru çiğnenen nesilleri. Ve o nesillerin aslında kendisine ait olduğunu… 

Türk kelimesinin kökeninde “güç, kuvvet” anlamına gelen bir içerik de barındırmaktadır. 

Türk kuvvetli olursa dünya da kuvvetli olur, adalet kurulur, nizam dirilir, zulüm vurulur. 

Uygar kelimesine ilham veren Uygur Türkü kardeşlerimiz Çin kızılı bir işkence altında 

boğulurken, ara sıra gündemimizi meşgul eden ancak her zaman gündemimizi meşgul 

etmesi gereken Mescid-i Aksa’nın kutsiyeti Siyonist postallarının altında çiğnenirken, sakız 

çiğnemek orucu bozar mı bozmaz mı, bize ne? Gönül coğrafyamızda, Türk-İslam dünyasında 

kardeşlerimiz kurşun yiyor. Hep beraber esas bunu düşünelim. Kurşun yemek orucu bozar 

mı? Kıymetli hocalarımızdan bu konuda fetva vermeleri ve bizi uyandırmaları Rabb’imizden 

niyazımız olsun. 

Hayırlı ramazanlar güzel ülkem…
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Anadolu’da Kuman-Kıpçak Varlığı 

Hasan CEYHAN1 

 

Kuman-Kıpçaklar çeşitli kaynaklarda şu şekilde zikredilmektedir:  

Macarcada “Kun”, Türkçede “Kuman”, Rusçada “Polovec (Polovets)/ Polca/ Polovçi /Plowci 

(Plowtsi, Polovtsı veya Polovtzi)” Almancada “Falben, Falawen”, Latincede “Cumanis, 

Cumani, Comani, Cuni”, Ermenicede “Xartes” ve Gürcü’de “Kivçaked”, Müslüman yazarlar 

tarafından “Kıpçak, Kifşak, Khıfşakh,” Moğollar “Kibcag”, Fransızlar “Koman”, Çince kaynaklar 

“Kibcha, Kin c’ha” olarak ifade edilmektedirler.  

Kuman-Kıpçakların Anadolu’ya ilk göçleri hakkında kesin bir tarih vermemiz söz konusu 

değildir. Ancak Anadolu’ya göç hareketleri sırasında hem Balkanlar hem de Kafkaslardan farklı 

zamanlarda göç etmiş olduklarını açık bir şekilde ifade edebiliriz.  

Kuman-Kıpçakların Anadolu’ya göç etmesinde Cengiz Han dönemi mühim rol oynamıştır 

diyebiliriz. Şöyle ki; bu dönemde Kiev Knezliği’nin parçalanması ve akabinde Rus Knezlerinin 

büyük knezliğe sahip olabilmek için mücadeleye girişmeleri knezlik sınırlarına yaklaşan 

düşmana karşı koyma işini zorlaştırmıştır. Böylelikle Rus Knezlikleri ile Moğollar arasında 

sadece Kuman-Kıpçaklar vardır. 1222 yılında Moğolların ünlü komutanı Subedey ile Cebe, 

Moğol ordularının başında bir keşif seferine çıkmışlardır. Bu keşif seferinde önce kendilerine 

saldıran Gürcü Kralı Georgiy Laşa’nın ordusunu yenmişler ve yollarını şaşıran Moğol orduları 

esir aldıkları askerler sayesinde dağ boğazlarından geçerek Kuman-Kıpçakların gerisine 

çıkmışlardır. Kuman-Kıpçaklar Moğol ordularının yaklaştığını fark edince Rus sınırlarına doğru 

çekilme kararı almışlardır. Ruslar, Moğolların kendilerine de saldıracağını düşünerek Kuman-

Kıpçakların ittifak teklifine sıcak bakmışlar ve Moğollara karşı birlik olmaya karar vermişlerdir.  

Bu sefer neticesinde Moğollar; 31 Mayıs 1223 tarihinde vuku bulan Kalka Muharebesi’nde 

Kuman-Kıpçak ve Rus ordularını mağlup etmişler ve bunun sonucunda Kuman-Kıpçakların bir 

kısmı Balkanlar ve Kırım’a, bir kısmının da Kafkas bölgesine göç ettikleri bilinmektedir. 

 
1 Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Bilim  Dalı, Doktora Öğrencisi. 
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Kuman-Kıpçaklar; Kafkaslardan Anadolu coğrafyasına gelmişlerdir. Çoğunlukla Kuman-

Kıpçaklar, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun farklı bölgelerine yerleşirken, kalan kısım ise 

Orta Anadolu’nun bazı bölgelerine yerleşmiş oldukları bilinmektedir.  

Balkanlarda çeşitli etkiler altında Hristiyanlaşan Avar, Bulgar, Peçenek, Uz, ve Kuman-Kıpçak 

Türk kavimlerinin bilhassa Bizans İmparatorluğu’nun ordularında önemli görevlerde 

bulundukları anlaşılmaktadır. Bizans İmparatorluğu’nun sınırlarını koruma amacıyla 

Anadolu’ya göç ettirilip, çeşitli yerlere iskân edilen bu kavimler Anadolu’nun yerleşme tarihine 

mühim etkileri olduğu görülmektedir. Bilhassa 1071 yılında Malazgirt’te gerçekleşen savaşta 

Alp Aslan’ın karşısındaki Bizans İmparatorluğu ordusunda önemli ölçüde Kuman-Kıpçak ve 

Peçenek askerlerinin varlığını ve bu askerlerin Bizans ordusunu terk etmelerini engellemek 

amacıyla Bizans İmparatoru’nun, Türk töresine uygun bir şekilde ant içirdiği Bizans 

kaynaklarında ifade edilmektedir. Nitekim  

 

Bizans İmparatorluğu sınırlarını gelebilecek dış tehlikelerden korumak amacıyla Türk kavimleri 

ile birlikte Kuman-Kıpçak kavimlerini de sınırlara yerleştirmiş olması ve Kuman-Kıpçakların 

1071 yılında Malazgirt’te Alp Arslan ile yapılan savaşta Bizans İmparatorluğu ordusunda yer 

almaları bunların Anadolu’ya Oğuzlardan önce geldiği ihtimalini meydana getirmiştir.  

Öte yandan Balkanlara göç eden Kuman-Kıpçaklar, bazı boylarının bölgeye zarar vermesi 

sebebiyle Bizans İmparatoru İoannes Vatatzes döneminde (1222-1254), Anadolu’nun çeşitli 

yerlerine iskân ettirilmiştir.  Bu noktada Mehmet Eröz’ün ifade etmiş olduğu üzere;  

Borçka, bir Kuman oymağının adıdır. Trabzon, Rize ve Artvin’de izleri büyüktür. 

Doğu Karadeniz halkı, Bulgar Türkleri ile Kuman Türklerinden geliyor. Bu iki Türk 

uruğu da sarışın ve kumraldır. Bunların bir kısmı Hristiyanlıkta ısrar etmiş, Rum ve 

Ermeni olmuşlardır. Müslüman olanları, daha sonra gelen Oğuz boylarıyla (bilhassa 

Çepnilerle) iyice kaynaşmışlardır. Tonya’nın (Trabzon), “Aspuryanlı” Köyünün (Yeni 

adı: Karaağaçlı) adı, Göktürklerin Şapolyo adından gelen ve Türk Bulgarları 

hakanlarından olan “Asparuh”un adıyla ilgili olmalıdır. Bayburt’ta da Kuman ve 

Bulgar Türkleri ile ilgili birçok isim vardır.      

Ayrıca; “Of (Trabzon)daki, Kanlıdağ, Kanlıhoroz tepesi, Salmata Deresi”, Kuman-Kıpçak 

yerleşmesinin izlerini gösteren kelimelerdir. Bir “Kanlı” da Doğu Beyazıt’ta vardır ve 

“Kanglı”nın bozulmuş şeklidir. Bir Kuman oymağıdır. Bir Kanglı uruğu da vardır. 
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Bunun yanı sıra; Menderes, Frigya, Kastamonu ve bilhassa da Latinler ile Selçuklular arasında 

sınır olan bölgeleri kapsamaktadır. Menderes bölgesinde kurulan Saruhanoğluları Beyliği bu 

dönemde yerleştirilen topluluğun Kuman-Kıpçaklar olduğu belirtilmektedir. Aynı şekilde 

Menderes ovasında ve Frigya bölgesinde bulunan yer isimleri de Kuman-Kıpçaklara ait boy ve 

şahıs isimleri ile eşleşmiş olması, varlıklarına işaret etmektedir.  

XIII. asrın ikinci yarısından sonra Altınordu ve Memlük Devleti bir olarak, Anadolu üzerinden 

Deşt-i Kıpçak’tan köle ticaretine hız kazandırmışlardır. Zeki Velidi Togan’ın ifade etmiş olduğu 

üzere, Canik, Sinop, Kastamonu ve Marmara kıyılarında bulunan ilk Türk-İslam kolonilerini; bu 

noktada Memlük devletinin Deşt-i Kıpçak ile olan ilişkiler mühim rol oynadığı görülmüştür. Bu 

hususta Kastamonu ilinde kurulan Çobanoğulları Beyliği (1211-1309) Kefe ile Kastamonu iline 

bağlı Anadolu kıyı bölgeleri arasında kayıkçılıkla uğraştıkları ve Deşt-i Kıpçak’tan Anadolu’ya 

on bin hanelik Kıpçak Türklerinin geldiğine dair malumatlar; bize bu noktada Batı Karadeniz 

bölgelerinde de önemli ölçüde Kuman-Kıpçak nüfusunun yerleşmiş olduğunu işaret etmektedir. 

Zeynep Korkmaz’ın Bartın İli ve Çevresi Ağızları adlı çalışmasında Kuman-Kıpçakların Bolu, 

Kastamonu ve civarında yaşadıklarıyla ilgili dil malzemeleri vardır. Bu dil malzemeleri, Kuman-

Kıpçakların bölgedeki varlığını doğrular niteliktedir.  

Anadolu’nun farklı yerlerinde Tatar olarak isimlendirilmişse de bunlar esasen Kuman-Kıpçak ve 

Peçenek kavimlerinin kalıntılarıdır. Bu kalıntıların kökenine bakıldığında Kırım ve Kazan 

Türkleri olduğu görülmektedir. Orta Anadolu bölgesinde yer alan böğeler şu şekildedir: 

Çankırı iline bağlı Kıvçak köyü, Trabzon iline bağlı Aşağıkumanit (günümüzde 

Aşağıçavuşlu) köyü, Diyarbakır iline bağlı Gomaniayınbirik (günümüzde Çökeksu) 

köyü, Muş iline Gomagorgo (günümüzde Dallıoz) köyü,  Aydın iline bağlı Arpaz 

(günümüzde Esenköy), Tunceli iline bağlı Bomak  

 

(günümüzde Düzpelit) Mardin iline bağlı Barsunca (günümüzde Cevizli) Ankara iline 

bağlı Bursal (günümüzde Yaylabağ), Mazgirt ilçesine bağlı Koman (günümüzde 

Yaşaroğlu), Urfa Viranşehir’e bağlı Çubanbaluca (günümüzde Ballıca)  köyü  Kuman-

Kıpçak kalıntılarıdır. 

Kuman-Kıpçaklar aynı zamanda bilhassa XI. asırdan itibaren Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya 

göç etmiş oldukları görülmektedir. Bu göçlerle Kuman-Kıpçakların Ortodoks Bagratlılar ile bir 

olarak Selçukluların hâkimiyetinde olan Tiflis, Ardahan ve Çorak bölgelerini kısa zaman 
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içerisinde almışlardır. Böylelikle Selçuklular ile yapılan mücadelelerin akabinde uç bölgelere 

tamamen yerleşmiş oldukları görülmektedir. Bundan dolayı günümüze değin; Ahılkelek, Ahıska, 

Ardahan, Ardanuç, Oltu, Tortum, Şavşat ve Artvin bölgelerinde yaşayan yerli halkının konuşmuş 

olduğu Türkçe, Kıpçak ağzına dönmüş bulunmaktadır. Kuman-Kıpçak kavminin bölgenin Türk 

yurdu olması noktasında önemli bir rol oynamışlardır. Kuman-Kıpçakların dışında Kubasar ailesi 

gibi bazı boyların da Gürcistan bölgesini terk ederek batıya göçleri neticesinde Artvin, Rize, 

Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu şehirlerine önemli ölçüde Kuman-Kıpçak nüfusunun 

yerleşmiş olduğu görülmektedir. 

Bu noktada Mehmet Kıldıroğlu’nun ifadeleri önem taşımaktadır. Kuman-Kıpçak boyları içinde 

önemli ölçüde yer edinen Çortan boyu da Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde önemli yeri vardır. 

Şöyle ki; Batı Deşt-i Kıpçak boylarından birisi olan Çortan veya Çorton boyu, Gürcü kralı David 

tarafından Selçuklular ile mücadele edebilme adına Kafkaslarda bulunan Kuman-Kıpçakları 

davet etmiştir. Kaynaklar Gürcistan’a gelen Kuman-Kıpçak boyunun 40.000 civarında olduğunu 

ifade etmektedir. Çortan boyunun bir bölümünün bilhassa Kıpçak Atabekler Devleti (1278-1578) 

döneminde Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Ardahan, Oltu, Tortum ve İspir civarlarına 

da yerleştikleri bilinmektedir.  

Gürcistan’da 1124 yılında Kuman-Kıpçak ordusunun yaklaşık 60 bin atlıya ulaştığı ifade 

edilmektedir. Gürcü Kralı David’in Kuman-Kıpçak askerleri sayesinde ülkesinin sınırlarını 

büyük oranda genişletmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 25 Ocak 1125 yılında Kral David’in 

ölümüyle kral olan Dimitri; ilk iş olarak Gürcistan sınırlarına yeni gelenlerle birlikte iskân 

meselelerinden dolayı Gürcü Kralı David’e karşı isyan girişiminde bulunan Kuman-Kıpçakları; 

“Göle (Ardahan) Oltu, Tortum (Erzurum), Şavşat, Ardanuç, Yusufeli (Artvin)”, bölgelerine 

yerleştirmiş ve böylelikle iskân meselelerini bu şekilde halletmiş olduğu bilinmektedir. Böylece 

Kuman-Kıpçaklar bu bölgelere yerleşerek yurt edinmişlerdir.  
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Azerbaycan’ın  İlk İstanbul Büyükelçisi - Büyük Türk Oğlu Yusuf  Bey Vezirov 

Şelale Ana HÜMMETLİ1 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucularından 

ve en büyük fedailerinden biri, büyük yazar, 

alim, Cumhuriyetin Türkiye’de, İstanbul’da 

sefiri Yusuf bey Vezirov - Yusuf Vezir 

Çemenzeminli’nin ilmî-edebî yaratıcılığı, 

içtimai-siyasi hayatı tüm Türk Dünyasının 

birliğine, saadetine, Azerbaycan’ın  istiklaline 

adanmıştır. Yusuf bey Vezirov (Miryusuf 

Mirbaba  oğlu Vezirov) 12 Eylül 1887 yılında 

Karabağ’da Şuşa şehrinde doğmuştur. İlk 

eğitimini Şuşa’da almış Yusuf bey sonra 

Bakü’de Realnı okulunda eğitim görmüştür. 

Okul yıllarından başlayarak şiir, hikâye, 

makale ve felyetonlar yazmış, resim ve 

karikatürler çizmiş genç yazarın 1907 yılında “Molla Nasreddin” dergisinde yayımlanan 

makalesi onun basın sayfalarında ilk adımı olmuştur. İlk hikâyelerini “A. K. Çemenzeminli”, 

felyetonlarını ise “Sersem” imzası ile yayımlatan Yusuf Vezir eserlerinde hayatın gerçeklerini 

anlatır, kendi çevresinde gördüğü kötülükleri, cehaleti tenkit ediyordu. 

Kiev İmparator Üniversitesi’nin Hukuk fakültesinde eğitim gördüğü ilk yıllardan Müslüman 

öğrenci camiasının hayır ve kültürel işlerinde fealliği ile seçilen  Yusuf Vezirov 1911 yılında 

“Sada” gazetesinde yayımlanan makalesi ile okuyuculara “Kiev’de heyet-i neşriyat teşkili” 

hakkında bir hoş müjde veriyor. Makalesinde bu yayın kurulunun esas amacının   

öğrencilerimizin ana diline rağbetinin, isteğinin artırılması olduğunu söyleyen Yusuf Vezir 

yalnız edebiyata dair değil, aynı zamanda, politika, tıp, tarih, ekonomi meselelerinden de 

bahseden konularda kitapların yayınlanmasının halka büyük hizmet olduğunu vurguluyordu.  

“Sadayi-hak” gazetesinde yayımlanan “Biz kimiz?”  adlı diğer bir makalesinde genç yazar “Biz 

kimiz?” – sorusuna cevap aramanın tüm milletperver insanlar için önemli meselelerden biri 
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mailto:Dervish2006@mail.ru


 
 
 
 

 

olduğunu yazıyordu. Bu önemli soruya cevap aramak için tarihe bakmanın gerekli olduğunu 

bildiriyordu. “Neşriyat heyeti” (Yayın Kurulu) adından “erbab-ı kalem”imizden Azerbaycan 

Türklerinin tarihini yazmayı rica ediyor, yazarların karşısında ise şart koşuyordu: “Tarih 

muhteser ve sadece Türk dilinde olmalıdır.” Hatta tarih kitabının yazarlarının 

ödüllendirileceğini vadediyordu. Hemen belirtelim ki, vatansever gençlerin büyük arzularından 

meydana gelen bu Neşriyat idaresi faaliyet sürecinde maddi nedenlerden dolayı yalnızca üç 

kitap - Alikulu han Çemenzeminli’nin (Yusuf bey Vezirov – Ş.A.H.) “Melik Muhammed”, 

Hasan bey Zardabi’nin “Toprak, su ve hava” ve “Gigiyena” kitaplarını yayınlayabiliyor. 

Y. Vezirov’un Kiev Üniversitesi’ndeki eğitim yıllarında yazdığı eserlere baktığımızda  genç 

edibin hikâyeciliğinin yanı sıra publisistik faaliyetinin de yoğunlaştığını görüyorüz. Bu 

vatansever aydının bütün dönemler için güncel olan önemli bir meseleye – “aydınlar 

(entelektüeller) ve millet” meselesi üzerine yazdığı makalelerde ortaya koyduğu fikirler, bizce, 

onun hayatı boyunca yazdığı eserlerin temel konularıdır. Milleti yarınlara götürecek eğitimli 

bireylerin yetiştirilmesindeki temel rolün anneye ait olduğuna dikkat çeken Yusuf Vezir’e göre, 

“entelektüeller ve millet” sorununun kökeninde de “kadın meselesi” vardır. Çünkü kadın bir 

anne. Anne, yazarın tabirince, “insanlığın meşalesi”dir ve  insanlığın yolunu mümkün olduğu 

kadar aydınlatabilir güçtedir. Makale ve risalelerinde  (“Kadınlarımızın Geçmişine Bir Nazar”, 

“Kadınlarımızın durumu”, “Anne ve Annelik”, “Doğudaki Kadınların Durumu”, 

“Entelektüellerimizin Milletimizden Uzak Kalmasının Nedenleri”, “Kongre yapmalı!”, 

“Azerbaycan ve Azerbaycanlılar” vb.) bu önemli konuyu aydınlatan Yusuf Vezir fikirlerini 

esaslandırmak nedeniyle büyük aydınların eserlerine atıfta bulunarak edebî ve tarihî kaynaklara 

başvuruyordu.  

Yusuf Vezir hayatı boyunca milli dilimizin tebliği yolunda mucadele vermiş 

aydınlarımızdandır. Tüm hayatını Türkçülük ve Azerbaycanşinaslığın terakkisine adayan bu 

büyük insanın gerek ilmî-publisistik, gerekse de edebî eserleri Türkçenin güzelliğinden, dünya 

dilleri sırasındaki öneminden haber vermektedir. 1913-1918 yıllarında kaleme aldığı “Acemilik 

mühürü ve onunla mücadele”, “Kulluk ve esirlik”, “Dil meselesi”, “Aydınlarımızın 

milletimizden aralanmasının nedenleri”, “Milli ve külturel işlerimiz”, “Azerbaycan ve 

Azerbaycanlılar” adlı silsile makalelerinde ve benzeri eserlerinde o, yazarları doğma dili, bu 

dilin asıl kaynağı olan halk edebiyatını öğrenmeye çağırıyordu. 



 
 
 
 

 

Halkı maarife, medeniyete – ışıklı yarınlara çağıran Yusuf Vezir artık bir hukukçu gibi daha 

ciddi meselelerin çözümü ile ilgilenir, bu konularda makaleler yazıyor. Y. Vezir’in 1917–1923 

yıllarında kaleme aldığı “Azerbaycan muhtariyatı”, “Litva tatarları tarihi”, “Biz kimiz ve 

istediyimiz nedir?”, “Azerbaycan edebiyatına bir nazar”, “Tarihî, coğrafi ve ekonomi 

Azerbaycan” kitapları, 1918–1919 yıllarında “Azerbaycan gaztesi” ve Kırımdaki “Millet” 

gazetesinde yayımlanan (“Milli ve Kültürel İşlerimiz”, “Dış Politikamız”, “Azerbaycan ve 

Azerbaycanlılar”, “Millet İçin”, “Milli Akşamlar”, “Büyük Hastalık”  vb.) silsile makaleleri 

bu Azerbaycanşinas alimin milli ruhunun büyüklüğünden, sosyal-siyasi tefekkürünün 

derinliğinden haber veriyor. Silsile makalelerinde büyük yazar Türk milleti olarak karşıda duran 

esas görevlerimizden bahsediyordu. 

Yazar 1919 yılında yayımlanmış “Milli ve kültürel işlerimiz” makalesinde yazıyordu: “Ne 

kadar kağıt paha olsa, milli kitabdan paha olamaz. Bize kitab lazımdır ki, bizi hem kendimize, 

hem de acemilere (ecnebilere) tanıtsın. Bu kitab da edebiyat tarihimizdir.” İstanbul’daki 

sefarethanenin yardımıyla böyle edebiyat tarihlerinin basılabileceğinin mümkünlüğünü 

kaydeden yazara göre, “hangi yolda kanaat olunsa da, neşriyat işinde gerek kanaat olmasın”. 

Bu yorulmaz faaliyet, devlet kuruculuğu meselelerinde önemli görüşleri Y. V. Çemenzeminlini 

artık bir diplomat gibi yetiştirmişdi. Azerbaycan’ın evvel Ukrayna’da, Kırım’da diplomatik 

nümayendesi gibi görevlendirilen Yusuf bey Vezirov 1919 yılında Azerbaycan 

Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki ilk büyükelçisi görevine atandıktan sonra İstanbul’a geliyor. 

İstanbul’da büyükelçilik görevinde millî mesuliyetle hizmet eden yazar diplomatik faaliyetinin 

yanısıra, Türkiye’nin kütüphanelerinde ve arşivlerinde ilmî araştırmalar yapmış, çalışmalarının 

sonucu olarak 1921-1922 yıllarında İstanbul’da kitaplar yayınlatmıştır. Bunlar “Azerbaycan 

edebiyatına bir nazar” (1921) ve “Tarihî, coğrafi ve ekonomik Azerbaycan” (1922) 

kitaplarıdır. Kitaplardan ikincisinin ilk sayfasında Yusuf Vezir Çemenzeminli’nin “Aziz 

dostumuz ve büyük mürşidimiz Mehmet Emin Rasulzadeye ithaf” notundan anlaşıldığı üzere 

eseri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade’ye 

atıfta bulunmuştur. 

“Basılan kitapları kesilen paralardan kıymetli” bilen, öncelikle, edebiyat tarihî kitabına büyük 

önem veren Yusif Vezir’in “Azerbaycan edebiyyatına bir nazar” adlı tedkikat eseri, adından 

da belli olduğu gibi, edebiyatımıza yalnız bir nazardır. Ama bu nazar tarihimizi, edebiyatımızı 

derinden araştıran bir aydına ait olduğu için gayet değerlidir. Yazmak istediği “Azerbaycan ve 



 
 
 
 

 

azerbaycanlılar” eserinin on beşden bir hissesi gibi takdim ettiği bu değerli kitap kardeş 

Türkiye’de büyük ilgi gördü ve  hakkında A. Şinasi ve M. F. Köprülüzade gibi önemli bilim 

adamları “İleri” ve “İkdam” gazetelerinde makaleler yayımlattılar. Bu eser yalnız Türkiye 

değil, Avrupa edebî camiası tarafından da ilgiyle karşılanmıştır. Eser hakkında avrupalı okurları 

ilk bilgilendiren ise Yusuf Vezir’in o yıllarda Paris’te eğitim alan küçük kardeşi Miri bey 

(Mirabdulla) Vezirov olmuştur. Miri bey’in Y.Vezir’in “Azerbaycan edebiyyatına bir nazar” 

eseri hakkında kaleme aldığı “Azerbaycan edebiyyatı” (“La litterature de l’Azerbaydjan”) adlı 

20 sayfadan ibaret kitapça 1922 yılında Lüsyen Buva tarafından ihtisarla tercüme edilerek 

“Revue de monde musulman” (“Müslüman alemi”) mecmuasında basılmıştır. Akabinde ilgiyle 

karşılanan bu yazının ilmî önemi dikkate alınarak ayrıca kitapçık şeklinde de basılmışır. 

Viyanalı alim, professör Fridrih Krelitsa da “Mitlenlugen Zur Osmanişen geşihte” dergisinde 

“Azerbaycan edebiyyatına bir nazar” hakkında rapor yayımlatmıştır. 

Azerbaycan’da Sovyet hükûmetinin kurulmasından sonra hizmeti görevini bırakan Yusuf 

Vezir, 1923 yılında Paris’te eğitim gören küçük kardeşi Mirabdulla’ya gitmiştir. Devlet 

görevinden istifa ederek siyasi faaliyetten uzaklaşan sabık İstanbul büyükelçisi Yusuf bey 

Vezirov bir süre sonra maddi ihtiyaç ve manevi ıztıraplar içerisinde İstanbul’dan ayrılmak 

zorunda kalmıştır. Yusuf Vezir’in Fransa’daki hayatı da maddi-manevi zorluklarla geçmiştir. 

Ağır işçi hayatı, sevgili kardeşinin hastalığı ve ölümü - bütün bunlar yazarın asla unutamayacağı 

acılardı. Çektiği acılara rağmen, Yusuf Vezir hâlâ hayat mücadelesini sürdürüyor; “Paris 

Haberleri” gazetesinde “Doğudan Mektuplar” başlıklı yazılar yazıyor ve Paris Milli 

Kütüphanesi’nde edebiyat tarihimizle ilgili araştırmalar yapıyordu. 

Nihayet, Yusuf Vezir 3 Nisan 1926’da yurt dışından vatana dönüyor. Bakü’ye döndükten sonra 

1926-1928 yıllarında Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nde doktora eğitimini sürdüren Y. Vezir, 

1927-1930 yılları arasında aynı üniversitenin dersliklerinde folklordan konferanslar veriyor. 

Bugün Muhammed Fuzuli adına Elyazmalar Enstitüsü’nde muhafaza olunan zengin arşivindeki 

önemli belgelerden, yazdığı “otobiyografi”lerden Y. V. Çemenzeminli’nin Petrol Sanayi 

Enstitüsü’nde, Tıp Enstitüsü ve Pedagoji Enstitü hazırlık fakültelerinde Azhidrotechnikum vb. 

yükseköğretim kurumlarında çalıştığını öğreniyoruz. Büyük yazar aynı yıllarda realist tarzda 

öyküler, romanlar yazmakla beraber, araştırmacılık faaliyetlerini de sürdürmüş, milletimizin 

tarihi, kültürü, edebiyatı vb. ile ilgili değerli bilimsel çalışmalar yapmıştır. Yusuf Vezir’in 1927-

1928 yıllarında “Ekonomik haberler” mecmuasında yayınlanan ve edibin ilk kez tarafımızdan 



 
 
 
 

 

tertiplenerek bastırılmış “Biz kimiz?” adlı kitabında çemenzeminlişinaslığa sunulan seri 

makaleleri ise bu Azerbaycanşinas alimin millî ekonomimizin çeşitli alanlarında da derinden 

bilgili olduğunu gösteriyor. Söz konusu makalelerin bizim için bir önemi de şudur ki, 

makaleleri tespit etmekle Yusuf Vezir’in daha bir gizli imzasını – “Zeresb” (“Kızıl at” anlamı 

veriyor) mahlasını da ortaya çıkarmış olduk. 

1930’larda, ünlü yazarın en belirgin tarihsel romanlarından biri – “Kızlar Bulağı” romanı da 

yayımlanıyor. Ölümünden çok sonra daha bir tarihî romanı – Karabağ tarihinden, Molla Penah 

Vakıf’dan bahseden”İki Od Arasında” adlı romanı da basılır. Bir çok araştırmacılar gibi biz de 

Yusuf Vezir’in Avrupa’da “Kurban Said” mahlasıyla yayımlanan dünyaca ünlü “Ali ve Nino”, 

“İstanbullu kız”/(Haliçli kız) romanlarının da yazarı olduğu kanaatindeyiz. 1934’te “Edebiyat 

Gazetesi”nde ve diğer gazete ve dergilerde Yusuf Vezir’in hikâyeleriyle birlikte bilimsel 

makaleleri yayımlanıyordu. Gazetede alan editörlüğü yapan Yusuf Vezir’in, genç yazarların 

yaratıcılığına dair “Yazıçı” mahlaslı makaleleri de ziyadesiyle değerlidir. 30’lu yıllar 

represiyasının kurbanlarından olan bu büyük şahsiyet, Cumhuriyet devrindeki uluslararası 

siyasi-kültürel faaliyetleri için cezalandırıldı, işsiz kaldı. Özbekistan’ın Harezm eyaletinin 

Pedagoji Üniversitesi’nde pedagojik faaliyete başladı. Ama represiyanın amansız baskınından 

maalesef  kurtulamadı. Tutuklandı ve sürgüne gönderildi. Yazarımız 1943 yılında sürgünde 

vefat etti ve ona ölümünden sonra 1956 yılında beraat verildi, suçcuz olduğu kanıtlandı. Yalnız 

o zamandan sonra edebî faaliyeti değerlendirilerek incelenmeye başlanıldı. Kıymetli eserleri, 

zengin edebî irsi araştırmaların konusu oldu. 

Tüm hayatını Türkçülük ve Azerbaycanşinaslığın terakkisine adayan bu büyük insan gerek 

Azerbaycan’da gerekse de vatandan uzaklarda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin elçisi olarak görev 

yaptığı dönemlerde, Fransa’da mühaceret yıllarında, hemçinin Özbekistan Harezm vilayetinin 

Urgenç şehrinde Üniversitede öğretmenlik yaparken yürüttüğü araştırmalar, yazdığı  eserler bu 

gün de manevi ve ilmî değerini korumaktadır. Vatan ve millet uğruna yorulmaz faaliyetlerine, 

özellikle Cumhuriyet zamanındaki hizmetlerine göre Stalin represiyasına maruz kalan, 

tutuklanan, sürgün edilen, vatandan uzaklarda hayatını kayb eden, mezarı bile bilinmeyen 

kıymetli bir  Türk  oğlu – Yusuf bey Vezirov’u saygı ve sevgiyle yad etmek bizim manevi 

borcumuzdur. 

 

 



 
 
 
 

 

 

  

Doğanın Mucizesi 

Şule BERBER 

Orman denilince ağaçlar, hayvanlar ve endemik bitkiler düşünülmektedir. İnsanın ateşi 

bulmasıyla ağaca ısınmak ve yemek pişirme gözüyle bakılmıştır. Türk kültür inanışının en 

önemli kültlerinden biri ağaç kültüdür. Ağaç kültünün ortaya çıkış tarihi bilinmese de 

geçmişteki Türkler için kutsal sayılan dağlık bölge olan Ötüken örnek gösterilebilir. Şaman 

inanışı kadar eskiye dayanan ağacın kutsallığı sözlü kültür kadar yazılı kültürde de yer 

almaktadır. Orman, ağaç birçok mit ve efsanelere konu olmuştur. Yazılı kültürde ağacın ve 

ormanın kutsallığı atfedilmiştir. Şamanizm’e göre şaman davulu kutsal olduğu için 

kullanılamaz hâle geldiğinde veya kamın öldükten sonra kayın ağacına ikisinin de asılması 

kutsal bir mekân görevini üstlenmiştir.  Yaşam ağacı inanışı kökleriyle yer altı ve yer üstüne 

bağlaması ile insan için kutsal olan ağaçtır. Soy ağacı gibi insan yaşamını ifade eden kavramlar 

yaşam ağacından esinlenilmiştir. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle ile doğaya zarar 

verilmesinin yasaklanması ve ağaç dikmenin sevap kazanılacağı inanışı da ağacı kutsal 

saydığının kanıtıdır. Türklerin İslamiyet öncesi ve sonrasında kutsal kabul ettiği yerde ağaç yer 

almaktadır.  Bu kutsal yerlerde bazen ağaç bir ritüel simge hâline gelmektedir. Ağacın etrafında 

yapılan ritüeller veya ağaca asılan materyaller ile dileklerin kabul olacağı inanışı da ağacın 

hayatımızdaki yerini belli etmektedir. Günümüzde mezarlıkların etrafının ağaç ile donatılması 

günümüze kadar kutsallığının devam ettiğinin kanıtıdır. Türkiye’de geçtiğimiz yaz insanları 

yasa boğan yangınlardan biri de Mersin’in Silifke ilçesindeki Işıklı mahallesinde meydana 

gelmiştir. İnsanların bilinçli bir şekilde ormanı ateşe vermeleri sonucu birçok hayvanı evsiz 

bıraktığı gibi birçok hayvanın da ölümüne sebep olmuştur. Belki nesli tükenmek üzere olan bir 

hayvanın yok olmasına belki de endemik bitkinin yok olmasına sebep olmuştur. Taşeli Platosu, 



 
 
 
 

 

barındırdığı bitki türleri dolayısıyla ÖDA statüsü kazanmaktadır. Alanda bulunan endemik 

bitkilerden Asphodeline sertachae, Eryngium isauricum ve Scorzonera longiana’nın dünya 

üzerinde sadece bu alanda bulunduğu bilinmektedir.1 Bu yangında birçok çoban ve çiftçinin 

geçim kaynağı da zarar görmüştür. Doğanın mucizesi yanan ağaçların arasında fazla zarara 

uğramayan ağaçların çiçek açması idi. İnsanoğlu doğaya karşı ne kadar kötü olsa da yanmış 

ağaçların bir kısmı geleceğe çiçek açmasıdır. Yukarıdaki fotoğraftaki çiçekler, fazla zarar 

görmemiş bir kısmı yanan ağaçlardan bir tanesidir. Geleceğimiz için doğanın bütün 

hazinelerine sahip çıkmamız gerekmektedir. Doğanın insana hizmet ettiğini ve geleceğimize 

yaşanır bir dünya bırakmamız için küçük yaştan itibaren doğa mirasımızın ne kadar değerli 

olduğu öğretilmelidir. Hatta zorunlu bir ders olarak doğanın zenginliklerini ve yaşanılır hâle 

nasıl gelebilir uygulamalı bir şekilde yaşayarak öğretilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.dogadernegi.org/taseli-platosu/ 

https://www.dogadernegi.org/taseli-platosu/


 
 
 
 

 

 

Mine Söğüt’ün “Aile Ölüyor” Öyküsüne Vegan Perspektiften Bakmak 
 

Mustafa BOSTAN 
 

“Anne biz hâlâ barbar mıyız?”  

Mine Söğüt’ün ikinci öykü kitabı olan Gergedan Büyük Küfür Kitabı tam anlamıyla sert-

gerçekçi bir tarzda yazılmış öykülerden oluşuyor. Söğüt, ilk öykü kitabı olan Deli Kadın 

Hikâyeleri’ndeki o büyülü ve sarsıcı anlatımı devam ettiriyor. Kitabın ilk öyküsü “Aile Ölüyor” 

tiyatro metni şeklinde kurgulanmış postmodern bir öykü. Öyküde bir çekirdek ailenin 

hayatından mini bir kesit sunuluyor. Öykü kahramanları (ya da tiyatro oyuncuları) anne, baba 

ve kutsal çocuktan oluşuyor.  

“Aile Ölüyor” öyküsü bir akşam yemeği sofrasında başlar. Kutsal çocuk bir anda o can alıcı 

soruyu annesine yöneltir: “Anne biz hâlâ barbar mıyız?” Öykünün başlangıcında bu sorunun 

ne anlama geldiği pek belli değildir. Kutsal çocuk neden böyle bir soru sormuştur? Eskiden 

barbar mıydılar da çocuk özellikle hâlâ barbar mıyız diye sorar?  

Kutsal çocuğun anne ve babası bu soruya çok şaşırır ve aynı zamanda çok kızarlar. Annesi bir 

tokat atar, babası da masanın altından bir tekme savurur. Çocuk bu duruma daha da sinirlenir 

ve “Hâlâ barbarız. Hâlâ barbarız biz. Ailecek barbarız” diye haykırır.  

Akşam yemeği henüz başlamamışken sinirler iyice gerilir ve baba, otoriter bir konumda 

yükselir. Bu esnada barbarlık ile ilgili şöyle bir tespit yapılır: “Barbar olunmaz, barbar doğulur 

/ Barbar doğulmaz, barbar olunur”. 

Bu orta sınıf çekirdek aile, akşam yemeğine otururken televizyonda daima bir reklamın sesi 

tekrar eder. Bir köpek maması reklamında köpek, ev yemeği değil, köpek maması istemektedir. 

“Hav hav hav ev yemeği değil Goody mama istiyoruz”. Bu söz takılmış plak gibi tekrar eder 

durur. Fonda bu reklam sesi devam ederken anne elinde kocaman bir tepsiyle gelir. Tepsinin 

içinde pişirilmiş kocaman bir köpek vardır. Bu duruma tek şaşıran kutsal çocuktur, çünkü 

akşam yemeği olarak önüne gelen köpek, evcil hayvanı Çomar’dır. Olağanüstü garip bir durum, 

çok sıradan bir olay gibi karşılanır. Kutsal çocuğun sözlerinden de, bu köpek yeme âdetinin 

uzun zamandır devam ettiği anlaşılır. 



 
 
 
 

 

Bu noktadan itibaren öykü vegan perspektiften okunabilir. Öyküde yer alan akşam yemeğini 

anne ve babanın hiç mi hiç yadırgamaması bir noktada eleştirel bir tavırdır. O tepsinin içinde 

yer alan pişirilmiş köpek ile bir kuzunun, bir tavuğun, bir ördeğin hiçbir farkı yoktur. Öyküde 

bu duruma dikkat çekilmektedir. Tepsinin içinde hangi hayvan olursa olsun sonuçta 

öldürülmüştür. Bu bir köpek için de aynıdır, bir koyun için de. 

Köpeğin öldürülmesi baba tarafından gerçekleştirilir. O köpek ise alelade bir köpek değil, 

yıllardır besleyip büyüttükleri, oyunlar oynadıkları bir köpektir. Baba bir gün bahçeye çıkar ve 

Çomar’la oynamaya başlar. Köpek hiçbir şeyin farkında değildir ve kendini tamamen oyuna 

kaptırmıştır. Sonra bir anda baba köpeğin boynunu kırar. Bundan sonraki iş annenindir. Anne 

önce köpeğin içini yarıp temizler. Kanlar içinde iç organlarını çıkarır. Soslar, baharatlar 

eşliğinde fırında pişirir. 

Öykünün başlarında televizyondan duyulan reklam sesi, şimdi daha bir anlamlı bir hal almıştır. 

Öykü boyunca belirli aralıkla duyulan bu köpeğin sesi her fırsatta köpeklerin evcil hayvan 

olduğunu belirtir. Burada köpek özelikle seçilmiş gibidir, çünkü veganizm anlayışında bir 

kuzunun pişirilmesiyle bir köpeğin pişirilmesi arasında hiçbir fark yoktur. Kutsal çocuk da 

bunun farkına varır ve öykünün başında sorduğu soruyu yeniden sorma gereksinimi duymaz, 

çünkü artık bilmektedir ki, “Biz barbarız.” Bu açıdan bakıldığında “Barbar olunmaz, barbar 

doğulur / Barbar doğulmaz, barbar olunur” tespiti daha bir anlamlı hale gelir. Baba barbarlığı 

hayati bir gereklilik olarak savunur. Anne ise babanın haklılığını onaylar. “Baban haklı. Barbar 

olmasak mağarada yaşamak zorunda kalırdık. Elde etmeye gücümüzün yettiği şeyleri yemekle 

yetinirdik. Yani maydanozla falan (Güler burada. Utanmadan güler)”. Annenin maydanoz 

falan diyerek gülmesi bu öykünün vegan perspektifinden okunabilirliğini daha da 

arttırmaktadır.  

 

 

  



 
 
 
 

 

 

Seyid Azim Şirvani Hayatı ve Eserleri Üzerine 

Hatice KARAKAYA 

Seni gece gördüm, ey felaket, uykuda, 

Bu bana müreffeh bir uykuda yüz lütuf verirdi. 

Azerbaycan Edebiyatının 19. yüzyıl şairlerinden biri 

olan üretken ve yenilikçi şair, Şirvani, 9 Temmuz 1835 

yılında Şahmahı’da dünyaya gelmiştir. Şirvani, şair ve 

eğitimcidir. Babasının ölümü üzerine Dağıstan’a 

dedesinin yanına gitmiştir. Dedesi Molla Hüseyin din 

görevlisidir ve Şirvani’nin eğitimiyle bizzat 

ilgilenmiştir. Arapça, Farsça ve birçok Dağıstan dilini 

öğrenmiş olan Şirvani, 21 yaşında tahsili için Irak’ a 

gitmiştir. “Birkaç yıl Necef, Kerbela, Bağdat, Şam ve 

İstanbul’da kalıp tahsilini tamamladıktan sonra 

memleketine döndü. (İslam Ansiklopedisi, 37/50).” Bu 

tahsil sürecinde laiklik konusuna ilgisi artmıştır. 1857 

yılında Hac görevini ifa etmiştir. Bu ziyaretinin etkisi 

şiirlerine de yansımıştır. 

1869 yılında Şahmah’a geri dönen şair, mektep açmış ve 

burada dinî dersleri, tarih, coğrafya ve matematik 

dersleri vermiştir. Ayrıca diğer mekteplerden oldukça 

farklı olarak bu pozitif ilimlerin yanında Azerbaycan Türkçesi ve Farsça da öğretmiştir. “Kafkasya’da tarih, 

coğrafya, fizik, matematik gibi dersleri Müslüman mekteplerine sokan ilk öğretmenlerden biri oldu. (İslam 

Ansiklopedisi, 37/51).” Döneminde Osmanlı Devleti’nde yeni yeni uygulanan usul-i cedit anlayışını başarıyla 

uygulamıştır. Şahmahı’da bu anlayışa uygun ders kitapları bulunmadığından Farsça ve Azerbaycan Türkçesiyle 

manzum yazılar yazdı ve bunları derslerde okuttu.  

1873’ de Rus okuluna tayin edildi ve orada da Azerbaycan ve Farsça dersleri verdi. Daha sonraları (1870) Rusça 

öğrenmiş ve çeviriler yapmıştır. Ekinçi Dergisine yazılar göndermiştir. Daha sonra bu derginin kapatılması (1877) 

üzerine diğer dergilere yazmaya başlamıştır. 1888 yılının 1 Haziran’ında vefat etmiştir. Naaşı Şahmahı’da bulunan 

Şahandan Kabristanı’na defnedilmiştir. 

Edebî Kişiliği 

Farsça ve Azerbaycan külliyatlarının bulunan şair, daha çok eski tarzda yazdığı gazelleri, kaside, rubai, kıta’larıyla 

ünlenmiştir. Şahmahı’da bulunan Beytüssafa’nın reisi konumundadır. Divan hacminde Farsça gazel, kıta, 

müseddesleri vardır. Rus memurlarının disiplinsiz ve aşağılayıcı tavırlarını eleştiren yazılarıyla dikkat çekmiştir. 



 
 
 
 

 

O kadar ileri gitmiştir ki eleştirdiği kişilerin 

isimlerini de verdiğinden dolayı çok fazla 

baskıya maruz kalmıştır. Şii ve Sünni 

çatışmasını da eleştirmesiyle halk tarafından da 

tepki almıştır. 

Tezkire adlı eseri bulunan şair, bu eserinde 270 

civarında şahsiyetin hayatı ve şiirlerini 

vermiştir. 1885’ te tamamlanan bu eserde 

Azerbaycan, Osmanlı Devleti şairleri 

çoğunlukta olmasının yanında İran ve 

Türkistan şairlerine de yer verilmiştir. 

Tarih-i Şirvan 1884-1887 yılları arasında 

nakşedilen bu eserin bir bölümü yoktur. Var 

olan bölümü Rusça’ ya çevrilmiştir. 

Rebiü’l-etfal Öğretici nitelikte olan bu eserin 

yayınlanması maksadıyla Bakü’ ye 

gönderilmiştir. İçerisinde siyasi ideolojileri 

barındırdığı gerekçesiyle yazarın mesleğini 

tehlikeye düşürmüştür. Bu eser daha sonraları 

güncellenmiş ve geliştirilmiş versiyonu ‘Ta’cü’l-kulub’ adıyla 1883’ te yayınlandı. 

Şiirleri ölümünün ardından toplu halde yayınlanmıştır. Oğlu Cafer, bazı hikâyelerini Tiflis’ te yayınlamış ve bu 

eser aynı yıl Tebriz’ de de yayınlanmıştır (1895). 

Seyyid Azim Şirvani: Eserleri (I-lll, Bakü 1967-1974) adlı eseri Süleyman Rüstemov tarafından yayına 

hazırlanmış külliyat, III ciltten oluşmaktadır. I. Cildinde gazelleri, II. Ciltte manzum hikâyeleri, manzum-mensur 

mektupları ve Rebiü’I-etfal adlı eseri bulunurken III. Cildinde Tezkiresi bulunmaktadır. 

Farsça divanı henüz basılmamıştır. 

Önce Əkinçi daha sonra “Ziya (Ziyayi-Qafqasiyya)” ve “Kashkul” ’ün önden gelen yazarlarından biri oldu.  

“İlmi-pedagojik, sanatsal ve pratik faaliyetleriyle eğitim, bilim, aydınlanma fikirlerini yaymakla meşgul olmuş ve 

bu yolda her türlü zorluğa vatandaşlık azmi ile göğüs germiştir. Ziya (Ziyayi-Qafqasiyya) gazetesini sıcak bir 

şekilde karşılamış, savunmuş ve tanıtmıştır. Şair, şiirinde gazetenin ve gazetecilerin toplumun ilerlemesinde 

oynadığı rolü ve önemini şu dizelerle ortaya koymuştur (Alxan,2015): 

Qəzetin çoxdu xəlqə mənfəəti, 

Nə bilir kim ki, yoxdu mərifəti. 

Nə deyim, vəhyi-asimandır ol, 



 
 
 
 

 

Leyk ərbabi-hal canıdır ol. 

...Nə qəzet, mayeyi-səadətdir, 

Nə qəzet, eyni-elmi-hikmətdir.” 

Şairin gazete hakkında yazdığı övgü dolu şiirleriyle halkı gazete yazarlarını desteklemeleri hususunda 

yönlendirmektedir. Şirvani, halkın ilerlemesinde büyük rol oynayan milli bir şahsiyettir. 19. Yüzyıl şairi Azim’in 

ölüm tarihi kesin olmamakla beraber 19888 olduğu düşünülmektedir. Ölüm üzerine yazdığı manzum parça ise 

şöyledir: 

“Ölümcül öldüm sanma 

Seyyid, ölmem, dünyada bir sesim var” 
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Sovyet İşgalciliğinin Anatomisi 

Abdullah ALAGÖZ 

Stefan Zweig’in anlatımıyla, Alman istihbaratının İsviçre’de bir kunduracı dükkânında bulduğu sürgün bir 

devrimcinin tekrardan ikna edilerek masraflarının Almanlar tarafından karşılanıp demiryolu ile Çarlık ülkesine 

uğurlanışıyla başlayan bir serüven… 

Rus-Japon Savaşı’ndan sonra Çarlık idaresine karşı girişilen darbe girişimi başarısız olunca İsviçre’ye kaçan 

Vladimir İlyiç Lenin, cihan harbinde tekrardan Alman istihbaratı tarafından ikna edilip Rusya’ya gönderilecekti. 

Sebebi ise Tannenberg ve Mazurka savaşlarında taarruz gücünü kaybeden Çarlık Rusya el altından Alman 

İmparatoru ile ateşkes ve barış görüşmeleri için temasa geçmişti. Bu ateşkesin oluşması batıda İngiltere ve 

Fransa’yı müşkül duruma düşüreceğinden İngiliz istihbaratının tertibi ile savaş dışı kalmak isteyen Çarlık 

Hanedanı Romanovlara Menşevik darbesi tertip edildi. Bu İngiliz darbesine, karşı darbeyle cevap vermek adına 

Almanların ve Türk istihbaratının çalışması ile Menşeviklere karşı Bolşevik darbesi tertip edildi. Rusya’da yaşayan 

Türk ve Müslümanların büyük bir çoğunluğu Teşkilat-ı Mahsusa’nın çalışmasıyla Lenin’in ve Bolşeviklerin 

yanında yer almışlarıdır. İşte böylesi bir proje etrafında gelişen bir yönetimin 25-30 yıl içinde dünyanın başına 

bela olacağı hiç hesap edilemezdi. 

Sovyetler Birliği’nin Stalin liderliğinde yayılmacılığını iki evreye ayırmak lazım. Birinci evre; Nazi Almanya’sıyla 

kurmuş olduğu müttefiklik, ikinci evre ise kapitalist İngiltere ve ABD ile kurmuş olduğu müttefikliktir.  

Nazi Almanya’sı Gölgesinde Sovyet Yayılmacılığı 

1939 yılında Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı ile Nazi-Sovyet müttefikliği kuruldu. Bu ittifakın kurulması için 

Sovyetler, Nazilere jest olsun diye yıllardır dış politikasını yöneten Yahudi asıllı Maxime Litvinov’u dış işleri 

bakanlığı görevinden azledip yerine Rus asıllı Vyaceslav Molotov’u getirdi. Bu antlaşmada Almanlar, Rusların 

Baltık’ta ilerlemesine rıza gösterecek Ruslar da Almanların Balkanlar’da ilerlemesine rıza gösterecekti. Bu 

anlaşma ile Almanlar doğu bölgesini sağlama almış olup iki cepheli savaş korkusundan kurtulmuş oluyordu. Bu 

anlaşmanın hemen akabinde Naziler önce Avusturya’yı ilhak edip, Çekoslovakya’nın Südetler bölgesinde yaşayan 

Almanları bahane ederek Prag’a girerken Sovyetler de Baltık Ülkeleri hükûmetlerine ‘bazı ortak sorunların’ 

görüşülmesi adına nota göndererek Estonya, Litvanya ve Letonya’da Sovyetler Birliğine dost hükûmetler 

kurulmasını hatta daha da ileri giderek hükûmetleri kimlerin başkanlığında kurulacağını dikte ettiler.  Yine Naziler, 

Polonya’nın Dantzig bölgesinin kendilerine teslimi adına Polonya’nın batısını işgal ederken, Sovyetler de 

Polonya’nın doğusunu işgal etti. Avrupa’nın Naziler tarafından yakılıp yıkılması Sovyetlerin Baltık ülkeleri, Basra 

körfezi ve Hindistan’ı işgal etme hevesiyle olmuştur. 

Polonya’nın işgaliyle birlikte Avrupa’da savaşın fitili ateşlenmiş oldu. Fransa ve İngiltere Nazi Almanya’sına 

savaş ilan ettiler. Almanlar, Sovyetler ile imzaladığı saldırmazlık antlaşmasının verdiği rahatlıkla batıda Fransa’ya 

saldırıp, altı hafta içinde Paris’i düşürdüler. Bu durum Sovyetleri de şaşırtmıştı. Çünkü Fransa ile savaşan Almanlar 

uzun bir savaş neticesinde yıpranır, böylece sahanın tek kara gücü olarak Kızıl Ordu meydana çıkar görüşündeydi. 



 
 
 
 

 

Sovyetler vuku bulan Fransa-Almanya savaşından payına düşenleri almak adına Finlandiya’dan ‘bazı ortak 

sorunların karşılıklı çözümü’ adına görüşme talep etti. Yapılan görüşmede Sovyet Dış İşleri Bakanı Molotov, 

Finlilere bazı toprak ve limanların kendilerine verilmesini önerdi. Finliler bu öneriye katılmayınca Sovyet 

kuvvetleri başkent Helsinki’ye saldırdılar. Norveç ve İsveç’in Finlilere yapılacak olan askerî yardımın kendi 

topraklarından yapılmasını istememesiyle dışarıdan yardım alamayan Finliler 4 ay boyunca Sovyetlere karşı 

kahramanca direndiler. Kış şartlarını avantaja çeviren Finlandiya, yoğun kar üzerinde yürüyemeyen Sovyet 

ordusuna kayak takımları ile kayarak saldırıp ağır kayıplar vererek direnmiştir. En nihayetinde direnmenin de bir 

süresi vardı ve bu süre bitmişti. 4 ay boyunca Sovyetlerin Fin direnişini güçlükle kırması başta Almanya olmak 

üzere Fransız ve İngiltere de dalga konusu olmuştur. 

1940 yılının yarısına gelindiğinde Naziler Çekoslovakya, Batı Polonya, Danimarka ve Norveç’i alırken şimdilik 

müttefiki olan Sovyetler ise Letonya, Estonya, Litvanya’yı kendisine bağlı uydu devletler yapıp Doğu Polonya’nın 

ve Finlandiya’nın bazı topraklarını işgal etti.  

1940 yılında Fransa ile savaşa tutuşan Almanya denizden İngilizlerin, doğuda ise Sovyetlerin kendini çevrelediğini 

gördü. Saldırmazlık antlaşması hükümlerine göre Balkanlar Alman etki alanıydı. Üstelik almanlar başarılı olsa 

bile çetin savaşlar vererek ciddi abluka ve ekonomik yaptırımlara maruz kalarak ilerlerken Sovyetler 

konvansiyonel olarak bir savaşa girmeden toprak kazanmakta, yıpranmamış bir ordu ile sürekli güçlenmekte ve 

hazırlanmaktaydı. Almanlar ise sürekli güç kaybı yaşamaktaydı. Sovyetler bu özgüvenle Alman etki alanı olan 

Romanya’ya ‘Bazı ortak sorunların’ görüşülmesi bahanesiyle nota vermesi ve Besarabya ve Bukoniva bölgelerini 

işgal etmesi, Almanların Rusya’ya dikkat kesilmesine sebep oldu.  Sovyet Dış İşleri Bakanı Molotov Berlin’e 

çağrılarak Sovyetlerin etki alanının Kafkasya, Basra Körfezi ve Hindistan’a doğru uzanması önerisi sunuldu. 

Sovyetler ise Almanlara; Kafkasya, Basra körfezi ve Hindistan hattı dışında Bulgaristan’ın kendi etki alanında 

olmasının tanınmasını, Japonların kömür yataklarından ve petrolden zengin olan Sahalin adasının kendisine 

verilmesini ve Boğazların denetimi kendinde olmak kaydı ile Türkiye’ye karşı ortak harekât yapılmasını önerdi. 

Sovyet önerilerini geri çeviren Naziler, artık Sovyetlere savaş açarak etkisiz hâle getirip, aynı zamanda da 

İngiltere’yi barışa zorlamak maksadıyla meşhur harekât planları olan Barbarossa Harekâtını devreye sokup 

Sovyetlere savaş ilan etti.  Şimdi Nazilerin yıkıcı gücüyle kendisi muhataptı. 

Buraya kadar olan ve Nazi refakatinde gerçekleşen Sovyet yayılmacılığının birinci evresinde; tamamı 

bağımsızlığını I. Dünya Savaşı’ndan sonra kazanmış olan Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve 

Romanya, Kızıl Sovyetler tarafından işgal edilmiştir. Yine şans eseri I. Dünya Savaşının olumsuz etkilerini henüz 

üzerinden atamamış olan Türkiye’ye ise Sovyet-Nazi ortak harekâtından son anda kurtulmuştur. 

İngiltere ve ABD Himayesinde Sovyet Yayılmacılığı 

Almanya’nın Sovyetlere savaş ilan etmesi, günümüzde Adolf Hitler’in çapsızlığı olarak yorumlanmaktadır. Bu 

görüş sonucunu bildiğimiz bir olaya yaklaşım şeklidir. Fakat bu savaşın gerekçelerini irdelemek ise en sağlıklı 

olan durumdur. Hitler Fransa’yı düşürünce İngiltere’nin denizden ablukayı kaldırıp barış yapacağı görüşündeydi. 

Ama İngiltere hâlâ savaşa devam ediyordu ve donanması Almanya’dan üstündü. İngiltere şehirlerinin Alman 

uçakları tarafından bombardımana maruz kalması da İngiltere’yi teslime zorlamamıştı. Bu durumda Almanlar, 

Avrupa’nın en üstün kara ordusunu, kendisini çevreleyen ve sürekli güçlenen Sovyetlere yöneltti. Sovyetler 



 
 
 
 

 

Birliğini işgal edip savaş dışı bırakınca İngiltere’nin barışa razı olacağını hesapladı. İşte bu süreçten sonra İngiltere 

ve Sovyetler ortak düşmana karşı ittifak kurdular.1942 yılında kurulan İngiliz-Sovyet ittifakında Ruslar hemen 

İngilizlere Türkiye hakkındaki emellerini kabul ettirme çabasına girdi. Öyle ki Ruslar Türk hükûmetine Oniki 

Adayı, Bulgaristan ve Suriye’den toprak vermeyi bildirdi. Buna karşılık olarak da Boğazları istedi. Türk hükûmeti 

bu öneriye sessiz kalarak geri çevirmiş oldu. 

Kurulan ittifakta İngiltere, ilk etapta Ruslara uçak ve savaş içinde kullanılacak endüstriyel ürün ve madenler verdi.  

ABD’nin savaşa girmesiyle de Sovyetler toplamda 12 milyar dolarlık yardım aldı. Kapitalist ülkelerden bu 

yardımların alınması Sovyet ideolojisi ile taban tabana zıttı. Hâl böyle olunca Sovyetler 22 Mayıs 1943’te III. 

Enternasyonal’i lağvetti. İngiliz ve ABD kamuoyunda anti Sovyet söylemler yerini Sovyet kahramanlığına ve 

Josef Stalin’in ‘Joe Amca’ olarak anılmasına sebep oldu. İngiltere ve ABD yardımlarının güzergâhı Baltık 

bölgesinde Alman denizaltılarının varlığı yüzünden, Akdeniz bölgesinde de Yunanistan’ın işgali sebebiyle İtalya 

ve Alman donanması tarafından kapatıldığı için buralardan yapılamadı. Türkiye’nin de savaşa henüz katılmaması 

ve boğazları kapatması, İngiltere, ABD ve Sovyetlerin İran’ı işgalini gerektirdi. Göstermelik olarak İran şahı Rıza 

Pehlevi’ye verilen nota akabinde İran işgal edildi ve Rıza Pehlevi tahtan indirilerek yerine oğlu Muhammed Rıza 

getirildi ve Kapitalist yardımlar Ruslara bu kanaldan yapılmaya başladı. Sovyetler Almanlarla 1942 yılında çok 

sert savaşlar verdi. Bir ara Stalin, Hitlere barış teklifinde bile bulundu. Hitler bu teklifi kabul etmedi ve Sovyetlerin 

teslimini istedi. Stalingrad savaşında Alman ordularının çakılıp kalmasıyla, kendi üzerindeki baskının azaltılması 

için Ruslar; ABD ve İngiltere’den Türkiye’nin savaşa girmesini, Boğazların kendisine verilmesini ve Almanların 

15 tümenini üzerine çekmesini istedi. İngiltere Moskova Konferansı dönüşünde Kahire’de Türk Dış İşleri Bakanı 

Numan Menemencioğlu’na, Türkiye’nin savaşa girmesini veya en azından Alman hava kuvvetlerinin 

Akdeniz’deki etkisini kırmak için Muğla ve dolaylarındaki hava üslerinin açılmasını söyledi. Türkiye savaşa hazır 

olmadığını, hava üslerinin açılmasıyla savaşa girmek arasında da bir fark olmadığını söyledi. Ruslar, Almanlara 

karşı ölüm kalım savaşı verirken bile hâlâ Türkiye’ye ve özellikle boğazlara yayılma hedefini her fırsatta 

yenilemiştir. Yine bu dönemlerde Japonların kontrolünde olan petrol ve kömür yataklarından zengin Sahalin 

adasını almıştır. İngiltere ile yaptığı Yüzdeler Anlaşması ile de Balkanlar ve Doğru Avrupa’da işgalci politikasını 

kâğıda geçirmiş ve savaş sonrasında gerek notalarla gerek de darbelerle bu ülkeleri iç etmeyi bilmiştir.   

Bölgesel Gerilimlerin Işığında Sovyet Yayılmacılığı ve Sonu 

Almanlar tarafından işgal altındayken ABD ve Avrupa kamuoyunda Ruslar kahraman, Stalin ise Joe amca olarak 

anılıyordu. Şimdi Alman geri çekilmesi başladı ve Sovyetler adım adım tekrardan Baltık ve Doğu Avrupa’ya doğru 

yönelince İngilizler ve Amerikalılarda Sovyet endişesi belirmeye başladı. Postdam görüşmelerinde Ruslar 

Almanya’nın yıkımını ve parçalanması talep ettiler. İngiliz işgal bölgesinde olan ağır Alman endüstri bölgesinin 

kendilerine devrini istediler. Bu teklifi kabul edilmeyince Ruhr bölgesindeki ağır sanayi makinelerini söküp 

Rusya’ya götürdüler. Nazizimden arındırma adı altında sayısız katliamlar yaptılar. Polonya’da serbest seçimlere 

gidileceğini söyleyip, tam bir garabet oylamasıyla Polonya’yı kendi uydusu yaptı. 1925 yılında 20 yıllığına imza 

edilen Türk-Sovyet Dostluk anlaşmasının süresi dolmak üzereydi. Sovyet Dış İşleri Bakanı Molotov savaş 

sırasında değişen konjonktür gereği anlaşmanın yenilenmeyeceğini Türk Büyükelçisi Selim Sarper’e bildirdi. Türk 

hükûmeti ise Sovyetlere değişen konjonktürün ve önerilerinin neler olduğunu sordu. Molotov ise; iki ülke 



 
 
 
 

 

arasındaki bazı ortak sorunların çözümünü önerdi. Bu ortak sorunlar ise; Türk-Sovyet doğu sınırı yani Kars-

Ardahan’ın Ruslara devri, herhangi bir saldırı karşında ortak savunma adına Boğazlarda deniz ve kara üssünün 

verilmesi ve Montrö Boğazlar Sözleşmesinin yeniden revize edilmesiydi. Türk devleti bu önerileri kabul etmedi. 

Bu süreçten sonra Türkiye İngiliz, sonraları ise ABD siyasetine yakın tavırlar alacaktır. Komünist yayılmacılığa 

karşı hazırlanan Marshall yardımlarını alan ülkelerin başında Türkiye olacaktır. Türkiye’nin NATO serüveninin 

başlangıcı Sovyet işgaline karşı güvenli bir liman arayışının sonucudur. Dün Rus saldırısına karşı NATO’ya giren 

Türkiye, bugün NATO ülkelerinin olası bir saldırısına karşı NATO’da kalması da ayrı bir konudur.  Ruslar, Alman 

işgali altındayken Boğazlara karşılık misak-ı milli topraklarını teklif ederken, üzerindeki baskı azaldıkça Türk 

devletinden daha sert davranışlarda ve isteklerde bulunmuştur. Bu da Rusların fırsatını yakaladıklarında Türkiye’yi 

işgal edeceklerinin en somut göstergesidir. Yine Ruslar; İsrail’in kuruluşunu tanıyan ilk devletlerden olmuştur. 

İsrail’in kuruluşunu bir sıçrama rampası olarak gören Sovyetler, bölgede kontrollü bağımsız olmuş Arap ülkelerini 

etkileri altına almayı hedeflemiştir. Bunda göreceli olarak başarılı olan Sovyetler, Mısır’a ciddi miktarda savaş 

malzemesi satmış, ordusunu ise Sovyet komutanlarla ve teknik subaylarla desteklemiştir. Yine Küba’da, 

Vietnam’da, Kore’de ve birçok irili ufaklı ülkede etki alanı oluşturup yayılmacılığını sürdürmüştür. Askerî 

anlamda Sovyetlerin ilk kez sanılandan güçlü olmayışı 1967 Arap-İsrail savaşıyla gün yüzüne çıkmış oldu. İsrail 

ordusu tamamen ABD silahları ile teçhiz edilmiş bir orduydu. Mısır ordusu ise Sovyet silahları ile teçhiz edilmiş, 

hatta 12 bin kişilik Sovyet askerî danışmanlarla desteklenmekteydi. Bir bakıma Soğuk Savaş’ın ilk örtülü 

çarpışması siyasi tarihe 6 gün savaşları diye geçecek olan 1967 Arap-İsrail savaşı ile verilmiş oldu. Sovyet destekli 

Mısır ordusu İsrail hava saldırısı sonucu yerle yeksan edildi. Bu savaş sonrasında ABD, Rusların olağan gücünü 

net bir şekilde görüp, demir perde gerisi olan Varşova Paktı ülkelerine sarkma girişimlerine hız verdi. Böylece 

Sovyetlerin uydusu olan pakt üyelerine sert tedbirler uygulamasını, hatta Varşova paktının üyesi olan 

Çekoslovakya’nın Sovyetler tarafından işgalini sağladı.  Yine 1979 yılında İran’da vukuu bulan çatışmaları fırsat 

bilerek Afganistan’da askerî darbe tertip edip 85 bin kişilik ordu ile sözde davet üzere başkent Kabil olmak üzere 

Afganistan’ı işgal etti. Sadece NATO ülkelerinden değil, Doğu Avrupa’daki Sosyalist ve Komünist ülkelerden, 

Arap devletlerden ve İslam toplumundan büyük tepki aldı ve ambargolar yemek zorunda kaldı. Sovyetlerin 

Afganistan’ı işgali kendi sonunun bir başlangıcı oldu. Düzensiz çeteler diye hafife aldığı silahlı İslami grupları 

yok edemedi. On yıllık amansız direnmesi sonucunda Afganistan’dan çekilmek zorunda kaldı. Bu geri çekilmeden 

sonra ekonomik ve siyasal dar boğaza giren Sovyetler Glasnost ve Perestroyka paketlerini ilan ederek tarih 

sahnesinden çekilmiş oldu.  

Son Söz Yerine 

Şimdilerde ise Rusya, 2014 yılında Suriye’de, Yemen’de, Japon denizinde vukuu bulan hadiselerden ve ABD’de 

yapılacak olup, sonucu bıçak sırtı olan Barack Obama ile Hillary Clinton arasında olan seçimlerin gerginliğinde 

Ukrayna’nın toprağı olan Kırım’ı ilhak etti. Bunun tepkilerini perdelemek için de hemen akabinde Suriye’nin 

Baas’cı diktatörü Beşar Esad’ın daveti üzerine Suriye’ye girdi. Tek başına Kırım’ı almakla, elde tutmanın farklı 

şeyler olduğunu anlayan Rusya, Don-Bass bölgesini de alarak Kırım’a kara bağlantısını sağlayıp iç etmek için, 

Ukrayna’yı işgale girişmektedir. Çarlık romantizmi ile hareket eden Vladimir Putin, bu işi başardığında kendisinin 

ikinci bir Deli Petro olacağı görüşünde. Fakat benim gördüğüm ise akıbetinin Baltacı Mehmed Paşa’nın 

çadırındaki I. Katerina olacağıdır.  Bekleyelim ve görelim…. 



 
 
 
 

 

Şerali Turdıyev 
 

Şair ELBEK1 

(Akt. Aida BABUTCU)2 

 

«Gülistan» Dergisi, 1990, sayı 11 

Devrimden sonraki ilk yıllarda şair Elbek (Maşrık Yunusov), Abdullah Kadiri, Hamza, Ayni, Fıtrat, Çolpan, 

Abdullah Avlani ile birlikte yeni Özbek maarifi, kültürü, edebiyatı, matbuatı ve dilinin gelişimi üzerinde 

çalışmaya başladı. O, 20-30’lu yıllar arasında “Armağan” (1920), “Ayna”, “Yalnız Dünya” (1925), “Bahar” 

(1929) gibi şiir kitapları, “Ayhan” (1920), “Örnek” (1924), “Koşçı Turgun” (1925) gibi öykü kitapları, “Güzel 

yaygıçlar” (1925), “Bilim” (1927), “İlköğretimde ana dili”, “Sözlük ve terimler” (1924) gibi okuma kitapları 

ve derslikleri, “Maniler” (1922), “Türküler Toplağı”, “Çocuk şiirleri” (1934-1935) gibi sözlü geleneğin 

eserlerini derleyerek yayımladı. A.S. Puşkin’in “Balıkçı ve balık”, “Pop ve hizmetçisi Balda” masallarını 

Özbekçeye çevirdi (1937), “Puşkin yaratıcılığında halk edebiyatı ve Özbekçe tercümesi” kitabını yazdı. 

 

 
1 Tanınmış Özbek aydını, bilim insanı ve yazarı Şerali Turdıyev’in bu yazısı 1990 yılında “Gülistan” 
dergisinin 11. sayısında, Ocak 2022 yılında ise ziyouz.uz web sayfasında tekrar yayımlanmıştır.     
2  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları ABD, Doç. Dr. 



 
 
 
 

 

Elbek gençliğine kadar ağır çocukluk yılları yaşamıştı. Memleketinin maddi ve manevi zorlukları, Taşkent’te 

geçirdiği zor günler, başıboş dolaşmalar, aydınlanmaya olan aşırı ilgi, onu yaratıcılık yolunun da zorluklarını 

cesurca aşmaya teşvik etmişti. Şairin edebî mahlası Elbek, esas adı Maşrık, babasının adı ise Yunus’tur. Şair 

Maşrık Yunusov (Elbek) 1898 yılında bugünkü Taşkent bölgesindeki Humsan köyünde fakir bir ailenin 

çocuğu olarak dünyaya geldi. Şair çok sonralar çocukluğunu hatırlayarak şunları yazıyordu: “1905’te eski 

köy okuluna gittim. 4 yıl burada okuma yazma öğrendim. Babamın benden başka da çocukları olduğu için 

bize bakamadı. Küçük yaşlarımdan kendimi çiftçiliğe verdim. 1910-1911’li yılların geçim zorlukları 

neticesinde ben de birçok erkek kardeşim gibi evden ayrılmak zorunda kaldım. 1911 yılında altıncı kez 

Taşkent’e geldim ve bir kişide bekçi olarak çalıştım. Aynı yılda eski şehir Divanbeyi mahallesindeki “Haniy” 

okuluna girdim. Okula gitmek beni mutlu ediyordu ama aynı zamanda maddi olarak zor durumda olmak da 

çok moral bozucuydu. Kış günlerinde bile yalın ayaktım. Uyuyacak yer yoktu. Bazen kışı arkadaşlarımın 

evinde, genellikle okul odasında eski keçeye sarılı olarak geçirirdim (Bkz. J. Şerifi. Edebiyat Krestomatisi, II 

Kısım, T., 1935, s. 73). Böylece sürekli zorluklar şairin asabiyetini gevşeterek dersler sırasında 

öğretmenlerle ilişkilerinde bile anlaşmazlığa neden olmuş, bunun neticesinde disiplinsizlik suçlamasıyla 

okuldan atılmıştı.  

Tüm zorluklara rağmen, Elbek 1914’te şehrin “Numune” okulunda eğitimine devam ediyor, öğretmen 

olarak çalışıyor, Şura döneminde öğretmenler için açılmış eğitim kurslarında okuyarak bilgilerini bağımsız 

olarak arttırıyordu. Elbek gençliğinde yaşadığı bu ıstırapları ileriki yıllarda “Geçmişim” (1929) destanında 

ele almıştır. 

Şairin “Koşçı Turgun” ve “Batrak Karavoy” hikâyelerinde Özbek köylülerinin geçmişteki zorlu yaşamları, 

zenginlerin elinde zulüm görmeleri ve onlara karşı protestoları konu edinilir. Bu, özellikle “Koşçı Turgun” 

hikâyesinde Turgun’un patronu Muhammed Emin’in tarlasında kendisi gibi çalışanlara söylediği sözlerde 

daha belirgindir: “Bizler bu patronların işlerini yapıyoruz, yılın on iki ayı çalışıyoruz, fakat 

kazandıklarımızla yetinemiyoruz, karnımız doymuyor ve bedenlerimiz dahi iyi giysiler görmüyor. 

Çalışırken doyamıyorsak… Aynı kişiyiz. Neden patronlarımıza az ya da çok vermesini söylemiyoruz? Yalnız 

başına konuşmaktan korkuyorsak, neden toplanıp sormuyoruz? Eğer toplanıp hep birlikte sorarsak, onlar 

ne yaparlar ki? Kendileri komşunun kulağını tutup yer sürsünler, diyelim mi? Biz çalışmazsak, bunlar aç 

kalacaklar, aç olduklarında, bizimle anlaşmak zorunda kalacaklar.”  

Şiirlerinin çoğunda, bugün için bile geçerli olan çevre sorunları: doğanın güzelliği, bitkiler ve hayvanlar 

âlemine sevgi, insan yaşamında ve çocukların yetiştirilmesinde doğanın tükenmez manevi etkileri zevk ve 

şevkle terennüm edilmiştir (“Bizim kışlak”, “Turnalar”, “Kırlangıç”, “Lalezarda” ve başkaları). 

Elbek ayrıca Özbek dili ve sözlü geleneği konusunda da bilgili kalem sahibidir. 

Profesör Gazi Alim Yunusov, Hadi Zaripov, Büyük Kerimov, M. Salihov gibi dilbilimciler ve halk bilimcilerle 

birlikte Özbek halk dili ve sözlü edebiyat örneklerinin toplanması ve yayımlanmasında, terimler sözlüğünün 

hazırlanması ve imla sorunlarının ortadan kaldırılmasında aktif bir rol oynadı. 1919’un başlarında Fıtrat 

önderliğinde kurulan Çağatay Görüngü’nün aktif üyelerinden biriydi ve daha sonra Şakirjan Rahimi ve Gazi 



 
 
 
 

 

Alim Yunusov’la birlikte Özbek Bilim Komisyonu başkanı olarak görev yaptı. Çolpan, Gulam Zaferi ve 

diğerleri ile birlikte Fergana’dan binlerce atasözü ve darbü’l-meseller, koşuk ve şiirler, etnografik 

materyaller topladı. Çağdaş Özbekçede nadiren kullanılan “Özbek Halkının İzahlı Lügati için Materyaller” 

başlıklı bir eser yazdı, ayrıca Özbek dilinin mükemmel izahlı lügatinin oluşması için önemli kaynak 

olabilecek “Özbek Folklor Lügati”ni derlemeye başladı (bkz. “Sovyet folkloru”, Leningrad, 1936, № 2-3, s. 

444).  

O halk yaratıcılığının başyapıtlarından biri olan koşukları (şarkı, türkü) toplayan ve yayımlayan ilk 

meraklılarından idi: “Derin edebî anlamlarıyla cezbeden atasözleri, masallar, bulmacalar ve manilerimiz 

günümüzde kendi kendine yok oluyor. Biz Özbekler bunların her geçen gün yok olduklarını görerek 

susmamalı, toplayıp kitap halinde dağıtmaya çalışmalıyız. Bugünlerde Özbek Bilimi Heyeti ve Kurulu bu 

hedefi ilerletmek için çalışıyor olsa da bir yandan onları derlemekle ilgilenenlerin azlığı, diğer yandan halk 

yaratıcılığının durağanlığı bu faaliyetleri engellemektedir.” (Elbek. Maniler. “Bilim Ocağı” dergisi, 1922, No. 

1, s. 96). 

Onun “İmla ve Dil Kongresi Toplantısından Önce” (1920), “Ulusal Özbek İmla Kongresi ve Etkisi” (1921), 

“Türk Dillerinin Kanunları Üzerine” (1922), “Dil Ders Kitabı” (1923), “Dilimizdeki yenilikler” (1924), “Yine 

dil, imla meselesi” (1925), “İmlamız üzerine birkaç kelime” (1927), “Dil – imlamız üzerine” (1929) gibi bir 

dizi makale ve el kitabı, hem de bir şair olan Elbek’in dil ve imla konusunda  çok bilgili olduğunu 

göstermektedir. 

1937’de Stalin rejiminin kişilik kültünün zorlu yıllarında şair ve eğitimci, hikâye anlatıcısı ve halk bilimci, 

çevirmen ve dilbilimci Elbek bazı çağdaşları, bilim adamları ve yazarlarla (Fıtrat, Abdullah Kadiri, Atacan 

Haşim, M. Salihov, Alim Yunusov ve başkaları) birlikte milliyetçilikte suçlanarak eleştirilmeye başlandı. O 

dönemde matbuat hiçbir delil olmadan ona karşı milliyetçi suçlamalar yazdı: “Fıtrat’ın en sadık öğrencisi 

Elbek, devrimcilerin kanlı kampında yer alarak hâkim partiye ve Sovyetlere karşı zehirli şiirler, hikâyeler, 

makaleler yazdı. Elbek’in şiirleri olmasaydı devrimcilerin gazete ve dergileri yayınlanamazdı. Elbek, geçmiş 

ve şimdiki çalışmalarıyla, Sovyet karşıtı düşmanın değirmenine faal olarak su döküyor.” (“Elbek’in Çalışması 

Üzerine”, “Genç Leninci”, 20 Ağustos 1937). 

Bütün bunların sonucunda, eğitimli ve kültürlü bir kalem sahibi Elbek, sosyalist hukukun ihlalinin 

kurbanlarından biri oldu. Onun edebî ve ilmî mirasının, çeviri ve folklor alanındaki çalışmalarının 

toplanması, incelenmesi ve bunların yayımlanması, günümüzün yeniden yapılanma döneminde 

yazarlarımızın karşısında duran en önemli görevlerden biridir. 

 

 



 
 
 
 

 

 

Şehr-i Tarih 

Havva ELÇİOĞLU 

Ünlü düşünür, devlet adamı ve tarihçi İbn Haldun’un “Coğrafya kaderdir” sözü, benim tarih alanıyla olan 

ilişkimin bir özetidir. Doğup büyüdüğüm coğrafyanın menşesi, insan psikolojisi üzerinde büyük etki 

bırakmaktadır. Bunda tabii ki, aile ve eğitim-öğretimin büyük payı vardır, fakat öncelik ailedir. Çünkü aile 

ortamı ilk eğitim kurumu, anne ve baba ise ilk öğretmendir. Birey küçük yaşlardan itibaren aile içerisindeki 

davranışlara uyum sağlayıp, anne ve babasını kendine rol model eder. Bu noktada kültürün insan 

yaşamındaki yeri göz ardı edilemeyecek türdedir. Kültür sayesinde, birey kendi kimliğini oluşturur. Bu 

kimlik hayatının sonraki dönemlerinde yol haritası oluşturmasında fayda sağlar. Tarih bilinci, coğrafya 

şartları nedeniyle bende küçük yaşlarda başladı. 10 Nisan’da beni bir telaş alır, gecesi gözüme uyku girmez 

ve sabahı dört gözle beklerdim. İşte beklenen o sabah gelince; uyanır uyanmaz gözümü balkonda açıp, 

törenin başlayıp başlamadığına bakardım. Her taraf bayrak ile süslenmiş, tören arabaları yerlerini alırdı. 

Üniformalı ve ellerinde kendi okullarının adı bulunan öğrenciler, madalyalar ile süslü gaziler, bando takımı, 

sivil ve üniformalı güvenlik güçleri… İşte o gün gelmiş, günlerce beklediğimiz 11 Nisan. Gerek ev ortamında 

gerekse okulda bize öğretilen ve milli bayram olarak kutlanılan bugün; Şanlıurfa’nın düşman işgalinden 

kurtuluş günüdür. Kahvaltı bile yapmadan sokaklara döküldüğümüz, akabinde stadyumu doldurduğumuz 

Şanlıurfalıların da dediği gibi çete bayramı… 1920’li yıllarda önce İngilizlerin daha sonra gizli bir antlaşma 

ile Fransızların işgal ettiği ve Kuvayımilliye diye adlandırılan halkın göstermiş olduğu direniş günüdür. Her 

yıl coşku ile kutlanan bu bayram, tarih bölümünü seçmemdeki en önemli baş aktördür. Evde, okulda sanki 

dönemi yaşamış gibi o günü anlatırlardı. Bunun nedeni ise, toplumdaki tarih bilincinin nesilden nesile böyle 

aktarılması ve aktarılmaya devam etmesidir. 11 Nisan sadece bir kurtuluş, zafer değil; toplumun her 

kesiminden insanın bir arada bulunduğu, yardımlaştığı, bağımsızlık uğruna mücadele ettiği ve ülkenin 

gidişatına yön verdiği bir gündür. Aşiret reislerinden devlet memurlarına, din görevlilerinden esnafa her 

zümreden insanın alın teri akıttığı mücadeledir. Belediyenin hazırladığı tiyatro gösterisini en önde 

izleyebilmek için birbirini itip kalkan insanlar...  Bir tarafta Fransız askerleri diğer tarafta halk savaşa 

tutuşmuş, babamın omuzunda bu hadiseyi izlerdim. Ne yazık ki, bugün o kutlamalar eskisi gibi aynı tadı 

vermiyor. Dönemi bizzat yaşamış atalarımızın, büyüklerimize anlattıklarıyla; tarih bende farklı bir boyuta 

dönüşmüştü. Ortaokulda öğrendiğim ve bana çok ilginç gelen bilgiyi araştırma peşine düştüm ve ilk tarih 

araştırması yaptım. Bu anımı sizlerle paylaşayım:  

Duyduğuma göre Urfa sıra gecelerinin menşesi savaş zamanına dayanırmış. “Nasıl olur da insanların savaş 

yaptığı bir dönemde, eğlence ve yemeğe gerek duyulur?” diye düşünmüştüm ama işin aslı öyle değilmiş. Ben 

de bunun cevabını öğrenmek için çevremdeki büyüklerime sorma kararı aldım. Fakat dedemler ben 

doğmadan önce aramızdan ayrıldıkları için, babam beni ilkokul öğretmeninin yanına götürdü. Yusuf 

hocanın anlattığına göre; aslında sıra geceleri o dönemde bir eğlence gecesi olmasından ziyade, şehrin 

büyüklerinin toplanıp kurtuluş yolları aradıkları danışma meclisiymiş. Yurdun düşman işgalinden 



 
 
 
 

 

kurtulmasıyla, bunun yerini kutlama almış. Her hafta toplandıkları bir meclis olmuş ve günümüze kadar 

gelmiş. Tarihe merakım işte bu yanıtı aldıktan sonra daha da arttı. İlkokuldaki sosyal bilgiler ve lisedeki 

tarih dersleri bu bölüme beni daha da yaklaştırdı. Ağabeyimin memurluk sınavına hazırlandığı dönemde 

onunla birlikte tarih dersi çalışır, daha doğrusu o öğrendiklerini pekiştirmek için bana anlatırdı. Böylece 

tarih bende bir ilgi alanı haline gelmesine rağmen, meslek edinmeyi hiç düşünmedim. Ama yine de 

üniversite tercih listemde bu alana yakın bölümler seçtim. Asıl alanım sosyal bilgiler öğretmenliği olmasına 

rağmen, kader beni tarih sahnesine itti. Tarih bölümünü kazandığım zaman çevremden büyük bir tepki 

aldım. Okur-yazar olmayan kesim bile bu konuda bir hayli söz söylediler. “Neymiş efendim tarih boşmuş, 

mezunları işsizmiş, her üniversitede hatta açık öğretim fakültesinde bile bu bölüm olduğu için çok 

mezunları varmış…” Bütün bu söylentileri duymazlıktan gelip, yolumu çizdim. İlk derse girdiğim gün çok 

zorlanmıştım. “Acaba bu zorluğa değecek mi?” diye bile düşündüm. Hayatımın en önemli kararını aldım. Ya 

hiç ya da en iyisi… Ben en iyisini yapmayı seçtim. Evet, zor bir bölüm, istihdamı da yeterli değil, çok fazla 

mezunu var. Bunların hepsini düşündüm, fakat yapan nasıl yapıyor? Başarı; zor olanı başarmak değil mi? 

Diyerek büyük bir adım attım. Lisans birinci sınıftan itibaren elimden gelenin fazlasını yapıyorum. 

Okuyorum, araştırıyorum, yazıyorum, kendim için bir şeyler yapıyorum. Bu da bölümü daha fazla sevmeme 

neden oluyor. İlerleyen zamanlarda arkama dönüp baktığımda, güzel birikimler göreceğimi düşünüyorum. 

Bu noktada içim bir hayli rahat. Yeni şeyler öğrenmek ve bu öğrendiğimi üretmek, bana çok iyi geliyor. Ne 

sıradan ne de sürüden olmaya niyetim var. Tarih araştırması yaparken, her bir konuda kendimi farklı bir 

kimlikle buluyorum. Daha ziyade somut nesneler olan; kalıntı, kitabe gibi tarihsel değer taşıyan eserleri 

görüp inceleyip ikisini harmanlıyorum. Bir dönem çalışması yapıyorsam tarih atlası olmazsa olmazımdır. 

Misal Göktürkler dönemini çalışırken önce yanıma atlasımı alır, iyice incelerim. Çalıştıktan sonra eski ve 

günümüz görsellerine bakıp konuyu kendi zihnimde tasarlıyorum. Bu yüzden tarih çalışırken salt okuma 

arasında kalmamalıyız. Çünkü görsel hafıza insanın zihninin büyük bölümünü oluşturur. Özellikle bilgisayar 

ile fazlasıyla haşır neşir olmak gerekiyor. Çünkü dijital çağ dediğimiz bu dönemde sadece kalem tutmak 

yetmiyor. Elinizin klavyeye alışması gerekiyor. Artık dünya tek bir tıklamanın ucunda olduğu için; rahatlıkla 

kaynak sitelerine, üniversitelerin veri tabanlarına ulaşmanın, farklı hocalar ile görüşmenin mümkün olduğu 

bu nimetten faydalanmamız gerekmektedir. Bu sadece kendi ülkemiz ile sınırlı kalmayıp, farklı ülkelerdeki 

bilim insanlarıyla da iletişime geçip, onların arşivlerinden faydalanmamız için büyük bir fırsattır. Hal böyle 

olunca dil meselesini çözmek gerekir ki; özgün, farklı çalışmalar ortaya koyabilelim. Tarih bölümünün 

bende oluşturduğu en büyük etki ise; araştırma ruhu. Çünkü yeni şeyler öğrendikten sonra, kendimi format 

atılmış gibi hissediyorum. Haliyle her geçen gün daha fazla formata ihtiyaç duyuyorum. Aklıma takılan en 

ufak şeyi (saçma dahi olsa) araştırmaktan hiçbir zaman çekinmem. Hele soncu sentezleyip yazmak, işte bu 

tarifsiz bir mutluluktur. Yazmanın insan üzerindeki etkileri saymakla bitmez. En önemlisi ise okuduğunu 

analiz edip, sentez kurmak ve kaleme dökmektir. Çünkü her yenilik, daha da yeniye götürür insanı. 

Araştırmacı kimliğinin nimetlerinden bahsettiğime göre, diğer bir nimet olan yazarlıktan bahsedeyim. Bu 

okuma, araştırma, sentez kurma aşamalarından sonra belki de en önemlisi yazmak. Yazmak bir sanattır. İyi-

kötü ne olursa olsun insanın eli kalem tutmalıdır. Bu sadece bilimsel çerçeve ile sınırlı değil. Deneme, hikâye, 

şiir, günlük vs. gibi türlerden bir tanesini yazma alışkanlığı kazanmalıyız. Ben edebî metinlerden ziyade 



 
 
 
 

 

bilimsel yazı yazmayı seviyorum. Ağaç yaş iken eğilir misali, yazma alışkanlığı da bende küçük yaşlarda 

başladı. Küçükken hatıra yazma ilgim vardı. Bu alışkanlık şimdilerde devam etmese dahi, fazlasıyla yerini 

başka alışkanlıkların başlamasına sebep olmuştur. Tabii yazabilmek için okumak lazım. Okumanın ne kadar 

önemli olduğunu bu yazıda sizlere anlatabilmem mümkün değil. O zaten başlı başına bir kitap konusudur. 

Yazmayı çok sevdiğim ve hep yeni şeyler üretmek istediğim için okumanın demir baş olduğu kanısına 

vardım. Yani okumayı sevmek için size o yolda sevecek bir meşgale bulun. Yazmak beni okumaya 

yönlendiriyor. Bunun nedeni aynı kısır döngüde hareket etmek istemeyişimdir. Önce okumaktan zevk 

aldığımız alanı bulmalıyız. Eğer bunu yapmayı başarırsak gerisi domino taşları gibi birbirini tetikler ve sizi 

daha çok okumaya yönlendirir. Şehr-i tarih yani “Tarih Şehri” olan Şanlıurfa, büyük bir feyz aldığım yer. 

Yazının başında söylediğim gibi kaderime yön veren değeler. Eski Çağ’dan Orta Çağ’a, Yeni Çağ’dan Yakın 

Çağ’a birçok medeniyetin yaşadığı ve izlerini bıraktığı bu güzel şehirde yaşayıp da tarihe merak sarmamak 

olmaz. Çünkü tarih sadece kitap, belge ve arşivlerden ibaret değil. Bir mimari yapı veyahut bir kalıntı bile 

dönem hakkında bilgi verdiği için kaynak mahiyetindedir. Hal böyle olunca bir araştırmacı kişiliğime engel 

olmam mümkün olmuyor. Şanlıurfa’nın şehir dokusunu süsleyen çarşılar, evler, konaklar, çeşmeler, 

hamamlar, su kemerleri, köprüler, camiler, türbeler kale ve surlar kentin tarihini yansıtır durumdadır. 

Buralara gitmeden önce tarihini okuyup gidiyorum. Daha sonra okuduğum ve gördüğüm şeyleri 

sentezliyorum. Bir tarih araştırmacısının bu topraklara ayağının düşmemesi büyük bir eksikliktir. Hangi 

dönemde araştırma yaparsanız yapın, burada çok fazla malumat bulabileceğinizden kuşkunuz olmasın. 

Bunun size garantisini veriyorum. Peygamberler şehri, kültür ve medeniyetin merkezi, aynı zamanda 

tarihin sıfır noktası olan “Şehr-i Tarih; Şanlıurfa’ya” herkesi bekleriz.   



 
 
 
 

 

 

Taştaki Kültür “Balballar” 

Sırrı YUMUK 

Türkler, tarihi süreç içerisinde gerek savaşçı bir topluluk olması gerekse de kültürel miras bırakması 

bakımından önemli bir yere sahiptir. “Kültür çok yönlü bir olgudur ve bunun içinde hem maddi hem de 

manevi unsurlar söz konusudur. Kültürün manevi unsurlarını tespit etmek çok zordur, fakat maddi 

olanlarda bu durum daha belirgin kıyaslamalara imkân vermektedir (Baykara, K. 1993,10).” Bu yazıda, Türk 

kültürünün maddi unsuru ve somut yönü üzerinde durulacaktır. Türk kültürü, her alanda kendisini 

hissettirmektedir. Gerek yazının Türk toplumunda yaygınlaşmasıyla beraber metinlerle, yaşayış tarzıyla, 

gelenekle-görenekle ve sosyal birtakım normlarla aktarıldığı gibi bir taşla da bu kültürün aktarıldığını bu 

mezar taşlarında açık bir şekilde görülmektedir. Söz gelimi bu taşlar Türk inanç sisteminde de kendisini 

göstermektedir. Özellikle Türk kültüründe bulunan yaratıcıya, tabiata, geçmişe ve büyüklere saygı ve sevgi 

bağlılığını gösteren inanç olan Kült inancı ile bağlantısı olduğunu söyleyebiliriz. Kült inancı; Türkler için 

önemli bir yere sahiptir. Bu inançlar: Gök kültü, Tabiat kültü ve Atalar kültü olarak üç şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle bu Balbal (mezar taşları/ taş heykeller) kalıntıları, Atalar kültünü bizlerin gözleri 

önüne sermektedir. Ecdada olan sevgi, saygı ve onu yâd etmek ve tabii olarak Türk varlığını göstermek 

açısından önemli bir yere sahiptir. 

Balballar (Taş Heykeller), birer mezar taşlarıdır. “Mezar, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. 

Türklerde görülen mezar odaları ve ölüler için dikilen heykeller bunun bir yansıması olarak kabul edilebilir. 

Bu açıdan mezarlar ve mezar taşları Türk Kültürü’nü somutlaştıran ve günümüze taşıyan kıymetli tarih 

hazinelerimizdendir. (Can, 2017, s. 4).” 

Bu taşlar, Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen mezar taşına 

verilen isim olmakla beraber kişinin yaşarken öldürdüğü kişileri sembol eder. Kurganların başında ne kadar 

fazla balbal varsa o kişi, o kadar kahramandır. Orta Asya Türklerinde, Şamanlık dininin geçerliliğinin yaygın 

olarak korunmuş olduğu dönemde, ölen savaşçıların kurgan denilen mezarlarının etrafına dikilmiş, 

savaşçının öldürdüğü düşmanları ve bu kişilerin öbür dünyada onun hizmetçileri olacağına inanılacağını 

simgeleyen, genellikle bir taş parçasının üzerine yontulmuş, bir elinde kılıç, kalkan1 figürlerinden oluşan 

heykellere verilen bir ad olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu taşlar, eski Türk topluluklarında Taş Ata/ Taş 

Baba olarak da isimlendirilmiş olup ölen kişinin kıymetli eşyaları, kahramanlığını gösteren kılıç, kalkan, 

mızrak ve atı ile beraber bir oda şeklinde gömülme geleneğini, yapılmış olunan arkeolojik kazılar sonucunda 

görmekteyiz.  Balballar çok önemli dinî mahiyette işaretler olup, bunlar kişinin savaşta öldürdüğü ya da 

öbür dünyada o kişiye hizmet edecek şahısları gösteren taşlardır. Ancak bu isimlendirme savaşta öldürülen 

düşmandan ziyade, onu öldüren kişiye verilmiş bir isimlendirme olarak daha yaygın şekilde kullanılmıştır. 

 
1 Taş Ata (Taş baba, daş baba, daş ata); Sözü geçen bu mezar taşlarının, ortalama boyları 25-30 
santimetreden 2-2.5 metreye kadar ulaşmaktadır. 



 
 
 
 

 

Özellikle Kırgızistan’ın, Şatı ve Sârı-Bulak köylerinin arasındaki bir alanda bulunan taş balballar Kara-

Batkak müzesinde sergilenmektedir. Ayrıca Tokmak şehrinin 10 kilometre güneyinde, Burana Kulesi’ne 

yakın alandaki Burana Açıkhava Müzesinde ve Issık Göl kıyısındaki Çolpan Ata ve Karakol bölgelerinde, 

göçebe Türklerin pek çok taş savaşçıları (balbalları) bulunur. Kırgızistan içindeki ve tüm Orta Asya’daki bu 

mezar işaretleri, göçebe Türk boyları tarafından dikilmiş, Kırgızistan’daki balbalların hemen hepsi Çuy 

Vadisinde dağıldı tespit edilmiştir. 

Tuva Özerk Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşık 200 kadar balbal bulunmuş ve kayıtlara geçmiştir. Bijiktig Haya 

Dağı’nın dolayında kırlık ve ovalık alanda da bulunan bir balbal ise, bazı araştırmacılara göre Cengiz Han’ın 

balbalı olup Cengiz Han’ın hazinesinin, bu balbalın bulunduğu bölgede olduğu söylenir. Bu alana bir açık 

hava müzesi yapılmıştır. Tahminen bu balbal 1200 yılı geçkin burada durmakta olup Akdovurak (Aktoprak) 

şehrine 4 km uzaklıktaki kızıl tepe anlamındaki Kızıl Majalık köyüne yakın bir bölgede bulunmaktadır.  

Balbal kelimesine baktığımızda ise, Eski Türkçede kullanılan bir kelimedir. Bal+bal (vurmak, çakmak vs.) 

anlamlarına gelmektedir. Bu heykeller Türkistan’da (Orta Asya tabiri yerine kullanılmıştır) özellikle Tuva 

ve Altay’da tahminen MÖ. 3000 yılların sonu ile 2000 yılların ikinci yarısından beri dikilen bu mezar taşları, 

Göktürk zamanında dikilen mezar taşlarından farklılık göstermektedir.  

Balballar, (Taş Ata/ Taş Baba veya Taş Heykel) hiç şüphesiz Türk kültürünün önemli bir ayağını teşkil 

etmektedir. Bu taşlar bizim kültürel mirasımızı yansıttığı kadar biz Türklerin, savaşçı ve kahramanlık 

yönlerini mezar odalarında bulunan savaş aletleri ve hatta savaşçının atının yanına gömülmesinden 

anlaşılmaktadır. Her öldürdüğü savaşçıyı temsilen dikilen bu taşlar ölen kişinin ne kadar yiğit ve korkusuz 

bir savaşçı olduğunun birer kanıtıdır. 

Bu taşlar, birçok seyyah tarafından da özenle işlenmiş ve anlatılmıştır. Sadece seyyah veya Çin yıllıklarında 

değil II. Göktürk kağanlığının mirası olan Bengü Taşlarda da ele alınmıştır. Orhun yazıtlarında balballar için 

şu bilgi geçmektedir: “İlk önce, babam Kağan için Baz Kağan Dikilmiştir… Onların Yiğit adamlarını 

öldürerekten onlardan balballar yaptım… Amcam için Kırgız kağanını balbal haline getirdim… Türk halkı 

ağır kayıplar vermişti ve … onların yiğit erkekleri, bundan balballar yaptı (onların balbal haline getirilmesi 

sağlandı) … Balbal olarak Kuy Sangun’u diktim…” 

Özellikle balbal konusunda İslam Seyyahı İbn Fazlan’da bahsetmektedir. 921-922 yılında İslamiyet’i kabul 

eden Bulgar Hükümdarı İltebir Almuş’a giden elçi heyetinin başında görevlendirilmiş, bu görevde Oğuzların 

ölülerini nasıl gömdüklerini ve heykeli nasıl diktikleri hakkında kayda değer bilgiler vermiştir. Bu bilgi 

şöyledir: “Oğuzlardan biri bir kişiyi öldürdüğünde ve böylece kahraman olduğunda, ölünün tahtadan 

yapılan heykeli mezarın önüne dikmektedir… heykellerin sayısı öldürdüğü kişinin sayısı ile orantılıdır…” 

Fazlan’ın verdiği bilgiye bakılırsa bu heykellerin sadece taştan değil tahtadan da yapılmış olduğunu 

görmekteyiz. Bu durum muhtemelen taşın işlenmesinin zorluğu, maliyeti en aza indirmek ve zamandan 

tasarruf yapmak amacıyla olduğunu söyleyebiliriz.  

Sözü geçen bu Balballar ile ilgili başka bir bilgiyi ise ünlü İtalyan Seyyah Marco Polo’dan da görmekteyiz. 

Ünlü seyyah kaleme aldığı eserinde şu bilgiyi vermektedir: “… ve size diğer büyük bir olaydan söz edeceğim: 



 
 
 
 

 

Büyük kağanların cesetleri gömülmek üzere bu dağlara getirildiğinde, her ne kadar kırk gün veya daha fazla 

bir uzaklıkta olsalar bile, yolda rastladıkları tüm insanlar cesedi taşıyanlar tarafından kılıçtan 

geçirilmektedir. Ve bunlar öldürülürken onlara şöyle söylüyorlar: siz gidin efendinize öteki dünyada hizmet 

edin. Çünkü bu uğurda öldürdükleri tüm insanların Büyük Efendiye öteki dünyada hizmet etmeye mecbur 

olduklarını sanıyorlardı…  (C.1/ s.69). Bu bilgi ışığında ise balbal olarak öldürülen kişilerin Kağan’ın öbür 

dünyada hizmetinde olacağı inancını görmekteyiz. 

Bu mezar taşları veya diğer adıyla balballar, Türk tarihin erken dönemlerinde, Türklerin taş oymacılığı ve 

heykeltıraş sanatında (sözü geçen taşlara bakılınca) ileri düzeyde bir heykelcilik sanatının ilerlediğini gerek 

yapılan insan siluetleri gerekse de taşlara işlenen ince bir ustalıktan görmekteyiz. 

Bu Balbalların çok çeşitli varyantları bulunmaktadır. Altay’dan başlayıp Ukrayna, Anadolu ve KKTC’de 

benzerlerine çok benzeyen bu mezar taşları, Türk kültürünü yansıttığı gibi Türklerin bu bölgelerde -yapılan 

arkeolojik kazılar sonucunda kalıntıların dikildiği dönem bağlamında- erken dönemlerde Türklerin ayak 

izlerini bizlerin önüne sermektedir. 

Balbalların varlığını ya da balballara çok benzeyen mezar kurganlarını ve geleneğini aynı şekilde Avrupa 

Hun’larında da görmekteyiz. Özellikle ölü gömme geleneklerinde ve mezar geleneklerinde bu durumu 

gördüğümüzü hiçbir şüpheye düşmeden söyleyebilir. Bu durumu şu pasajdan daha rahat anlayabiliriz: 

“…Gömme işinin gece ve gizlice yapılmasının nedeni açıktır. Soyulmasını önlemek için sin(mezar) yerini 

kimsenin bilmemesi amaçlanmıştır. – savaşta düşmandan alınan silahların- sine konması, Göktürklerdeki 

balbal uygulamasını anıştırmaktadır. Sine başka silah, süs eşyası, at koşum takımları ve benzeri eşyaların 

konulması öbür dünyada ihtiyaç olduğu ve ölüye hizmet içindir…” (Gedikli, 2021, s. 1).  

Yukarıdaki bilgiler eşiğinde, sin mezar geleneği ile Göktürk zamanında bulunan ve farklı bölgelerde 

varyantlarına rastlanan balbal geleneğinin birbirlerine büyük oranda yakınlık gösterdiğini görmekteyiz. 

Söz gelimi bu taşların KKTC’de de varlığına rastlanmaktadır. Özellikle Yeşilköy’de yer alan bir mezarlıkta 

varlığına rastlanılan bu taşlar Türkistan ve Anadolu’da bulunan balballar ile benzerlik göstermesi kayda 

değer bir durumdur. Peler’e göre (2017, s. 57):  

Köy mezarlığındaki mezar taşları ile Avrasya coğrafyasında bulunan balballar arasında çok 

büyük benzerliklerin bulunduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bilhassa (Resim 1’) de 

gösterilen mezar taşı ile (Resim 17’deki) Kıpçak balbalı arasındaki yüz benzerliği oldukça 

çarpıcıdır. Aynı şekilde (Resim 3’te) gösterilen mezar taşı ile Kırgızistan’ın Tokmok 

şehrinde bulunan balbal (Resim 18) arasında da çok açık bir benzerlik bulunmaktadır. 

Şüphesiz köy mezarlığındaki mezar taşlarını müteveffanın öldürdüğü düşmanları temsil 

eden Avrasya balbalları ile ilişkilendirilmek mümkün değildir. Ancak bu mezar taşlarının 

Avrasya veya Türk insan biçimli heykelleri ile ilişkili olduğu sonucuna da hemen varmak 

mümkün görünmemektedir.”  

(Parantez içine alınmış bilgiler aşağıda verilmiş olunan örneklerden farklıdır.) 



 
 
 
 

 

Sonuç olarak KKTC’de bulunan bu mezar taşlarının varlığı ve birbirlerine büyük oranda benzemesi Kıbrıs 

ve Avrasya arasında olan bir bağdan söz edilebilirliğini güçlendirmektedir. Erken dönem Türk tarihinde, 

(söz gelimi taşlar üzerinden değerlendirilecek olunursa) Türk kültürünü ve tabi ki de Türklerin ayak 

izlerinin de müjdesini bizlere vermektedir. 



 
 
 
 

 

Balbal Örnekleri: 

             

   (Erzurum’da bulunan balbal)        (KKTC’de bulunan balbal) 

Fotoğraf: Gökçe Yükselen Peler 
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Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Şiirlerinde Halk Bilimi İzlekleri 

Hicran DERE1 

Ümit Yaşar Oğuzcan 1926-1984 yılları arasında yaşamış ve hayatının 1946-1983 yılları arasını kapsayan 

döneminde aralıksız olarak üretmiş ve ürettiklerinin büyük kısmını yayımlamıştır. Garip Hareketi ve II. Yeni 

şiirinin hâkim olduğu dönemde, döneminin hiçbir edebi akımına kapılmaksızın kendi tarzını yaratabilmiş, 

kullandığı yalın dille hem nâsir hem şair olarak dönemine damga vurmayı başarmıştır. Oğuzcan, halk şiirinin 

muhteva unsurlarını başarıyla şiirine nakşederek, değiş ve deyimlerle şiirini zenginleştirerek zaman zaman 

karşımıza bir ozan olarak çıkmaktadır. Çalışmada daha çok Yeni Türk Edebiyatı alanında değerlendirilen Ümit 

Yaşar’ın, şiirlerinde modern şiirin imgeleriyle harmanlayarak kullandığı halk bilimi izlekleri tespit edilerek bu 

izleklerin halk kültüründeki kullanımları ve şairin dizelerinde yer alış şekilleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

“Aldırmayıp mateme, ümitle yaşamalı Yağsa da üstümüze, ‘ızdırap yağmurları’.” 

Hicran Dere 

Giriş 

Halk bilimi, ruh bilim, dil bilim, toplum bilim, arkeoloji, prehistuar, tarih, din, edebiyat gibi 

birçok sosyal ve insanlık biliminin kavşak yerinde bulunmaktadır (Boratav, 2019: 8). Edebiyat 

alanında daha çok halk edebiyatı dairesi ile ilişkilendirilen halk bilimi, edebiyatın diğer 

disiplinleri ile de malzeme alışverişinde bulunabilmektedir. Son dönemlerde Cemal Süreya’nın 

1992 senesinde Can Yayınları tarafından basılan “Folklor Şiire Düşman” adlı eserinde 

savunduğu düşünceleri çürütürcesine çağdaş Türk şiirinde, halk bilimi unsurlarını dizelerine 

başarıyla yerleştiren şairlere rastlamaktayız. Ümit Yaşar Oğuzcan da bu şairlerden biridir. 

Oğuzcan, 1973 yılında İş Bankası Yayınları tarafından çıkan “Âşık Veysel Dostlar Beni 

Hatırlasın: Bütün Şiirleri, Sanatı, Hayatı” isimli eseri yayına hazırlayarak bizlere Âşık Veysel 

hayranlığını ve bir bakıma halk edebiyatına yakınlığını da açıkça göstermektedir. Oğuzcan’ın 

şiirlerinde aşk, kadın, cinsellik, mutluluk, melankoli, ölüm, intihar gibi bireysel temlerin yanı 

sıra siyasi taşlamalar ve toplumsal taşlamalar gibi sosyal temlere de sıklıkla rastlanmaktadır. 

Oğuzcan otuz beş yıl boyunca nazım ve nesir türlerinde toplamda elli kitaba imza atmıştır. 

Oğuzcan’ın eserleri ölümünden sonra “Şiir Denizi 1-2, Taşlamalar-Hicivler 1-2, Rubailer- 

Dörtlükler, Anılar- Düşünceler ve Aşka Dair Nesirler”, adları altında yeniden derlenerek 

Everest Yayınları tarafından basılmıştır. Sanat hayatı yirmi bir yaşında şiirle başlayıp elli yedi 

yaşında şiirle noktalanan Oğuzcan’ın otuzu aşkın şiir kitabı bulunmaktadır. Oğuzcan’ın 

şiirlerinin çoğu bestelenmiş ve birçoğu da yabancı dillere çevrilmiştir. Bu çalışmada yazdığı 
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şiirlerin çokluğu ile zaman zaman eleştirilerin odağı olan Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirlerinde 

halk bilimi izlekleri tespit edilerek bu izleklerin halk kültüründeki kullanımları ve şairin 

dizelerinde yer alış şekilleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Çalışmamızda kaynak olarak 

şairin tüm şiirlerini toplu halde içeren mezkûr eserlerden “Şiir Denizi -1 ve Şiir Denizi - 2”den 

yararlanılacaktır. Çalışmamızın temel motivasyonu olan Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirlerindeki 

halk bilimi izleklerinin tespitinden evvel şairin hayatından ve edebi kişiliğinden kısaca 

bahsetmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

1. Şairin Hayatı ve Edebî Kişiliği 

“1926 yılında Tarsus’ta doğan Ümit Yaşar’ın annesi Güzide Hanım babası çeşitli devlet 

memurluklarında bulunan aynı zamanda gazetecilik, yazarlık, kitapçılık, matbaacılık da yapan 

Lûtfi Bey’dir (Oğuzcan, 1972: 7).” “Hayatı çocukluktan itibaren olumsuzluklarla dolu olan 

Oğuzcan’ın başından başta kazalar, ameliyatlar ve hastalıklar olmak üzere pek çok talihsiz olay 

geçmiştir. Üç yaşında ayağı kırılmış, dört yaşında mangala oturmuş, beş yaşında uçuyorum 

diyerek taş merdivenden yuvarlanmış, yedi yaşında başına sandık kapağı düşmüş ve çok ateşli 

atlattığı kızamık hastalığı neticesinde kekeme kalmıştır. Şair esprili bir bakış açısıyla o günden 

beri ateşli olduğunu ifade eder. On dört yaşında apandisit ameliyatı olur, on dokuz yaşında ise 

bir böbreği alınır ve bu durum nedeniyle askerlikten muaf tutulur (Kotan, 2018: 18).” 

Ümit Yaşar isimli şiirinin, “Ben kırk iki doğumlu / Ümit Yaşar Oğuzcan / Lûtfi Oğuz’un oğlu 

/ O tek böbrekli insan, Ben tezatlar yekûnu / Yaşlı deha, genç deli / Ben düşüncenin sonu / Ve 

hayalin evveli (Oğuzcan, 2007: 51).” şeklindeki mısralarında yaşadığı bu olumsuzlukların 

izlerine rastlanılmaktadır. Ayrıca bu dizelerden yaptığımız çıkarıma göre; 1926 doğumlu 

olduğunu bildiğimiz şair, şiirlerinin yayımlanmaya başladığı tarihlere denk gelen 1942 senesini 

kendi doğum tarihi kabul etmiş olmalıdır. 

“Tarsus, İstanbul ve Eskişehir’de birkaç değişik okula devam ettikten sonra Eskişehir İnkılap 

İlkokulu’nu bitirmiştir. Aynı yıl ortaokul birinci sınıfı Eskişehir Lisesi’nde, ikinci sınıfı Tarsus 

Ortaokulu’nda okumuş 1941 yılında Konya Askeri Ortaokulu’nu bitirmiştir. 1942’de Konya 

Kuleli Askerî Lisesi’nde bir yıl okuduktan sonra ertesi sene Eskişehir Ticaret Lisesi’ne girmiş 

ve 1946 yılında buradan mezun olmuştur (Oğuzcan, 1972: 7-8).” 

“1946 yılında Ankara Osmanlı Bankası’nda başlayan bankacılık hayatı farklı bankaların farklı 

şehirlerdeki şubelerinde farklı pozisyonlarla devam etmiştir (Oğuzcan, 1972: 8-9).” “Ümit 



 
 
 
 

 

Yaşar, bankacılık sektöründe terfilerle geçen otuz yıllık bir tecrübenin içerisinde aynı zamanda 

İstanbul’da kendi adını taşıyan bir sanat galerisi kurmuş ve bir süre yayıncılık da yapmıştır 

(Demirer, 2019: 1).” 

Ümit Yaşar Oğuzcan 1946 senesinde ilk eşi olan Özhan Hanımla evlenmiş bu evlilikten Vedat 

(1949) ve Lûtfi (1952) adında iki oğlu olmuştur. Özhan Hanımla otuz yıl süren evliliği 

şiirlerinde adını sıkça duyduğumuz platonik aşkı Ayten Hanım yüzünden bitmiştir. Oğuzcan 

daha sonra 1978’de şiir tutkusuyla bilinen Ulufer Hanımla ikinci evliliğini yapmıştır. 

Zaman zaman buhranlı günler yaşayan Oğuzcan üç kez intihar girişiminde bulunmuştur, 

kendisi ölmeyi başaramamıştır fakat bu girişimlerden derinden etkilendiği düşünülen Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi’nde son sınıf öğrencisi olan büyük oğlu Vedat da yirmi dört yaşında 

intihar etmiş ve hayatını kaybetmiştir. “Vedat, 6 Haziran 1973’te saat 15.00’te Galata Kulesinin 

altmış iki metre yükseklikteki dokuzuncu katından aşağı kendini atmış geriye de ‘işte böyle 

intihar edilir’ notu dışında başka bir şey bırakmamıştır (Kotan, 2018: 21).” 

Oğuzcan, 4 Kasım 1984 günü geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda ardında birçok eser 

bırakarak hayata veda etmiştir. 

“Şiir sevgisi çocukluğunda başlayan Ümit Yaşar, anne ve babasının da etkisiyle 9-10 yaşlarında 

şiir yazmaya heveslenmiştir. Çocukken evlerinde şiir okunması, annesinin o çağın ünlü ozanı 

Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiirlerini ezbere bilmesi, duvarlarında ünlü şairin çerçeveli bir 

fotoğrafının bulunması, babasının Faruk Nafiz’i ‘evin ikinci adamı’ olarak görmesi Ümit 

Yaşar’ın küçük yaşlarda şiire ilgi duymasının nedenleridir. Oğuzcan’ın ilk şiir denemeleri 

Faruk Nafiz’e (Duvardaki Adama) özentinin ürünüdür (Doğan, 2003: 71).” Şiir yazmaya dokuz 

on yaşlarındayken adım atan Oğuzcan gerçek anlamda şiire 1940 yılında Yedigün şairleri 

arasında yer alarak Yedigün Dergisine şiirler yazarak başlamıştır. 1942 yılında Eskişehir, 

Kocatepe ve Sakarya gazetelerinde şiirleri yayımlanmıştır ve bunların ardından İstanbul, 

Varlık, Büyük Doğu gibi büyük dergilerde şiirleri çıkmaya başlamıştır. 1940’lı yıllarda 

Eskişehir’de babası Lûtfi Oğuzcan’ın kurucusu ve başyazarı olduğu Türkçü bir dergi olan 

Türk’e Doğru isimli dergide şiirler yazmıştır. İlk Kitabı ‘İnsanoğlu’ 1947 tarihini taşımaktadır 

ve bu kitabı birçok kitap takip etmiştir. Son derece üretken bir şair olan Oğuzcan’ın yazın 

hayatını tek boyutla değerlendirmek onun yapıtlarına haksızlık olacaktır. Bu nedenle bu 

çalışmada Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirlerine halk bilimsel bir bakış açısı ile bakılacak, 



 
 
 
 

 

döneminin tarihsel ve toplum bilimsel bağlamından bağımsız, herhangi bir edebi akıma 

dayandırılmadan şiirlerinde yer alan halk bilimi izlekleri tespit edilmeye çalışılacaktır. 

2. Bulgular ve Tartışmalar 

Ümit Yaşar Oğuzcan’ın değerlendirilen 777 şiirinin 43’ünde, deyim- atasözü, alkış- kargış- 

bilmece- tekerleme ve formel söylem formunda ifade, 29’unda türkü ve ögeleri, 28’inde halk 

şiiri biçim özellikleri, 22’sinde masal ve masala bağlı ortaya çıkan motifler, 18’inde işlevsel 

sayılar, 12’sinde halk kültüründe inanış ögesi olarak yer alan hayvanlar, 10’unda efsane-destan- 

halk hikâyesi ve ögeleri, 8’inde halk argosu- halk mizahı örneği, 6’sında maddi kültür ögeleri 

tespit edilmiştir fakat şiirlerde geçen halk bilimi unsurlarının yoğunluğu edeniyle başlıklar 

altında yalnızca belirli örneklere yer verilecek, bu konudaki istatistiki bilgiler aşağıya 

ekleyeceğimiz bir tabloyla somutlaştırılmaya çalışılacaktır. 

HALK BİLİMİ UNSURU ŞİİR 

DENİZİ 1 

ŞİİR 

DENİZİ 2 

TOPLA

M 

Deyim- Atasözü, Alkış- Kargış-Bilmeceler- 

Tekerlemeler ve Formel Söylemler 

24 19 43 

Türkü –Ağıt- Ninni 12 17 29 

Türk Halk Şiiri 2 26 28 

Masal ve Masala Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Motifler 9 13 22 

İşlevsel Sayılar 8 10 18 

Halk Kültüründe İnanış Ögesi Olarak Yer Verilen 

Hayvanlar 

1 11 12 

Efsane- Destan-Halk Hikâyesi ve Ögeleri 4 6 10 

Halk Argosu-Halk Mizahı 1 7 8 

Maddi Kültür Ögeleri 2 4 6 

TOPLAM 63 113 176 

 

Tablo 1: Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Şiirlerinde Geçen Halk Kültürü Unsurlarının 

Eserlerine Göre Dağılımı 

Ümit Yaşar Oğuzcan 35 yıllık şairlik hayatını beş ayrı dönemde değerlendirmektedir. Şair için, 

1941-54 yılları arası uyanış dönemi, 1954-60 yılları arası arayış dönemi, 1960-64 yılları 



 
 
 
 

 

çalkalanış dönemi, 1964-70 yılları arası kaynayış dönemi ve 1970-82 yılları arası duruluş 

dönemidir (Oğuzcan, 2007: XXVIII). Tablodaki istatistiki bilgilere baktığımızda kaynayış 

dönemi ve duruluş dönemi şiirlerini kapsayan Şiir Denizi 2 eserinde yer alan halk bilimi 

unsurları, uyanış, arayış ve çalkalanış dönemlerini kapsayan Şiir Denizi 1 eserinde yer 

alanlardan daha yoğundur. 

2.1. Deyim- Atasözü, Alkış- Kargış-Bilmeceler- Tekerlemeler ve Formel Söylemler 

Deyimler, en az iki kelimeden oluşan bir kavramı ifade etmek için kurulmuş özel anlatım 

kalıplarıdır. Deyimlerde kullanılan kelimeler genel olarak mecaz anlamlarıyla kullanılırlar 

(Albayrak, 2004: 130). Atasözleri ise ataların yüzyıllar içindeki tecrübe ve gözlemlerine dayalı 

düşüncelerini öğüt ve yargı şeklinde nakleden anonim, kısa ve özlü sözlerdir (Albayrak, 2004: 

42). Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirlerine baktığımızda şairin anlatımını güçlendirmek adına 

deyimlere, atasözlerine ve bunlardan esinlenerek oluşturduğu ifadelere sıkça yer verdiğini 

görmekteyiz. 

Banka Memuru isimli şiirinde yer alan “Adana’dasın…İnce ince yağmur yağar / Sen dolu 

gözlerle caddelere bakarsın / Şairmişsin, ele ne? / Ateş olsan / Cürmün kadar yer yakarsın 

(Oğuzcan, 2007: 45).” mısralarında geçen kalıplaşmış ‘ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın’ 

ifadesi, şairlere kıymet verilmediğini, şairlerin değerinin bilinmediğini anlatmak için 

kullanılmıştır. 

Evde Kalmış isimli şiirde yine bir atasözümüz bizi karşılamaktadır. İlgili mısralar “Derken… 

Yaşlandı yavaş yavaş / Kapandı her kapı / Malum hikâye / Üzümün çöpü var, armudun sapı 

(Oğuzcan, 2007: 136).” şeklindedir. 

Beylerbeyi isimli şiirde geçen “A. Bey büyük adamdır/ B. Beyin parası çok aklı yok / C. Beyin 

burnu Kafdağı’nda (Oğuzcan, 2007: 176).” mısralarında; kendini mükemmel sanma ve diğer 

insanları hakir görme anlamında kullanılan ‘burnu Kafdağı’nda olmak’ deyimi kullanılmıştır. 

Göç isimli şiirde geçen “Güneşten usanırsan söyle/ Seninle kutuplara gidelim / Bu dünya kabak 

tadı verdi artık / Gel seninle başka bir dünyaya gidelim (Oğuzcan, 2007: 315).” şeklindeki 

mısralarda; tatsız gelmeye başlamak, usanç vermek, sıkıcı duruma gelmek anlamlarına gelen 

‘kabak tadı vermek’ deyiminden yararlanılmıştır. 

Anonim halk edebiyatında insanların kendileri, yakınları veya sevdikleri için söyledikleri iyilik, 

mutluluk ve sağlık dileyen hayır dualar alkış olarak, kötü niyet içeren beddualar ise kargış 



 
 
 
 

 

olarak tanımlanmaktadır. Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirlerinde az da olsa alkış-kargış örneği 

bulunmaktadır. 

Küçük Memur isimli şiirde geçen “İşte karıcığım bizim de nasibimiz bu / Bizi anlamayan 

bizden beter olsun / Yaşayıp ölelim bir küçük memur gibi / Yine de Allah’a şükürler olsun 

(Oğuzcan, 2007: 60).” mısralarını alkış-kargışa örnek olarak verebiliriz. 

Bilmece, somut- soyut varlık ve kavramları uzak yakın ilişki ve çağrışımlarla insanların 

düşünce ve dikkatine sunarak bunları açıklamayı veya bulmayı amaçlayan kalıplaşmış 

sözlerden oluşan anonim halk edebiyatı türüdür (Albayrak, 2004: 79). 

Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Kadın Taşlaması isimli şiirinde geçen “Kimi bir muamma, kimi 

bilmece / Ne gündüzü gündüz, gecesi gece / Tutar en yüceye çıkarır önce / Sonra da yerinden 

indirir kadın (Oğuzcan, 2014: 298).” şeklindeki mısralarda muamma ve bilmece 

kavramlarından yararlandığını görmekteyiz. 

Tekerlemeler ve formel söylemler; kelime oyunu, kafiye, aliterasyon ve seciden hareketle, elde 

edilen ahenk ve manadan yararlanılarak oluşturulmuş şaşırtmak, eğlendirmek, keyiflendirmek 

için kullanılan söz öbekleridir (Albayrak, 2004: 492). Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirlerinde sık 

sık tekerleme ve formel söylem benzeri kelime oyunlarına başvurduğunu görmekteyiz. 

Dört Köşe isimli şiiri bu tarzda kaleme alınmış bir şiirdir. Şiir şu şekildedir: “Şu köşe saadet 

köşesi / Şu köşe dert köşesi / Benzemez birbirine kardeşim / Dünyamızın dört köşesi. Şu köşe 

taştan oyulmuş / Şu köşe demirden / Şu köşe tahta / Köşelerin üçü bizde kardeşim / Biri Allah’ta 

(Oğuzcan, 2007: 192).” 

Oğuzcan’ın “Kasabın kokusu: Kandan kemikten / Balıkçının kokusu: Tuzdan, balıktan… 

(Oğuzcan,2007: 245).” şeklinde tekerleme tadında mısralar içeren ve Tekerleme ismini verdiği 

bir şiiri de bulunmaktadır. 

Ümit Yaşar Oğuzcan deyim, atasözü, alkış- kargış, bilmeceler, tekerlemeler ve formel 

söylemler gibi halk dilinin söyleyiş özelliklerinden aldığı ilhamı dilde ortak bir zevkin 

tecessümü olarak dizelerine yansıtarak içinde yaşanılan gerçeklikten, hayattan ve çevreden 

uzak bir edebiyat düşünmenin muhal olduğunu gözler önüne sermiştir. 

2.2. Türkü-Ağıt-Ninni 



 
 
 
 

 

“Halkın iç âlemini yaşatan, beşikten mezara kadar bütün yaşayışını içine alan en dikkate değer 

edebî mahsuller (Öztelli, 2002: 3)” şeklinde tanımlayabileceğimiz türkü, Ümit Yaşar 

Oğuzcan’ın şiirlerinde en çok rastladığımız ikinci halk bilimi unsuru olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Şair; türkü ve ögelerini kendi özgün sanat anlayışına göre yeniden düzenleyerek, 

halkın yaşadığı duyguları yansıtmakta yardımcı bir araç olarak, şiirlerinde başarıyla 

kullanmıştır. 

İnsanoğlu isimli şiirinde geçen “Nice insanlar gördüm ki ben/ Dudaklarında en ateşli türküler / 

Barış içinde yaşamayı bilmeden / Bir savaş meydanında öldüler (Oğuzcan 2007: 6).” 

mısralarında insanların türkünün, harekete geçirici, birleştirici özelliğini yararlı bir şekilde 

kullanamadıklarını anlatmaya çalışmaktadır.  

Deniz Musikisi isimli şiirinde türküye “Rüyalar gibi deniz yolculuğu / Güneşle beraber çıkılır 

yola / Bir türkü tutturur deniz çocuğu / Heyamola, dalgalar heyamola (Oğuzcan, 2007: 17).” 

şeklindeki mısralar içinde yer vermiştir. Oğuzcan, bu mısralarla, türkünün insanların keyifli 

anlarında onlara eşlik edişini gözler önüne sermektedir. 

Farz Et Ki isimli şiirinde yer alan “Farz etme yeter yaşadığın bugündür / Ne sevdiğin yanında 

ne o yerdesin / Çekil garip odana, ışığı söndür / Söyle ‘Nerdesin ey sevgili nerdesin?’/ Söyle; o 

türkü senin eski türkündür (Oğuzcan, 2007: 74).” şeklindeki mısralarda Oğuzcan’ın geçmişe ve 

sevgilisine duyduğu özlemi ifade etmek için, türkünün, maziyi hatırlatacak, eski güzel günlere 

götürecek gücünden yararlandığı görülmektedir. 

Önce Ellerin isimli şiirinde yer alan “Bilmezdim eskiden bu şafakları / Öğrendim nasıl da 

güzelmiş yeryüzü / Bir mutluluk yayılır avuçlarından / Önce ellerin / Benim dinlediğim ellerinin 

türküsü (Oğuzcan, 2014: 24).” şeklindeki mısralarıyla Oğuzcan, sevgilinin ellerinin türküsünü 

dinlediğini ifade ederken, sevilen, tutkuyla bağlı olunan mefhumların, varlıklarına has aklî ve 

hissi bütün duyguları uyaran güzelliklerini ve sırlarını yayma yöntemlerini türkü söylemeye 

benzetmektedir. 

İsmail Görkem ağıtları (2001: XV), “insanlığın ortak ıstırabının canlı şekilde ifade edildiği 

metinler olarak tanımlamakta ve bu özellikleri sebebiyle ağıtların halk şiirinin başlangıçtaki ilk 

şekilleri olarak kabul edildiklerini” ifade etmektedir. Yakılırken bir ezgi ile söylendikleri için 

çoğu araştırmacılar ağıtları türkü sınıflandırması içinde göstermektedirler. Ümit Yaşar 



 
 
 
 

 

Oğuzcan’ın halk edebiyatının bu sade-dokunaklı anlam ve anlatım dünyasını ağıt adını verdiği 

ve ağıt formunda kaleme aldığı şiirlerle okura yansıttığını görmekteyiz. 

Oğuzcan’ın Oğluma Ağıt ismini taşıyan şiiri, intihar ederek genç yaşta hayatını kaybeden oğlu 

Vedat’a yakılmış bir ağıt formundadır. Şiirde yer alan “Canım ciğerimden aşar / Ayağım 

ardından koşar / Sensiz Ümit nasıl yaşar / Her an ağlar Vedat diye, Kader bana attı pençe / 

Dünyam oldu paramparça / Düşündükçe var oldukça / Baban ağlar Vedat diye (Oğuzcan, 2014: 

464).” şeklindeki mısralarda Oğuzcan’ın yaşadığı ızdırabın hâkim olduğu görülmektedir. 

Oğuzcan’ın yine oğlunun ölümünün birinci yıldönümünde kaleme aldığı Oğlum Benim Oğlum 

Benim isimli şiiri, Vedat’ın ölümünün, aileye verdiği derin üzüntüyü, büyük kederi 

yansıtmaktadır. 

Öğretmenin Ağıdı isimli, vurularak hayatını kaybeden öğretmenlere ithaf edilen şiir tam olarak 

ağıt formunda olmamasıyla birlikte, bir ulusun yaşadığı ortak acıyı ve utancı dile getirmekte bir 

araç olarak kullanılması yönüyle ağıt özelliği taşımaktadır ve Oğuzcan tarafından da ağıt olarak 

değerlendirilmiştir. 

Esma Şimşek ninnileri (1989: 18), “ağlayan çocuğu susturmak veya uyutmak için hanımlar 

tarafından hususu bir nağme ile söylenen ve bazen bir, bazen de daha fazla bent/ dörtlükten 

meydana gelen manzumeler” şeklinde tanımlamaktadır. Ninniler de ağıtlar gibi bazı tasniflerde 

türkü içerisinde gösterilmektedirler. Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirlerinde ninni olgusuna yapmış 

olduğu göndermeler dikkat çekicidir, bu durum bizlere, şairin edebî kimliğinin oluşmasında, 

çocukluğunun ve bu dönemdeki tecrübelerinin etkili olduğunu düşündürmektedir. 

Ümit Yaşar Oğuzcan Mesut Ninni ismini verdiği “Hâlâ yağmurlu gecelerde duyduğum / Öyle 

güzel bir ninni ki çocukluğum” dizeleriyle başlayan şiirinde “Gel ey çocukluğumun mesut 

ninnisi / Ninnilerin en güzeli, en sevimlisi (Oğuzcan, 2007: 40-41).” diyerek çocuklukla 

özdeşleştirdiği, çocukluğu sarmalayan bir unsur olan ninni vasıtasıyla çocukluğunu çağırmakta, 

çocukluğuna duyduğu özlemi dile getirmektedir. 

Yine Hikâye isimli şiirde karşımıza çıkan “Ninniler söylenir salıncaklar sallanır / Türlü türlü 

oyuncaklar alınır / Güldüydü yürüdüydü konuştuydu derken / Çocuk büyür mektebe gider / 

Gider ya (Oğuzcan, 2007: 359).” şeklindeki mısralarda ninninin bir çocuk büyürken ona eşlik 

edişi anlatılmaktadır. 



 
 
 
 

 

Anacığım isimli şiirinde yer alan “Nasıl hatırlamam anacığımı nasıl/ Kaç geceler bana ninni 

söylerdi (Oğuzcan, 2014: 262).” şeklindeki dizelerden Oğuzcan’ın annesini anarken, annesinin 

kendine ninni söyleyişini hatırlaması, bizlere, annelerle özdeşleşen eylemler içinde ninni 

söylemenin en önde gelen eylemlerden biri olduğunu göstermektedir. Aynı durum Annem İçin 

isimli şiirinde de görülmektedir. Oğuzcan, “Ana-oğulduk bir zamanlar / Ninniler söyleyerek / 

Üzerime titreyerek / Büyüttün beni / En yorgun günlerinde bile / Uyumadın uyuttun / Yemedin 

yedirdin / Anlardın çoğu kez konuşmadan / Bağışlardın suçlarımı / Yüreğim sevgine muhtaçtı, 

bilirdin (Oğuzcan, 2014: 591).” şeklindeki dizeleriyle, annesinin kendisini büyütürken ninniler 

söylediğini anımsamaktadır. 

Türk halkının yüreğinin terennümü olarak kabul edebileceğimiz halk edebiyatının en önemli 

ürünlerinden olan türkü ve ögeleri Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirlerinde, şiirin içinde geçen bir 

kelime olarak kullanılmış, türkülerin birebir ya da değiştirilerek kullanımına ve türkülerin 

şiirlerde isim olarak kullanımına rastlanılmamıştır. 

2.3. Türk Halk Şiiri 

Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirlerinde, Türk halk şiirinin tür ve şekil özelliklerinden etkili şekilde 

yararlandığı, ayrıca bu şiirlerde Yunus Emre, Karacaoğlan, Erzurumlu Emrah, Köroğlu, Âşık 

Veysel gibi halk şairlerinin isimlerinin ya da bu şairlerin şiirlerine nazirelerin de bulunduğu 

görülmektedir. 

Halk edebiyatı nazım biçimleri arasında en çok sevilen ve âşıklar tarafından çokça kullanılan 

koşmalar 11’li hece ölçüsüyle (6+5) ya da (4+4+3) durakla yazıldıkları gibi 8’li hece ölçüsüyle 

de yazılmaktadırlar. Dörtlük sayıları üç ila beş arasında değişiklik göstermektedir. Bu şiirlerde 

kafiye şeması aaab, cccb, dddb / abab, cccb, dddb şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Oğuz vd, 

2018: 260). Genellikle aşk, üzüntü, sevgiliye kavuşma isteği, doğayla ilgili düşünceler gibi lirik 

konularda söylenseler de atasözleriyle öğütler veren, kaderden yakınan koşmalara da 

rastlanılmaktadır ve koşmalarda genellikle şair, son dörtlükte mahlasını söyler. 

Tüm bu özellikleri göz önünde bulundurarak, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirlerini 

değerlendirdiğimizde şairin pek çok şiirinin halk şiiri özelliği taşıdığını görmekteyiz. 

Deli Olmak İşten Değil isimli şiirine baktığımızda: “Düşüncem var, dağlar kadar / Deli olmak 

işten değil / Bende kış âlemde bahar / Deli olmak işten değil / İşiten yok ağla bağır / Tanrı dilsiz, 

âlem sağır / Düşünceler öyle ağır / Deli olmak işten değil (Oğuzcan, 2007: 61).” şeklinde devam 



 
 
 
 

 

eden dizelerde 8’li hece ölçüsü, abab, cccb… kafiye düzeni ve kaderden yakınma temi 

görülmektedir. 

Beni Ben Diyeyim Size ismini verdiği şiirin son dörtlüğünü buraya alarak değerlendirecek 

olursak; “Sanma, Ümit Yaşar’ım ben / Adımdan da taşarım ben / Daha yüzyıl yaşarım ben / 

Erken ölücü değilim (Oğuzcan, 2014: 154).” şeklindeki 8’li hece ölçüsü ile yazılmış olan 

dizeler koşma tipi kafiye şemasına uygunluk göstermektedirler. Ayrıca Oğuzcan bu son 

dörtlükte mahlas olarak ismini geçirmektedir ve dörtlük bu yönüyle de tapşırma özelliği 

göstermektedir. 

Oğuzcan, Âşık Veysel’e Koşmalar başlığı altında beş koşma kaleme almıştır. Bu koşmalardan 

örnek dörtlüklere bakacak olursak Oğuzcan; 

“Ustasına doğru koşar / Ovalar dağlar aşar / Bu koşmayı bir gün Yaşar / Okur Veysel’e Veysel’e 

(2014: 390).” 

“Söyle Âşık Veysel söyle / Sustur bizi, dilsiz eyle / Yetmiş yedi yıllık ömre / Bu kadar çile sığar 

mı (2014: 391).” 

“Geldim kapına aşk ile / Bana sırlarını söyle / Şu çektiğin hasret, çile / Yetişir Âşık Veysel’im 

(2014: 392).” 

“Şairim! Derdine yan / Bak! Her şey ayan beyan / Şu karşında ağlayan / Saz görmez, Veysel 

görür (2014: 393).” 

“Çıktığın dağa çıkılmaz / Oradan arşa bakılmaz / Vardığın yer; hiç yıkılmaz / Tek saltanat 

Veysel Usta (2014: 394).” şeklindeki dizelerle Âşık Veysel’i ustası kabul ettiğini, ona büyük 

bir hayranlık beslediğini ve Veysel’e gönülden bağlı olduğunu ifade etmektedir. 

Oğuzcan’ın, Âşık Veysel’in ‘Dostlar Beni Hatırlasın’ şiirine cevaben kaleme aldığı Dostlar 

Seni Unutur Mu? isimli bir şiiri bulunmaktadır. Bu şiirde yer alan “Şiirde sağlam temeldin / 

İnsanlıkta en güzeldin / Biz bir Ümit, sen Veysel’din / Dostlar seni unutur mu? (Oğuzcan, 2014: 

469).” şeklindeki dizelerde de yine şairin Âşık Veysel’e hayranlığını ve bağlılığını 

görmekteyiz. 

Oğuzcan’ın; Sevdiğim Koşması (2014: 287), Dosta Koşma (2014: 292), Ne Bilir Koşması 

(2014:293), İyimser Koşma (2014: 299), Dost Koşması (2014: 301), Ana Koşması (2014: 302), 

Koşma I (2014: 488), Koşma II (2014: 489), Koşma III (2014: 509), Koşma IV (2014: 510), 



 
 
 
 

 

Dostlar Koşması (2014: 590) diye, doğrudan ‘koşma’ olarak isimlendirerek, koşma biçim 

özelliklerine uygun olarak kaleme aldığı şiirleri de bulunmaktadır. 

Oğuzcan, Şiiristan isimli şiirinde “Bir yer var orada ikimiz için / Orada bildiğin gibi şiiristanda 

/ Evler Yunus’un evleri / Yollar Emrah’ın yolları /…/ Çeşmeler Karacaoğlan’ın / Dağlar 

Köroğlu’nun dağları (2014: 23).” diyerek halk âşıklarına atıfta bulunmaktadır. 

Örneklerden yola çıkarak Oğuzcan’ın, Türk halk şiirinin tarihi birikimini ve kendine has 

dokusunu, kendi özgün şiirine nakşetmek suretiyle üzerine çağdaş bir halk ozanı elbisesi 

giydiğini söyleyebiliriz. 

2.4. Masal ve Masala Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Motifler 

“Nesirle söylenmiş dinlik ve büyülük inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamıyla hayal 

ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırma iddiası olmayan kısa anlatılar (Boratav, 2017: 

285)” şeklinde tanımlayabileceğimiz masalların “kahramanları hayvanlar ve tabiatüstü 

varlıklardır” ve “olayları masal ülkesinde cereyan eder (Sakaoğlu, 2002: 5)”. Ümit Yaşar 

Oğuzcan’ın şiirlerinde masalsı bir anlatımla sıralanan dizeler, şairin şiirini ‘masallaştırma’ 

eğiliminde olduğunu gösterirken dizeler arasında masal unsurları da sıklıkla görülmektedir. 

“Bir masal dinlemiştim küçüklüğümde / Kafdağı’ndan bahsediyordu / Hem ayrılık derdinden 

hem de / Yârin dudağından bahsediyordu. / Bir masal dinlemiştim küçüklüğümde / İçinde 

kavuşamamış âşıklar vardı / Ve sanki bir kuşluk vakti önümde / Yeni açılmış bir de mezar vardı 

(Oğuzcan, 2007:10).” mısralarında, masala ve genellikle masallarda yer alan, dünyayı 

çevrelediğine inanılan Kafdağı motifine rastlanmaktır. Kafdağı tasavvufta da düşünceyi temsil 

etmektedir. Oğuzcan bu motifler aracılığı ile ayrılık, ölüm gibi temlerin soğuk vurgusunu 

okurun muhayyilesinde daha sıcak bir forma sokmaktadır. 

Masal Gibi isimli şiirde karşımıza çıkan “Masallar içinde geçti çocukluğum / Devler, şehzadeler 

ve o Kafdağları / Kiminin ardı deniz, önü uçurum / Kimi çıkmış yedi kat gökten yukarı / Yollar 

tükenmez olmuş, geceler yarı / Hâlâ o âlemlerde çırpınır ruhum (Oğuzcan,2007: 43).” şeklinde 

masalsı bir anlatımla art arda sıralanan dizelerdeki masal kurgusunun şiirin bütününde de 

devam ettiği görülmektedir. 

Masalımsı isimli şiirde yine şiire hâkim olan masal kurgusunu görmekteyiz. “Dinle bir masal 

anlatacağım sana / Peri padişahının kızı sen olacaksın / Bense fakir çoban / Ay bir bulutun 

arkasına girince / Ve duyunca kavalımın sesini, balkona çık / seni kaçıracağım (Oğuzcan, 2014: 



 
 
 
 

 

384).” Şair bu tarz bir kurguyla masal estetiğinden yararlanmak suretiyle duygularını şiirine 

aktarmaktadır. 

Oğuzcan şiirlerinde ifadesini zenginleştirmek için devler, cüceler, umacılar gibi masal 

kahramanlarından şato gibi masal mekânlarından da sık sık yararlanmaktadır. “İnsanlar hep 

yanılmış / cüceler dev sanılmış / Oysaki inanılmış / Her büyük dava güzel (2014:118).” 

Ayrıca gerçekliğine inanmadığı durumları ifade etmekte masal sözcüğünün kelime anlamına 

atıfta bulunarak şiirini, anonim halk edebiyatının anlatı bilimsel birikiminden faydalanarak 

okuruna sunmaktadır. “Masallarla düşlerle beni hep aldattılar / Yaşadığım; en büyük yalandı 

biliyorum (2014: 419).” 

Oğuzcan’ın şiirlerinde rastladığımız örnekler aslında onun yaşam tarzı ve masal dünyası 

arasındaki sıkı münasebete de işaret etmektedir. Ölümle yaşam arasında gidip gelen şairin 

gerçek hayatı, masallar âlemine taşıyarak, daha yaşanabilir kıldığını, duygu ve düşüncelerini 

zengin masal motifi ve sembolleriyle bezeyerek okurunu da bu yolculuğa çağırdığını 

söyleyebiliriz. 

 

 

2.5. İşlevsel Sayılar 

Tüm toplumlar kendi kültür dairelerinde bazı kavramlara bir takım simgesel değerler 

yüklemektedirler. Sayılar da simgesel anlamlar yüklenen kavramlardandır. Ümit Yaşar 

Oğuzcan’ın şiirlerinde 3, 7, 1000 ve 1001 gibi halk kültürü içerisinde önemli işlevlere sahip 

bazı sayıların, gelenekten beslenen yapılarıyla kendilerine yer bulduklarını görmekteyiz. Bu 

sayılar şairin mısralarında yer yer sembolik ve çağrışımsal anlamlarıyla yer yer de halk 

biliminde karşıladıkları anlamlarla yer almaktadırlar. 

“Kapsayıcı ve bir üst seviyede birleştirici rol üstlenen üç sayısı, ‘ilk gerçek sayı’ olarak 

(Schimmel 1998: 69) kabul edilmektedir. Üç sayısı Türk kültüründe ‘mükemmellik’, ‘bütünlük/ 

çokluk’, ‘tamamlanma’, ‘sınıra gelme’ anlamlarında kullanılmaktadır (Durbilmez 2010: 247 

oradan Aydın 2019: 212).” Tüm kadim inanışlarda insanı sembolize etmek için kullanılan 

beden-can-ruh üçlemesi mitolojik dönemlerde üçlü Tanrı şeklinde kendini gösterirken 

Anadolu’da çok eskiden beri dinî ve günlük pratiklerde tamamlanması gereken sayı olarak 



 
 
 
 

 

karşımıza çıkmaktadır. Ümit Yaşar Oğuzcan’ın da şiirlerinde, üç sayısına sıkça yer verdiğini 

görmekteyiz. 

“Bir günlük neşemle, üç günlük yatağım (2007: 24)”, “Üç mızrak boyu yükseldi güneş (2007: 

243)”,”Bir adam üçe bölündü /…/ Üç ışık yandı ansızın /…/ Bir adam üç kadını seviyordu / 

Üçünün ismi dudaklarında/ Üç güneş doğuyordu aşk gecelerinin paramparça olmuş 

şafaklarında / Bir adam üç kere öldü / Üç ölüm gezdi ellerinde, ayaklarında / Şimdi üç mezarı 

var yaşadığı şehrin uzaklarında (2007: 411)”, “ Üç papaz üç asa mahkûm / Asın biri idama, biri 

yirmi seneye, biri de sana mahkûm (2007: 483)”, “Üç kere adını tekrarlarım karnım doyar 

(2007: 550)” şeklindeki dizelerde Oğuzcan’ın üç sayısını matematiksel kullanımının dışına 

çıkarıp yeni bir kimliğe büründürerek kullandığı görülmektedir. 

“Yedi sayısı bilgeliğin, bolluk ve bereketin, evrenselliğin simgesi olarak kabul edilmektedir 

(Schimmel 1998: 140-168). Türk boylarının pek çok anlatısında, kabul ve davranışında 

karşılaşılan yedi sayısı, genellikle mitolojik inanışların etkisiyle kutsal sayılmaktadır (Aydın, 

2019: 217).” İslam dünyasında da yedi sayısının özel bir anlamı vardır. İnanışa göre cennetin 

yedi kapısı, cehennemin ise yedi basamaklı bir merdiveni bulunmaktadır. Hac ibadetinde Kâbe 

yedi kez tavaf edilir. Oğuzcan’ın şiirlerinde yedi sayısı: 

“Döşeme / Tavan / Dört Duvar / Sonra Sen / Yedi ayna (20117: 350)”, “Şimdi siz her şeysiniz 

elbet, yedi, dokuz, on iki vesaire (2007: 591)” şeklindeki dizelerde sembolik anlamı ile 

karşımıza çıkmaktadır. 

Oğuzcan, şiirlerinde deyimlerde ve atasözlerinde sıkça kullanılan 1000 ve 1001 sayılarına da 

yer verir. Şair bu sayıları, bazen bu işlevleriyle bazen de sembolik olarak ele almaktadır. 

“Nice bin yıl sonra dipdiri kalmak için / Aşmak bütün zamanları seninle doludizgin (2014: 32)”, 

“Öyle mutlu, öyle sarhoş, alabildiğine / Bin yıl içmek o sulardan kana kana (2014: 50)”, “Sürdü 

nice bin yıl en korkunç rüyalarımız / Yıkıldı başımıza o mermer tapınaklar (2014: 65)”, 

“Güzelliğin içimizde bir Tanrı güzelliği / Bitmez daha bin yıl kanarak içmemizden o (2014: 

97)”, “Seni şiirlerimde bin yıl yaşatır / Ben bin defa ölürüm (2014: 260)”, “Kederin bin çeşidini 

gördüm / Aldanışların her türlüsünü / Sardılar cümle derdi başıma / Alır mısın diye soran olmadı 

(2014: 280)”, “Etime bir alev değmişçesine / Nasıl da yakardı öptüğü zaman / Bir su gibi akıp 

gitti avuçlarımdan / Yorgunum şimdi bin yıl sevmişçesine (2014: 331)”, “Tutacağın tek dal bile 



 
 
 
 

 

kalmadı / Bin yıl yaşamış gibi bezgin ve yorgun / Bir çarka kapılmış hızla dönüyorsun (2014: 

581)” dizeleri şairin 1000 sayısını kullanımına; 

“Kimi esir olmaktan bahtiyar / Kimi de benim gibi bin bir şeyi düşünür (2007: 5)”, “Ne yana 

baksam gecedir, karanlıktır / Her köşede beni bekler bin bir pusu (2014: 122)” dizeleri de şairin 

1001 sayısını kullanımına örnek dizelerdir. 

Ümit Yaşar Oğuzcan, şiirlerinde ifadesini güçlendirmek, ifadesine renk katmak ve var olanı 

mübalağa ile anlatmak maksadıyla, hayatın her safhasında karşımıza çıkan formülistik sayıları, 

halk tarafından bu sayılara yüklenen anlamlarından yararlanarak kullanmıştır. 

2.6. Halk Kültüründe İnanış Ögesi Olarak Yer Verilen Hayvanlar 

Halk inanışlarında, geleneklerde, mitolojide ve efsanelerde işlevsel özellikleriyle yer alan 

hayvanlar, Oğuzcan’ın şiirlerinde de benzetme unsuru olarak kullanılırlar. Güvercin, ishakkuşu, 

ceylan ve at şairin dizelerinde yoğun olarak yaşadığı duyguların bir yansıması olarak bazen 

gelenekten beslenen özellikleri ile bazen de sembolik olarak yer alır. 

Türk mitolojisinde ruhun sembolü olan güvercinin İslam anlayışında da önemli bir yeri vardır. 

Beyaz güvercin ise tüm dünya halklarınca barışın ve aşkın sembolü olarak görülmektedir. “İnan 

değişen manzaralar değil / Kilometreler ayıramadı bizi / Fakat bir gün gelir de birleştirir / Beyaz 

bir güvercin kanadı bizi (Oğuzcan, 2007: 36).” dizelerinde şair, aşkın sembolü olan beyaz 

güvercinin kanadıyla vuslata ereceğini düşünmektedir. 

Halk anlatılarında bir baykuş türü olan ishakkuşu, gece boyu öten genellikle ölüm ya da aynı 

derecede kötü bir felaketi haber veren, gece habercisi olarak sembolleşmiştir. Oğuzcan’ın da 

“Öten bir ishakkuşudur şimdi / Haber getirir ölümlerden, dinle (Oğuzcan, 2014: 171).” 

dizelerinde ishakkuşunu bu sembolik anlamıyla kullandığını görmekteyiz. 

Halk anlatılarında ceylan motifi sevgiliyi sembolize eder. Ceylanın güzelliği, ürkekliği, 

avlanmasının zor oluşu sevgiliye ait özelliklerle özdeşleşmiştir. Tasavvufta ve sufi inanışta da 

ceylan motifi yol gösterici, peşinden koşulan ‘veli kültü’ özelliği taşımaktadır. Ümit Yaşar 

Oğuzcan’ın şiirlerine baktığımızda şairin, ceylanı gerçek anlamı ile sembolik anlamını 

harmanlayarak ustaca kullandığını görmekteyiz. 

“Sen olmak, dev adımlarla sana yaklaşmak / Vahşi ormanlarda nasıl koşarsa yaralı bir ceylan / 

Seni aramak, öylesine kan ter içinde sana koşmak (Oğuzcan, 2014: 230).”, “Uzaklarda elemli 

garip bir kuş öterse / Bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız / Ve bir gün kabrimde bir sarı 



 
 
 
 

 

çiçek biterse / Bil ki seni seviyorum (Oğuzcan, 2014: 341)”, “Bir gelişi vardı hüzün dolu / 

Yaralı bir ceylan yürüyüşüyle / Elemli, sessiz, solgun ve duygulu / Başlayan bir akşamdı 

gülüşüyle (Oğuzcan, 2014: 467)” dizeleri Oğuzcan’ın ceylan motifini kullandığı dizelerden 

örneklerdir. 

Oğuzcan’ın şiirlerinde geçen hayvan isimlerinden biri de attır fakat şair atı sembolik anlamı ile 

kullanmamıştır. “Dörtnala bir atın sağrısındayım ben / Yüzümde nal izleri korkunç ve derin / 

Cankurtaranlar geçiyor uzaktan / Keskin çığlığı içimde sirenlerin (Oğuzcan, 2014: 401)” 

dizelerinde şair, örselendiğini, acı çektiğini anlatmak için dörtnala giden atın sağrısında 

olduğunu ifade etmektedir. 

Ümit Yaşar Oğuzcan, Anadolu insanının hayatında yer alan en önemli kültür yapılarından biri 

olan inançlar çerçevesinde hayvanların sosyokültürel ve ekonomik yapıdaki yeri ve işlevlerine 

ek olarak bu hayvanların temsil ettikleri sembolik çağrışımlarından yararlanarak şiirinin anlam 

dünyasını genişletmiştir. 

2.7. Efsane- Destan-Halk Hikâyesi ve Ögeleri 

Efsane, “Şahıs, yer ve hadiselerle ilgili olarak anlatılan, esas vasfı inandırıcılık olup, belirli bir 

üslubu ve şekli olmayan; şahıs ve hadiselerle ilgili olanlarında olağanüstü vasıflar görülebilen, 

bazıların kaynakları çok eskilere dayanan Anonim Halk Edebiyatının bir türüdür (Görkem, 

2006: 29).” 

Oğuzcan’ın Doğuş isimli şiirinde karşımıza çıkan; “Nasıl da derinlerden sarar insanı / O ilk 

tanışma, ilk umut, ilk heyecan / Bu bir efsane midir? Yoksa masal mı / Eski hayal âlemlerinde 

yaşanan (Oğuzcan, 2014: 366).” dizeleri bizlere, efsane türünün olağanüstü olma özelliğine 

göndermede bulunarak bir aşkın doğuşunun büyülü güzelliğini anlatmaktadırlar. 

Destan, “tarih öncesi Tanrı, Tanrıça, yarı Tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu 

alan şiir, epope; bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan koşma biçiminde yazılan halk 

şiiri (Albayrak, 2004: 122).” şeklinde tanımlanmaktadır. Biçim ve içerik olarak klasik 

destanlardan farklı olan modern edebiyattaki uzun kahramanlık şiirlerine de destan 

denilmektedir. 

1967 yılında Kıbrıs’ın Geçitkale ve Boğaziçi köylerinde başlayan saldırılar sonrası Türkiye 

savaşı göze alan bir tutum sergilemiştir. Türkiye’nin bu tutumu üstüne saldırganlar, yaralı bir 

mücahidi, üzerine benzin dökerek yakarlar. Ümit Yaşar Oğuzcan yaşanan bu hadisenin 



 
 
 
 

 

ardından Geçitkaleli Mehmet Emin Destanı’nı kaleme alır. Destanda Mehmet Emin’in saldırıda 

savunmaya geçişi, yaralandıktan sonra yakılışı ve yıllar sonra öcünün alınışı anlatılır. “…/ Ve 

gecenin koynunda / Geçitkale köyünde / Dalgalanan bir bayrak gibi / Yandı Mehmet Emin, Bu 

destan burada bitmedi / Sonra yıllar geçti aradan / Soydaşları / Aldılar Mehmet Emin’in öcünü 

/ Dalgalanıp yandığı yere / Doksan yıl özlediği / Türk Bayrağını diktiler (Oğuzcan, 2014: 159).” 

Bu destan Oğuzcan’ın tarihi olaylardan bigâne kalmayıp bunları da şiirine yansıttığını 

göstermektedir. 

Oğuzcan, Dillere Destan ismini verdiği şiirini isimlendirirken, ‘dillere destan olmak’ 

deyiminden esinlenmiş ve şiirde karşımıza çıkan “…/ Bu destan şöyle dursun / Derdimi 

anlatmaya yetmez / Yetmez yazacaklarım / Ruhum öyle kimsesiz / Ve öyle perişan halim / 

Destan yazsam ne çıkar / Destan bana dil değil / Dillere destan dilim (2007: 53).” dizeleriyle, 

derdini anlatmak için destan hacminde şiirler de yazsa şiirin bütününde yakındığı kekeme olan 

dilinin, yazdığı her şeyin önüne geçeceğini, dilinin kötü namının yazmış olduğu destanı bile 

gölgede bırakacağını ifade etmeye çalışmıştır. 

“Türk halk hikâyeleri, zaman seyri ve coğrafya- mekân içinde ‘efsane, masal, menkıbe, destan 

vb.’ mahsullerle beslenerek, dinî, tarihi, içtimai, hadiselerin potasında iç bünyelerindeki 

bağlarını muhafaza ederek milletimizin roman ihtiyacını karşılayan eserlerdir (Elçin, 2019: 

444).” 

Oğuzcan, halk edebiyatı dairesi içinde yıllarca eskimeden ve halk tarafından adeta kutsal kabul 

edilen halk hikâyesi kahramanlarından Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı’nın 

yaşadıkları görkemli, badireli aşklarına ve onların hüzünlü hikâyelerine atıfta bulunmaktadır: 

“Mecnun Leyla için deli olmuş / Ben deli divane olurdum / Ferhat Şirin’in aşkına / Dağları 

delmiş / Ben dünyayı delerdim / Yok benim aşkımın üstüne yok (Oğuzcan, 2007: 179).” 

dizelerinde, halk hikâyesi kahramanlarının sevdikleri uğruna yaptıklarından daha fazlasını 

yapabileceğini söyleyerek mübalağalı bir anlatımla aşkının büyüklüğünü ifade etmeye 

çalışmaktadır. 

“Benim kadar âşık mıydı Mecnun / Senin kadar güzel miydi Leylâ / Sevdiğim yetmez mi 

mağrur olduğun (Oğuzcan, 2007: 62).” dizelerinde kendini âşıklıkta Mecnun ile, sevdiğini de 

güzellikte Leyla ile karşılaştırmaktadır. 



 
 
 
 

 

“Sen Aslı’sın bu masalda ben Kerem / Ne günüm olsun seninle ne gecem / Sen böyle güzelsin 

gelme istemem / Varlığım senin yokluğuna âşık (Oğuzcan, 2014: 442).” dizelerinde sevgiliye 

duyulan hasretin artık bir alışkanlığa dönüştüğü ifade edilmektedir. 

Ayrıca Oğuzcan’ın şiirlerinde “O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliğinden / Seni 

sevdiğimi bir gün anlarsın (2014: 36).” dizelerinde olduğu gibi, halk hikâyelerinde görülen 

‘mezarda ot bitmesi’ motifine göndermelere de rastlanmaktadır. 

2.8. Halk Argosu-Halk Mizahı 

Ferit Devellioğlu, argoyu “genel dilden ayrılarak, küçük, sosyal gruplara bağlı kimseler 

arasında, az çok gizli düşüncelerin anlatılmasına yarayan ve canlı dillerin ortak mihrakı üstünde 

gelişen bir dil (1980: 13).” olarak tanımlamaktadır. 

“Defolun hiçbirinizi gözüm görmesin / Topunuz kalleşsiniz / Topunuz hergelesiniz / Topunuz 

namussuz / Sizin için şiir yazıyorum / Gece yarılarına kadar / Beni anlamıyorsunuz (Oğuzcan, 

2007: 217).” dizelerinde anlaşılamayan bir şairin isyanı görülmektedir. 

“Avradıma sövsen bu kadar kızmazdım / Öldürsen kanım akmazdı / Vursan ağlamazdım / Nasıl 

unuttun beni / Yâr yâr / Gâvur olsan bunu bana etmezdin (Oğuzcan, 2007: 255).” dizelerinde 

şair, kendisini unutan yârine sitemini anlatırken argo bir dil kullanmaktadır. 

“Toplumların geçmişten getirerek biriktirdikleri, gelenek ve görenekler, yasam tarzları, tarihleri 

ile manevi değerleri arasında mizah da vardır ve mizah halk kültüründe önemli bir yere sahiptir 

(Yardımcı, 2010: 3).” 

Güzelleme isimli şiirinde “Ulan Ümit / Ulan Hergele / Ulan ekşimiş ayran / Ulan düdüklü 

tencere / Edebiyat senin neyine / Behey mantar kafalı / Behey çengelli iğne / Behey çamaşır 

mandalı / Ne desem azdır sana / Behey hacıyatmaz / Bırak şiiri bir yana / Ulan adam ol biraz 

(Oğuzcan, 2007: 165).” şeklindeki dizelerle şair, mizahlı bir argo ile kendine özeleştiri 

yapmaktadır. 

Mizah denildiğinde akla ilk gelen türlerden olan fıkra ise Oğuzcan’ın şiirlerinde “Şimdi bizden 

uzak, şirin bir kasabadaydık / Kadehler doluydu, fıkralar açık saçık (2007: 130)”, “Derken bir 

meyhanede bulacağım kendimi / Sigara dumanları, mezeler, açık saçık fıkralar (2007: 241)” 

örneklerinde olduğu gibi bağlamıyla birlikte yer almaktadır. Şair bu dizeleriyle alkol alınan 

ortamlarda bilhassa müstehcen fıkraların anlatıldığına işaret etmektedir. 



 
 
 
 

 

2.9. Maddi Kültür Ögeleri 

Maddi kültür ögeleri bir toplumda üretilen fiziksel unsurlardır. Giyim tercihleri, mimari yapılar, 

kullanılan eşyalar maddi kültür ögelerine örnek olarak verilebilir. 

“Nasıl da değişmiş, küçücük ellerim / Nerde tahta atım, topacım, çemberim (Oğuzcan, 2007: 

40).” dizlerinde halk kültüründe yer edinmiş folklorik oyuncaklar zikredilmektedir. 

“Yüreğime serilmiş / Nakışlı bir kilimdin / Deli olurdum bir gün görmesem / Hasretimdin, 

hayalimdin (Oğuzcan, 2014: 431).”, “Sen yürürken bir kilim dokunur kilometreler boyu / Düşer 

kaldırımlara nakış nakış güzelliğin (Oğuzcan, 2007: 364).” dizelerinde sevgili, maddi kültür 

ögelerinden kilime benzetilmektedir. 

“O yer minderleri, o basma perdeler / Nakış nakış kilimlerle, o şark odası (Oğuzcan, 2007: 

576).” dizelerinde ise kilimin gerçek anlamı ile kullanıldığını görmekteyiz. 

“Ne saklar ki kadınlar bilmem oralarında / Çeyiz sandıklarında? / Deri çantalarında (Oğuzcan, 

2014: 416).” dizelerinde nesnel güzelliği kadar temsil ettiği aile kurumu ve evlilik müessesi 

nedeniyle de Türk halkının önde gelen geleneksel kültür ürünlerinden olan çeyiz sandığının yer 

aldığını görmekteyiz. 

Sonuç 

Türkoloji araştırmaları yapılırken, yalnız bir alan dairesi içinde kalmayıp, Türk Dili ve 

Edebiyatı çatısı altında ayrı alanlar gibi değerlendirilseler de esasında birbirlerinden beslenen 

tüm disiplinlerin dağarcıklarından yararlanmak daha sağlıklı çalışmalar yapılmasını 

sağlayacaktır. Türk halk bilimi bu anlamda bilgi birikimine başvurulması gereken en temel 

disiplinlerden biridir. Yeni Türk Edebiyatında halk bilimi unsurlarının kullanımı sıklıkla 

rastladığımız bir durumdur. Halk bilimi unsurlarının çağdaş edebiyatta kullanımı anlatıma 

canlılık katarak ifadeyi güçlendirmektedir. Bu bağlamda Ümit Yaşar Oğuzcan folklorik 

malzemeyi özellikle halk edebiyatının çeşitli formlarını şahsına münhasır şiir anlayışıyla 

yoğurarak modern şiire ustalıkla aktarmış, halk bilimi unsurlarının şiiri besleyen başlıca 

kaynaklardan olduğunu bizlere göstermiştir. Ümit Yaşar Oğuzcan’ın incelenen yedi yüz yetmiş 

yedi şiirinin yüz yetmiş altısında halk bilimi izleklerine rastlanılmıştır. Bunların altmış üçü, 

şairin deyimiyle şiirinin uyanış, arayış ve çalkalanış dönemlerini kapsayan Şiir Denizi 1 adlı 

eserinde, yüz on üçü ise kaynayış ve duruluş dönemlerini kapsayan Şiir Denizi 2 adlı eserinde 

yer almaktadır. Oğuzcan’ın 1941 de başlayıp otuz beş yıl süren şairlik hayatının, 1964 ve 1982 



 
 
 
 

 

yılları arasında kalan on sekiz yıllık diliminde halk bilimi unsurlarını şiirlerinde daha yoğun 

olarak kullandığını görmekteyiz. Bu duruma Oğuzcan’ın Âşık Veysel gibi halk edebiyatı 

derinliğine ufuk açabilecek şahıslara ve Türk kültürünü etkileyen olaylara ilgi duyması, 

dolayısıyla okumalarını, araştırmalarını bu doğrultuda sürdürmesi vesile olmuştur. 

Ümit Yaşar Oğuzcan, deyim, atasözü, alkış-kargış, bilmece, tekerleme, formel söylemler gibi 

unsurları şiirinin dokusuna dâhil ederek okuruna halk dilinin içtenliğini ve sadeliğini yansıtan 

şiirler sunar. Türkü ve ögelerinden yararlanarak coşku, özlem, aşk, yaşama sevinci, ölüm gibi 

temleri şiirine ustalıkla nakşeder. Halk şiirinin kaynaklarından ve söyleyiş özelliklerinden de 

beslenen Oğuzcan yer yer, koşma söyleyen, mahlas kullanan bir ozan olarak karşımıza çıkar. 

Şair, halk edebiyatı dairesinde değerlendirilen, anlatmalık türlerden masalı, masala bağlı ortaya 

çıkan motifleri, masal kahramanlarını ve masal mekânlarını şiiriyle harmanlayarak ortaya 

koyduğu kurgu ile şiirinin anlam dünyasını zenginleştirir. Masallara ek olarak, anlatımını 

güçlendirmek adına efsane, destan, halk hikâyesi gibi türlerden ve halk hikâyesi 

kahramanlarından da sık sık yararlanmıştır. Oğuzcan şiirlerinde yer verdiği işlevsel sayıları ve 

inanış ögesi olan hayvanları halk kültüründe karşıladıkları anlamlarıyla kullanarak şiirine 

derinlik ve zenginlik kazandırır. Oğuzcan aynı zamanda halk argosu ve halk mizahını şiirinde 

Anadolu insanının yaşantısının ifşacısı olarak yetkinlikle kullanır ve halk diline de ne kadar 

vakıf olduğunu bizlere gösterir. Oğuzcan’ın şiirlerinde maddi kültür ögelerine yer vermesi 

bizlere halk kültürünü özümseme ve kullanma hususundaki derinliğinin boyutunu da açıkça 

göstermektedir. Hayatının her döneminde intihara teşebbüs eden ve genellikle insanlardan 

kaçan bohem şair, toplumun köklerine, folklorik değerlerine sıkı sıkıya bağlanmış, bir nevi 

aradığı sığınağı bulup, geçmişe sarılmıştır. 

20.yüzyılda yaşamış ve hiçbir edebi akıma dâhil olmadan kendi özgün tarzını yaratmış bir şairin 

ait olduğu halka ait kültürü özümsemesi, şiirlerini bir masal kurgusuyla inşa edip, halk 

hikâyelerindeki aşkların kutsallığından, halk dilinin içten söyleyiş özelliklerinden, sayıların ve 

hayvanların halk kültüründeki karşıladığı anlamlardan kısacası halk bilimi unsurlarından yoğun 

olarak faydalanması son derece değerlidir ve bu durum bizlere Ümit Yaşar Oğuzcan’ın sadece 

şiirlerinin değil tüm yazın hayatının birçok boyutla değerlendirilmesinin gerekli olduğunu 

açıkça göstermektedir. 
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EDEBÎ YAZILAR 
 

Bostan 

Gökçe Yükselen PELER 

Memet Salih, her gün olduğu gibi güneşle birlikte kalktı.  Bahçeye çıkıp çeşmede kuyudan gelen buz gibi suyla 

yüzünü yıkadı. Serin sabah rüzgârı dağ tarafından püfür püfür esiyordu. Dönüp dağlara doğru baktı. Dağın kuzey 

yamaçlarındaki ormanlık alan, hâlâ gölgeli idi. Ancak insanı dağlara çeken keklik kokurtuları derinden derinden 

gelmeye başlamıştı. Çocukluğunda ve ilk gençliğinde keklik palazı peşinde ne kadar çok koştuklarını anımsadı 

bir an. Öyle dağlık arazide yakalamak mümkün değildi mübarekleri. Düz arazide hem de öğle sıcağında 

yakalamak gerekirdi. Hayvanlar sıcakta en fazla üç kanat uçup yorulurlardı. Kendileri sıcakta daha önce 

bayılmazlarsa hayvanları sıcaktan ve susuzluktan bayılmak üzere iken yakalarlardı. Ondan sonra mesele, 

destebana yakalanmadan yakaladıkları palazları kümese atmaktı. Kekliklerin soyunun tükenmemesi için devlet 

yasaklamıştı bu hayvanların tutulmasını. Destebana yakalandıkarı takdirde palazları serbest bırakmak zorunda 

kalırlardı. Öğle sıcağında bayılmayı göze alarak harcadıkları emeklerinin boşa gitmesinin yanında, bir de kendi 

yaşları tutmadığı için cezaya çarptırılan babalarından işittikleri azarlar da işin cabası olurdu. Memet Salih, 

kahvaltıya pişi kızartmak için bahçedeki ocağa koyduğu yağ tenceresinin altını yakmaya çalışan karısı Zalihe’nin 

çıkardığı gürültü ile kendine geldi. Hayal kurma zamanı değildi. Hemen kümese gidip tavukların eksilen yemini, 

suyunu tamamladı. Sonra hindi civcivlerini tuttuğu bölmeye geçti. Bu civcivlere gözü gibi bakıyordu. Bu 

hayvanları yılbaşına kadar besleyip güzel para kazanabilirdi. Bu aklı ona komşusu Salahi vermişti. O her sene 

hindi besleyip yılbaşında satar ve dünya kadar para kazanırdı. Köyde borcu olmayan ender kişilerdendi. 

Hindilerden kazandığı para ile her yıl tohumluklarını peşin alır, böylece mahsulün bütün kârı kendine kalırdı. 

Memet Salih bu yıl oğlu Ramadan’ın düğününü yapacaktı. O yüzden, hindi yavrularının ne kadar nazik olduğunu 

ve beslenmesinin ne kadar zahmetli olduğunu bilmesine rağmen, Salahi’nin tavsiyesine uymuş ve bu yıl kendisi 

de hindi büyütmeye karar vermişti. Ancak neredeyse her gün pişman oluyordu bu tavsiyeye uyduğuna. Tek tek 

elle beslemek gerekiyordu hindi civcivlerini. Neyse ki artık civcivler kanatlanmaya başlamıştı. Artık kendilerini 

kurtarmış sayılırlardı. Karısı Zalihe’nin sesi geldi: 

- Hade Memet Salih nerdesin? Bişşiler hamurlaşmadan gel. Geçerkan üç da domadez kes. Taze taze eyi 

gider bişşiynan. 

Acele etti. Hemen kahvaltısını yapıp bostana gitmeliydi. Güneş yükselmeden bahçenin sulanması gerekiyordu. 

Çıtır çıtır taze pişilerin yanında kendi elleriyle kopardığı domatesleri ve Zalihe’nin doğradığı hellimleri hızlıca 

yedi. Üstünden de bir su bardağı dolusu kara çay içti ve bostana doğruldu. Zalihe arkasından seslendi: 

- Memet Salih! Böyun, dün getirdiğin tavşanı bişirecem. Nasıl edeyim gendini. Lalalangı1

 
1 İçerisinde tavşan eti olan pişi. 



 
 
 
 

 

edeyim, yoksa sovanlı? İstersan yağda gavurayım. Salataynan yen. 

- Nasıl golayına gelirsa öyle et hanım. Bilin, tavşanı her türlü severim ben. 

Aceleyle eşeğine bindi, hayvanı elindeki topuz ile dürttü ve yola koyuldu. Köpeği Corc da hemen peşine takıldı. 

Köpeğini görenler miskin bir şey zannederdi, ama tavşan avında üstüne yoktu bu hayvanın. Dün topuzu ile 

düşürdüğü tavşanı da Corc kaldırmıştı. Hayvan permaya kalkınca anlamıştı tavşan kalkacağını ve hemen 

topuzunu hazırlamıştı. Tavşan fırlar fırlamaz da topuzunu savurmuştu. Döne döne giden topuz hayvanın belini 

kırmış, bağırmaya başlayan tavşanı Corc hemen kapıp sallamış ve sahibine getirmişti. Zaten eşeğinin üzerinde 

iken önünden kalkan tavşanın elinden kurtulduğu görülmüş şey değildi daha. Namını bütün köy bilirdi. Öğlen 

bahçeden dönerken tavşanı görülecek şekilde beline asmış ve kahvenin önünden kabara kabara geçmişti. Bu 

Corc, bazı geceler ovaya gidip tavşan yakalar ve boğduğu tavşanları sabah Memet Salih bulsun diye mutfak 

kapısının önüne bırakırdı. 

 Memet Salih, köy kahvesinin önünden, sabah kahvelerini içen Mulla Dayı, Memet Ali Dayı ve Takkalli Hüseyin 

Dayı’ya selam vererek geçti. Gaveci Şerife Aba, kahveyi sabah ezanıyla açar, hem sabah namazından çıkan 

yaşlıları ağırlar hem de iş için Girne’ye inecek olanların erkenden toplanarak sabah kahvelerini içip uyku 

mahmurluklarını atmalarına vesile olurdu. Köyün Rum kahvesi yolun çaprazında, karşı kaldırımda idi. Ancak 

Rum kahvesi saat sekizden, dokuzdan önce açmıyordu. Bundan dolayı ender de olsa Gaveci Şerife Aba’nın Rum 

müşterileri de olurdu sabahın erken saatlerinde. Bilhassa Andoni ile Nigoli, mandıralarına gitmeden, en fazla 

uğrayanlardandı. Ama Rum kahvesi açıldıktan sonra, Rumların Şerife Aba’nın kahvesine uğradıkları pek 

görülmezdi.  

Köyleri Karşıyaka, Beşparmak Dağlarının eteklerinde denize nazır kurulmuş bir köydü. Rumlarla karışık olarak 

yaşadıkları bu köyde, ara sıra aralarında küçük sorunlar çıksa da umumiyetle barış içerisinde yaşıyorlardı. 

Rumlar köylerine “Vasilya” diyorlardı. Sözde bir zaman bu köyde krallar yaşıyormuş, ondan bu ismi vermişler 

köylerine. Vasilya, yani kralların yaşadığı yer. Acaba gerçekten öyle miydi? Yoksa Rumların köyü sahiplenmek 

için uydurdukları yalanlardan biri miydi? Bunları düşünürken köyün camisinin yanından aşağıya doğru kıvrılan 

yolu döndü ve yokuş aşağı eşeğini hızla sürdü. Sahil kenarındaki tarlaları görünüyordu. Tarlalardan sonra 

masmavi Akdeniz ve ötesinde Anadolu’nun dağları… Şu anda silueti görünen Toroslar, temiz havada çok daha 

açık bir şekilde görünürdü. Köylerine Karşıyaka denilmesinin sebebi de buydu. Anadolu’nun tam karşısında yer 

alıyordu köyleri. Torosların, yani Anadolu’nun bu kadar yakın olması onlara büyük bir güven veriyordu. Rum 

komşuları ile başları belaya girse Anavatanları hemen gelirdi. Kendilerini bu gâvurlara yem etmezdi. Şimdi 

Rumlarla araları iyiydi, ama güven mi olurdu elin gâvuruna? Büyüklerinden hep duyarlardı Girit’te nasıl 

komşuları Türkleri bir gecede yok ettiklerini bu Rumların.  

Memet Salih’in kendi tarlasına ulaşması için önce Rumlara ait olan limonlukların içinden geçmesi gerekiyordu. 

Limonların yanından geçerken su motorunu çalıştırmak için uğraşan Yanni’yi gördü. Elini kaldırarak “Yassu 

gomuşu!” deyip geçti. Yanni de “Yassu vre! Gali mera!”1 diye karşılık verdi. Bu Yanni iyi bir adamdı. Bazı 

 
1 Merhaba! Günaydın! 



 
 
 
 

 

geceler limonluğu içerisinde cikla1 avlamak için izin istiyorlardı. Şimdiye kadar hiçbir zaman onları geri çevirmiş 

değildi. Bazen; 

- Nay, fisiga vre!2 Amma üş beş dane da ben isderim, mezze edeceyim! 

derdi. Üç beş tane kuşun lafı mı olurdu?  Vurdukları onca kuşun içinde üç beş tane hiçbir şey değildi. Bu kuşun 

kebabına bayılırlardı. Cikla avı olan gecelerin ertesinde evde bayram vardı. Gün içerisinde kuşları temizleyip 

ütüleyen Zalihe, akşama hazır ederdi. Akşamüstü mangalı yakan Memet Salih, kuşları bir güzel kebap eder ve 

şen şakrak, güle oynaya bütün aile birlikte yerlerdi. Ciklanın kokusunu duyan Salahi de hemen damlardı. Zaten 

o gelmese kendileri mutlaka komşularına gönderirlerdi kebaptan. Kokusu vardı, konu komşunun canı çekerdi. 

Gönderilmemesi büyük ayıp addedilirdi. 

Memet Salih, sulama havuzunun yanına gelince eşeğinden indi ve hayvanı bir ağaca bağladı. Corc da bir gölgeye 

uzandı hemen. Eşeği burada bırakıp tarlaya buradan yürüyerek giderdi. Zaten tarla hemen şuracıkta idi. Hayvan 

burada hem otlar hem de susadıkça sulama havuzundan çıkıp tarlalara giden arklardan su içerdi. Böylece hayvanı 

suvarma işinden de kurtulmuş oluyordu. Bu İngilizler yaman adamlardı. Adanın her yerini bu sulama 

havuzlarıyla doldurmuşlardı. Köylerin içinden geçen su arkları, yağmur sularını bu havuzlarda topluyor, 

havuzlardan da yine arklar ile tarlalara gidiyordu. Böylece hem yağmur suları boşa gitmiyor hem de zeytin, 

harnup, portakal ve limon bahçeleri kolaylıkla sulanıyordu. Gerçi şimdi atalarının hakkını da yememeliydi. 

Osmanlı da adanın her tarafına su kemerleri yapmıştı. Köyden köye su taşıyordu. Bunları düşünürken Memet 

Salih bostana vardı. 

Bu sene karpuz ekmişti. Bu yıl kışın bol yağmur yağmış ve tarlası gölet hâline gelmişti. Dedesinden hep duyardı, 

en güzel karpuz kışın su tutup yazın kuruyan yerde, yani gönende olurdu. O da bu sebeple bu sene karpuz ekmişti, 

hem de yerli kara karpuz. İnşallah çok iyi verim alacaktı. Mahsulü vereceği toptancı ile anlaşmıştı bile. Çok iyi 

fiyat vermişlerdi. Kendi hiçbir şeye karışmayacaktı. Mahsul hazır olunca Gurbetler gelip tarladan karpuzları 

kendileri toplayıp götüreceklerdi. Kendi de paşa paşa parasını alacaktı. Bu parayla da yazın sonuna doğru, oğlu 

Ramadan’ın düğününü yapacaktı. Düğün eksiksiz olmalıydı. Yemeli içmeli. Fırın kebabından humusuna, 

meyvesinden tatlısına her şey tamam olmalıydı.  Dünürü Gara Kemal gösterişi severdi. En ufak bir eksiklik 

olursa altında ezilirdi bu durumun. Aslında Gara Kemal’i bu gösteriş merakından dolayı hiç sevmezdi. En ufak 

meselelerde bile saatlerce övünür, böbürlenirdi. Kendine kalsa katiyen onun kızını kendine gelin olarak 

seçmezdi. Ama işte gençler birbirlerini sevmişler, elden bir şey gelmezdi. Büyükler olarak onların önlerini 

açmak, yuvalarını kurmak için gereklerini yerine getirmek babalık vazifeleriydi. Hem şimdi Allah var, müstakbel 

gelini Naciye hanım hanımcıktı. Bugüne kadar kız hakkında ne bir söz ne bir lakırdı duyulmuş değildi. Köyde 

gezdiğini bile görmemişti. Hatta karısı Zalihe aracılığıyla mesele kendine iletilene kadar, Gara Kemal’in böyle 

bir kızının olduğundan bile haberdar değildi. Güzeldi de deyyusun kızı. Belki de köyün en güzel kızıydı. Bunları 

düşünürken koltukları kabardı. Köyün en güzel kızı, kendi gelini olacaktı. Oğlu Ramadan da az yere bakan yürek 

yakan değildi. Turnayı gözünden vurmuştu. Hanımsa hanım, güzelse güzel. Paluze gibi kızdı. Bir de huyu güzel 

çıkarsa keyfine diyecek olmazdı. Karısı Zalihe zaten yumuşak huylu bir kadındı. Kıza kaynanalık yapacağı 

 
1 Türkiye’de karatavuk olarak bilinen kuş.  
2 Evet, elbette bre! 



 
 
 
 

 

yoktu. Naciye’yi, kızı Feride’den ayrı tutmazdı. Hanayda bir oda boştu. Orası da Ramadan ile Naciye’nin odası 

olurdu, gül gibi geçinir, giderlerdi. Yalnız Ramadan bu kızı nerede gördü, birbirlerini nerede beğendiler ve 

sevdiler, aklı bir türlü onu almıyordu. Kafasında bu düşüncelerle Memet Salih arkı açıp bostana suyu saldı ve 

kendi de eşeğin yanına dönüp sulama havuzunun başındaki ceviz ağacının gölgesine gitti oturdu. Bostana bir 

saate yakın su verdikten sonra gidip suyun önünü kesti ve eve dönmek için tekrar eşeğine binip yola koyuldu, 

Corc da yerinden kalkıp gerindikten sonra peşlerine takıldı.  

Yanni de bahçesini sulamayı bitirmiş evine dönmeye hazırlanıyordu. Yine Yanni’ye el edip geçti. Eşeğini yokuş 

yukarı sürmek için iki ayağını karnına vurup hayvanı topuzuyla dürttü. Vakit öğlene geliyordu ve sıcak kendini 

iyice hissettirmeye başlamıştı. Caminin yanından kıvrılınca yol düzleşiyordu ve yolun bundan sonrasının iki 

taraflı ağaçlık olduğu için gölgeydi. Yokuşun en dik yerinin sonuna doğru olduğu için hayvanı son bir gayret 

için hayladı ve dönemeçten kıvrıldılar. Artık gölgede rahat bir şekilde, aheste aheste gidebilirlerdi. Rum kahvesi 

de kalabalıklaşmıştı. Tarlalarından dönen Rumlar, yorgunluk kahvesi içiyor, sohbet ediyorlardı. Kahvenin 

önünden geçerken elini kaldırıp “Yassu” dedi. Bazıları cevap verdi, bazıları sadece elini kaldırdı, bazıları hiçbir 

şey yapmadı… Bu her zaman böyleydi. Dikkatinden kaçmıyordu. Bazı Rumlar selamını almazdı hiçbir zaman. 

Oysa ne yapmıştı onlara, anlamıyordu. Her düğünlerine Rumları da çağırırlardı, bayramda seyranda onları ayırt 

etmez, kutlarlardı. Onların yortularına, bayramlarına saygı gösterirlerdi. Üzerinde fazla durmadı. Türk kahvesine 

ulaşınca ahaliye selam verip geçecekti. Garşılı Memet çağırdı. 

- Memet Salih, gel içelim bir gavecik, hem iki lakırdı ederik. 

Vakit öğle yemeği için daha erkendi. Vakit vardı yani. “Tamam” manasında elini kaldırdı. Biraz ilerledi. Ev 

görününce eşekten indi. Hayvanı saldı. Nasıl olsa hayvan kendiliğinden gider bahçeye girerdi. Kendi de geri 

kahveye döndü. Corc da peşinden geldi. Selam verip kahvenin önündeki asmanın altında oturan Garşılı Memet’in 

yanına bir hasır sandalye çekip oturdu. Corc da gelip yanına oturdu. Garşılı Memet’i severdi. Efendi adamdı. 

Sohbeti de hoştu. Bütün ailenin lakabı Garşılı idi. Soyadları da aynı idi. Dedesinin babası Anadolu’dan gelip 

köye yerleşmiş, o yüzden lakabı “Garşılı” olmuş. Sonra onun soyundan gelen herkese aynı lakabı takmış köylü. 

Aile de o soyadı almış. Aynı kendi köyleri gibi. Hâl hatırdan sonra söz düğün hazırlıklarına geldi: 

- Nasıl gider düyün hazırlıkları? Bir eksiyniz gediyniz var mı? Ben da ovlanı iki sene evvel evlendirdim 

bilin. O yüzden hâlden annarım. Sıkışırsan lütfen çekinme, sövle. Biz arkadaşık, birbirimize zor 

günümüzde arka çıkmazsak olmaz. 

- Bilirim niyetin halisdir. Denemen beni. Allah’a şükür hâlimize. Bu sene bostanı garpız ektim. Şimdiden 

annaşdım yeküncüynan. Gelip Gurbetler toplaycaklar malı tarladan, benim da paramı verecekler. Bu 

paraynan düyünü edecem. Bu sene alina1 da beslerim. Yılbaşında da onnarı satacam, gızın cehizinde üş 

beş ekisk var onnarı tamamlaycam. Ovlandan sora onu da vereceyik herhalde artık. Şimdiden hefde 

geşmez görücüler haber etmesin. O yüzden lazım tamamlaylım onun da eksklerini. Dediyim gibi, şükür 

hâlimize. 

 
1 hindi 



 
 
 
 

 

Şerife Aba onlar söylemeden kahvelerini getirdi. Köyün bütün erkeklerinin kahvelerini nasıl içtiklerini ezbere 

bilirdi. Kimin ne zaman kahve ne zaman limonata, ne zaman gazoz, ne zaman sumada1 ya da periskan2 içtiğini 

de bilirdi. O yüzden çoğu zaman müşteriler daha sipariş vermeden içeceklerini getirirdi. Kahvesini içtikten sonra, 

Memet Salih, Garşılı Memet’e veda edip eve geçti. Zalihe’nin yağda kızarttığı tavşan etini, bahçeden toplanmış 

taze domates ve salatalık eşliğinde yedi. Öğle uykusu için iki erik ağacı ile şeftali ağacı arasına astığı hamağa 

uzandı. 

*** 

Bu şekilde günleri haftalar, haftaları aylar kovaladı. Artık hasat zamanı yaklaşmıştı. Bostandan dönen Memet 

Salih, Şerife Aba’nın kahvesindeki telefondan, telefon defterine özene bezene yazdığı toptancının numarasını 

çevirdi ve iki hafta sonra için sözleştiler. Gurbetler iki hafta sonra Pazar günü gelip mahsulü toplayacaklar ve 

hafta başı piyasaya süreceklerdi. Yerli kara karpuzları, Girne’den Lefkoşa’ya bütün Türk mahallelerine dağılacak 

ve oğlu Ramadan’ın düğününün bereketi olacaktı. Keyfine diyecek yoktu. İçi içine sığmıyordu. Asmanın altına 

bir hasır sandalye çekip oturdu ve Gaveci Şerifa Aba’ya seslendi: 

- Şerife Aba! Bana gaymaklı bir sade gave. Suyu da buz gibin olsun ha! 

Memet Salih’in siparişini içeriden işiten Şerife Aba hemen cezveyi kum ocağa sürdü. Sıcak kumun içinde kahve 

kısa sürede köpürdü. Cezveyi kumdan çeken Şerife Aba, önce kahvenin üzerindeki köpüğü bir kaşıkla aldı ve 

fincana koydu. Sonra kahve iyice pişsin diye bir daha kuma sürdü. Kahve bir daha köpürünce fincana döktü. Bir 

bardak buz gibi suyla birlikte tepsiye koyup Memet Salih’e götürdü. Memet Salih kahvesini keyifle höpürdeterek 

içerken düğünü düşünüyordu. Dillere destan bir düğün yapacaktı. Gara Kemal’in ağzı açık kalacaktı. Fırın 

kebabıyla, humusuyla, meyvesiyle, tatlısıyla her şeyi tamam olacaktı. 

Gece yatınca içine birden bir kurt düştü. Ya bu iki hafta içerisinde karpuzların başına bir iş gelirse! Ne yapardı? 

Ne ederdi? Mahvolurdu. Hatırlıyordu. Bundan beş altı sene evvel yukarı mahalledeki Kör Osman’ın bostana bir 

karga sürüsü inmişti de adamın bir yıllık emeğini on dakikada talan etmişti. Bu tasa ile oflaya puflaya yatakta 

dönmeye başladı. Kuruntudan bir türlü gözüne uyku girmiyordu. Ne yapmalıydı? Acaba bundan sonra gece 

gündüz bostanda mı yatsaydı? Yemeğini Zalihe gönderirdi nasıl olsa. Belki Corc’u tarlada bırakmalıydı. Ama 

ya o da başka köpeklere uyar da bostandan kaçarsa. Ne yapacağını bilemeden döndü durdu. Zalihe evdeşinin 

huzursuzlandığını hemen fark etti. Ancak bir süre ses etmedi, belki kendi kendine durulur diye düşündü. Gittikçe 

huzursuzluğunun arttığını görünce sormadan edemedi: 

- Memet Salih nedir bu hâlin? Nedir ki canını sıkar? 

- Sorma Zalihe, içim şehirge keser. Garpızların başına bir şey gelecek deyi ödüm patlayıyor. Bu iki 

hefdeyi de geçireydik başımız gözümüz sağ. 

- Gorkma da bir şey olmaz Allah’ın izniynan. Bir şey galmadı zaten. İki hefde nedir? Heman geçer. 

Zalihe’nin verdiği teselli biraz rahatlatmıştı Memet Salih’i. Sağa sola döne döne uyuya kaldı. Sabah gözünü açar 

açmaz, bostana gidecek oldu. Zalihe durdurdu: 

 
1 Acı bademden yapılan bir içecek. 
2 Oralete benzer bir içecek. 



 
 
 
 

 

- Nere gidiyon bir şeyler yemeden? Hem ne tavıkları yedirdin ne da alinalara baktın? Bragma bana onnarı. 

Ovraşamam ben, bir sürü işim var. Hade geç yedir hayvanları ben de iki sokum ekmek hazırlayım sana 

da ye. Öyle git bostana. 

Mecburen Memet Salih, gündelik rutin işleri tamamlayıp öyle yollandı bostana. Yine eşeğine atladı, Corc 

peşlerine takıldı, Türk kahvesinin önünden geçerken sabah kahvelerini içen aynı ihtiyarları selamladı, caminin 

yanından aşağıya doğru kıvrılan yoldan tarlalara doğru yöneldi, limonluktan geçerken Yanni ile selamlaştı, 

sulama havuzunun yanına eşeğini bağladı ve bostana yürüdü. Bostana girdiği zaman beyninden vurulmuşa 

döndü. Bostan alt üst edilmişti. Olduğu yere çöktü kaldı. Başı mı dönüyordu? Etrafındaki dünya mı dönüyordu? 

Anlayamadı. Mahvolmuştu. Talan edilen sadece bostan değildi. Bütün hayalleri, oğlunun geleceği, köyün en 

güzel kızı gelininin umutları… Hepsi tuzla buz olmuştu. Yerinden kalktı bostanda bir dolaştı. Neredeyse 

sökülmemiş bir kök karpuz kalmamıştı. Karpuzların çoğu da patlamıştı. Karga işi değildi bu. Çok daha büyük, 

çok daha güçlü bir şeydi. Ne olabilirdi? İnsan olabilir miydi acaba? Hangi insan evladı böyle bir şey yapardı? 

Hem kime ne kötülüğü dokunmuştu? Kim niye böyle bir şey yapsındı? Çaresizce etrafına bakındı durdu bir süre. 

Sonra eşeğinin yanına döndü, hayvana bindi ve köyün yolunu tuttu. 

Kahvede, asmanın altında oturan Garşılı Memet, caminin yanındaki dönemeçte beliren Memet Salih’te bir hâl 

olduğunu hemen anladı. Eşeğin üzerine hareketsiz duruyor, hayvan kendi kendine geliyordu. Rum kahvesinin 

önünden geçerken elini de kaldırmamıştı. Bu duruma hem Rumlar hem de Garşılı Memet şaştı. Kesin bir şeyi 

vardı bu adamın. Türk kahvesine yaklaştıkça, yüzündeki duygusuz bembeyaz ifadeyi hemen fark etti Garşılı. 

Önce seslenmeyi denedi: 

- Memet Salih Gardaş neyin var? Eyi min? 

 Hiçbir tepki gelmeyince hemen eşeğin yanına koştu ve Memet Salih’i tutarak hayvandan indirdi. Memet Salih’te 

hiçbir tepki yoktu. Sorulara cevap vermiyor, sabit bir noktaya bakıyordu. Garşılı Memet, Memet Salih’i bir 

sandalyeye oturttu ve içeri seslendi: 

- Şerife Aba, acele biraz su hem golonyağı getir. 

Gaveci Şerife Aba hemen su ve kolon yağını getirdi. Yüzüne biraz su serptiler ve bileklerini, göğsünü kolon yağı 

ile ovuşturmaya başladılar.  O sırada yoldan geçen bir çocuğa Garşılı Memet: 

- Yavrım hemen git, Ramadan Abi’ne çağır, “Garşılı Memet seni gavede bekler” de, acele gelsin. 

Ramadan, hanayda Naciye ile kendisinin olacak odayı boyarken bahçeden bir çocuğun kendine çağırdığını 

duydu. Pencereden bakınca çocuk: 

- Ramadan Abi, Garşılı Memet Amca gavededir, seni çağırır. “Acele gelsin” dedi. 

Ramadan hayret ve merak içerisinde hemen kahvenin yolunu tuttu. Kahveye yaklaşınca asmanın altında oturan 

babasını fark etmesi uzun süremdi. Daha da meraklandı. Durumda bir gariplik vardı. Babası oradayken kendini 

niye Garşılı Memet çağırtmıştı. Hem niye herkes babasının başında toplanmıştı. Ramadan bunları düşünürken 

onu fark eden Garşılı Memet, acele etmesini işaret etti. Ramadan adımlarını hızlandırdı. Kahveye vardığında 

Memet Salih kendine gelmeye başlamış ve dili çözülmüştü. Sürekli aynı şeyleri sayıklıyordu: 



 
 
 
 

 

- Mafoldum, her şey gitti, ne garpız galdı ne düyün. Mafoldum her şey gitti, ne garpız galdı ne düyün… 

Ramadan: 

- Noldu buba? Nedir bu hâlin? Ne mafolması? Garpızlara noldu? Düyüne noldu? 

Oğlunun sesini tanıyan Memet Salih ona doğru döndü. Oğlunun sorgulayan gözlerini görünce dayanamadı ve 

gözlerinden yaşlar boşalarak dövünmeye başladı: 

- Sorma ovlum başımıza gelenleri. Allem gallem ettiler bostanı. Bir dane sağlam garpız galmadı. Hepsini 

gırdılar, söktüler. Kim eder böyle bir şeyi? Kime ne fenalığımız tokandı? 

Ramadan da duyduklarıyla beyninden vurulmuşa döndü. Bir anda aklından gül yüzlü Naciye’si geldi geçti. 

Çaresizlikten mi sinirden mi ağlamaklı oldu, ama kendini hemen toparladı. Şimdi bunun sırası değildi. Bu 

kötülüğü yapanı bulmaları gerekirdi. Kahvedeki herkes bu durum karşısında şaşkına dönmüştü. Kim niye böyle 

bir şey yapardı? Böyle bir şey köylerinde daha önce duyulmuş şey değildi. Garşılı Memet: 

- Memet Salih Gardaş, gargalar mı talan etti? Nedir annad da annaylım durumu. 

- Yok Garşılı Gardaş, garga işi değil bu. Daha büyük bir şey olmalı. Gırılmadık bir tek garpız galmadı. 

Bilmem insan mı hayvan mı nedir? Ama kime ne fenalığım var? Kim neçin etsin böyle bir şeyi. 

- Acaba bu Urumoğullarından biri mi etti bu işi? 

- Yok yahu. Tamam Gâvurdurlar, dinsizdirler ama bugüne gadar ne fenalıklarını gördük? Şimdiye gadar 

böyle bir şey etmediler da şimdi neçin etsinler böyle bir şeyi? 

- E başka kim olacak be gardaş. Türkler neçin yapsın? 

Rum kahvesinde oturanlar, başından beri olayı merakla seyrediyorlardı. Türk kahvesindekilerin kendilerini işaret 

ederek hararetli bir şekilde bir şeyler tartıştıklarını görünce merakları iyice arttı, huzursuzlandılar. Hiçbirinin 

Türklerle bir sorunu yoktu, ama aralarında Türklerle en iyi geçinenler Andoni ile Nigoli idi. Hemen ikisini karşı 

kahveye yolladılar ne olduğunu öğrenmek için.  

Biraz sonra Andoni ve Nigoli “Yassu” diyerek Türk kahvesinin önünde belirdiler. Andoni: 

- Noldu be efendiler ama? Nedir ki telaşlı telaşlı gonuşursunuz? Hem Memet Salih Dayı’ya noldu? 

Ramadan: 

- Andoni, bilirim sizin ikinizden biz Türklere bir fenalık gelmez. Ama birileri bizim bostanı allem gallem 

etti. Dovru söyleyin sizinkilerden biri mi etti bu işi? 

Bu soruya Nigoli cevap verdi: 

- Ohi vre!1 His zannetmem bizimkilerden biri etsin. His duymadim öyle bir sey. Olsa mutlaka duyardik. 

Kim neçin etsin hem? Bugüne gadar ne fenaliyimizi gördünüz bu köyün içinde? 

Söze giren Andoni: 

 
1 Hayır bre! 



 
 
 
 

 

- Hem siz eminsiniz insan etti bu isi? Hayvan olamaz? Bakin size ne deycem. Bundan üs sene evvelidi. 

İksero’ya gittiydim samerella1 alayim.  Annadirlardi duydum. Denizden gece gelen böyük boynuzlu 

öküzler, hep yemis gendilerine ekdikleri darilari. Sizin bostanin basina da böyle bir ey gelmiş olabilir. 

Neysa geşmiş olsun. Biz bizimkilerden duyarsak bir sey haber ederik size. Andio!2 

Andoni ve Nigoli gidince Türkler bir süre şaşkınlık içinde birbirlerinin yüzlerine bakıp durdular. Sessizliği ilk 

bozan yine Ramadan oldu: 

- Bu Urumoğlulları da maytab geçer galiba bizimnan. Hiş yüzen öküz olur yahu? Duyanınız var böyle 

bir şey daha önce? 

Kahvedekilerin bir kısmı Ramadan’ı tasdikler şekilde başlarını salladılar. Ancak Takkalli Hüseyin Dayı söze 

girdi: 

- Öyle demeyin be çocuklar. Ben da duydum ayni hikayeyi gittiyimde Gemikonağı’na. Ektikleri darıları 

gece yemiş bir şey. Bir bakmışlar ayak izleri denize gider. Şaşırmışlar. Ertesi gece yatmışlar pusuya. 

Bir da ne görsünler! Gece geç vakit denizden bir inek sürüsü çıkmış. Ama hepsi gocaman. Boynuzları 

da böyük. Kışılamışlar bunları geri denize. Aralarından birini da dutmuşlar, yazmışlar bir tabellaya ‘Bu 

hayvanlar bir daha gelirsa tarlalarımıza hepsini dutup bağlaycayık’, asmışlar boynuzuna gövermişler 

onu da. Bir daha gelmemiş hayvanlar. 

Kahvedekiler bu hikâyeyi şaşkınlık içerisinde dinlemişler. Ömrü hayatlarında böyle bir şey duymamışlardı. 

Yüzen inek mi olurdu? Hem bunlar normal inek de değilmiş? Büyükmüşler? Boynuzları da büyükmüş? Belli ki 

başka bir hayvandı belki de! Köylüler kendi aralarında tartışırken onları dinleyen Mulla Dayı dayanamadı söze 

girdi: 

- Bu köyde en ihtiyar benim. Siz hatırlamazsınız. Eskiden bizde da varıdı bu ineklerden. Aslında inek 

deyil bunlar, ineğe benzer başka bir hayvandır. Camız derdik bunnara. Bu hayvanlar öbür inekler gibin 

deyil. Suyu çok severler, hem yüzebilirler da. Bu Garşılı’nın bubası da annaddıydı. Dedesinden 

duyarmış Anadol’da çok varmış bu hayvanlardan. 

Burada Ramadan, Mulla Dayı’nın sözünü keserek: 

- E Mulla Dayı, bu hayvanlardan yokdur Gıbrız’da. Sen gendin dedin eskiden varıdı deyi. Nerden geldiler 

yüzerek? Anadol’dan gelmediler ya? Hangi hayvan yüzebilir oradan bura? Benim aklıma yatmadı bu 

iş. 

Babasına dönerek: 

- Buba bakdın mı? Var mıydı herhangi bir ayak izi? Bostanı her gün sulan. Çamırdır her taraf. Kimisa ya 

da neyisa mutlaka galmışdır izi. 

- Yok ovlum, aklıma mı geldi bakayım ayak izi var mı deyi! Dünya başıma yıkıldı görünca bostanı öyle. 

 
1 Keçi etinden yapılan kurutulmuş et. 
2 Hoşça kalın. 



 
 
 
 

 

- E, o zaman lazım gidelim bostana da bakalım var mı ayak izi ya da başka bir şey? 

Mulla Dayı’nın oğlu Hasan da kahvede idi ve mobileti vardı. Hemen Ramadan’ı arkasına aldı ve mobiletle 

tarlalara doğru yollandılar. Limonlukta çalışan Yanni, motosikletle geçen Hasan ve Ramadan’ı görünce şaşırdı. 

Bu tarafa eşeğinin üzerinde Memet Salih dışında kimsenin geçtiği pek olmazdı. Olağanüstü bir durum olduğunu 

anladı, ama pek bir anlam da veremedi. Gençler mobileti sulama havuzunun yanında bırakarak bostana 

yürüdüler. Bostana girince karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştüler. Gerçekten bostanda tek sağlam 

karpuz kalmamıştı.  

Ramadan: 

- Gavvole1 be Hasan! Görün olân? Danne garpız galmadı sağlam. 

Hasan: 

- Haykaten be Ramadan! Nasıl işdir yahu bu ama? Kim eder böyle bir şeyi? 

Bostanın etrafını kolaçan edince karşılaştıkları durumla daha da şaşkına döndüler. Gerçekten inek izine benzeyen 

birtakım izler sahile doğru gidiyordu. 

- Bak bak be Hasan! İnek izi değil bunlar? Bu Urumoğluları haglıdır galiba! Denize dovru gider bu 

izler… 

 İzleri takip ettiler ve izlerin denize doğru gittiğini ve ayak izlerinin sahile vuran dalgaların arasında 

kaybolduğunu görünce şaşkınlıkları daha da arttı. Andoni’nin anlattığı hikâye gerçekten doğru olabilir miydi? 

Ta Anadolu’dan yüzerek gelmiş olabilir miydi bu büyük inekler? Akılları bir türlü almıyordu. Mobilete atlayıp 

geri köye, kahveye döndüler. Gördüklerini kahvedekilere anlattıkları zaman, onlar da şaşkına döndüler.  

Ramadan: 

- Yahu haykaten inek izi var. Bostandan denize dovru gider izler. 

Hasan: 

- Dovru söyler, ben da gördüm. Sahilde gaybolur izler. Sankim da denize girdi inekler. 

Nasıl olabilirdi böyle bir şey? Hangi inek yüzebilirdi ta Anadolu’dan buraya? Garşılı Memet: 

- Tamam be arkadaşlar. Annaşıldı. Lazım gidelim sinelim gece bostana. Gene gelecek bu hayvanlar. 

Nasıl olsa Gemigonağındakılar iki gece üst üste gelmedi miydi? Takalli Hüseyin Dayı öyle dediydi. 

Aralarında bir süre tartıştıktan sonra o gece gidip pusuya yatmaya karar verdiler. Belki kendi köylerine de 

gelirlerdi yine? Bu işi mutlaka halletmeliydiler. Bugün Memet Salih’in tarlasına, yarın kendi tarlalarına. Durumu 

karşı kahvedeki Rumlara da haber vermeliydiler. 

Mulla Dayı, oğlu Hasan’a dönerek: 

 
1 Şaşırma, kızma, çaresizlik gibi durumlarda kullanılan bir ünlem. 



 
 
 
 

 

- Git ovlum da haber ver Urumoğullarına o şu gece gideceyik sinelim deniz kenarına. Zati merak ederdi 

onnar da nedir olan. 

Hasan hemen yerinden fırlayıp Rum kahvesine taraf doğruldu. Tedirgin olan Rumların gözü zaten sürekli Türk 

kahvesinde idi. Andoni ile Nigoli’nin anlattıklarından sonra daha da huzursuzlanmışlardı. Türkler gerçekten 

kendilerinden şüpheleniyorlarsa bir misilleme gelebilirdi. Köyün huzurunun kaçması hiçtendi.  

Hasan’ın kendi kahvelerine doğru geldiğini gören Andoni hemen ayağa kalkıp onu karşıladı: 

- Noldu vre Hasan? Nedir durumcuklar? Annayabildiniz kim etti bu isi? 

- Andoni, zannederim senin dediğin dovrudur. Gittik Ramadanıla bostana. Bir da ne görelim! Bostandan 

denize dovru inek izeleri var. Bu akşam gideceyik biz sinelim deniz kenarına, belki gelirler gene deyi. 

Geldim onu haber edeyim size. 

- Endaksi vre, Efgalisto1. Gonusayim bizimkilerinan da haber ederim size. 

Hasan Türk kahvesine döndü, kahvedekilere Rumların birazdan haber vereceklerini söylüyordu ki Andoni 

göründü: 

- Yassu! Gonusdum bizimkilerinan. Böyüce biz da geleceyik deniz kenarina. Böyün size yarin bize. 

Kövün ortak provlimasıdır bu.  

 Anlaşıp gece yarısına doğru Memet Salih’in bostanından sahile doğru giden güzergâh üzerinde yatıp sindiler. 

Bir saat mi beklediler, iki saat mi beklediler, üç saat mi beklediler, bilemediler. Ama tam artık umudu kesip 

boşuna beklediklerini düşünmeye başlamışlardı ki denizden taraf bir takım homurtular duyulmaya başladı. 

İçlerini heyecanla beraber bir korku kapladı. Neydi bu gelenler? Gerçekten inek miydi? Ya başka bir şeyse? 

Ramadan: 

- Duyarsınız olân! Denizden taraf gelen acayip sesleri duyarsınız? Sanki da gızışmış tosun sesine benzer. 

Garşılı Memet: 

- Be Ramadan, eminsizniz o şu izler inek izidir, değil? Başka bir şey çıkmasın olân da yer bizi vallahi 

buraşda. 

Çok geçmedi sahilde birtakım iri karaltılar görünmeye başladı. İçlerindeki korku, heyecana galip gelmeye 

başladı. Bu kadar iri inek olabilir miydi?  

Hasan: 

- Nedir be amma bu gelenler? Bu gadar böyük inek mi olur be? 

Karşı taraftan Rumlardan birinin sesi duyuldu: 

- U banayamu!2  

 
1 Tamam bre, teşekkürler. 
2 Aman Tanrım! 



 
 
 
 

 

Mulla Dayı’nın gürledi: 

- Gorkmayın olân da camızdır. Sesinden tanıdım genneri. Gavvolem bunnarda gencdir! Olân sizin 

yaşınızdaykan Azrayıl gelsa gormazdım ben, yok camız! 

Biraz daha vakit geçince gelenlerin kocaman boynuzları da seçilmeye başlamıştı. Bunlar gerçekten ineğe 

benzeyen bir şeydi. O zaman korkacak bir şey yoktu. Herkes yerinden çıkıp hayvanları korkutarak gerisin geriye 

denize sürmeye başladılar. Karşılarında kendilerine doğru koşan büyük bir insan kalabalığı gören hayvanlar, 

ürkerek geldikleri yere, denize doğru kaçmaya başladılar. Manda böğürtüleri, Türkçe – Rumca bağırıp 

çağırmalara karıştı. Bir ara Ramadan’ın sesi duyuldu: 

- Nigoli! Goma da gacıyor biri, kes önünü! Gat övün et gendini deniz dovru! 

- Endaksi vre, endaksi! Görmen ne böyükdür? Alirsa beni altina ana demem vallayi!  

Bu bağırtılar, çağırtılar içinde sürünün tamamını denize doğru sürdüler.  Hayvanlar korku içinde suya kaçışıp 

gözden kayboldular. Son camızı da geri denize sürdükten sonra, geri dönememeleri için bir süre beklediler. Ay 

ışığının altında kıpır kıpır ışıldayan deniz suyunun parıltıları arasında yüzen karartılar kaybolduktan sonra, 

köylüler, kahkahalar içinde şakalaşarak gerisin geri köyün yolunu tutular. Ramadan, Nigoli’ye yaklaşıp takılmak 

istedi: 

- Vre Nigoli, o öküz alaydı seni altına maccez edeceydi1! 

- Neyi alacaydı olân! Görmedin nasil gorkdu benden? 

Gülüştüler. 

 Memet Salih’in bostanı için yapılacak bir şey yoktu artık. Ama en azından köyün diğer tarlalarını, bostanlarını 

kurtarmışlardı. Zira bu şekilde korkuttukları hayvanların bir daha geri dönmeyeceğini umut ediyorlardı. Dönüş 

yolunda herkes olay hakkında konuşuyor ve şaşkınlığını dile getiriyordu. Gözleri ile gördükleri hâlde, ta 

Anadolu’dan bu hayvanların yüzerek köylerine, Kıbrıs’a gelmelerini akılları almıyordu. Bazı Rumların 

yüreklerinde şaşkınlığın yanında bir de korku belirmeye başlamıştı. Dimo, Todori’ye yaklaşıp fısıldadı: 

- Vre Todori! Bu hayvanlar nasil yüzdü ta Anadol’dan bura? Acaba bu Turkiya bizim zannettiyimizden 

daha yakindir?... 

 

  

 
1 Yassı hâle gelecek kadar ezecekti. 



 
 
 
 

 

 

Gagauz Halk Edebiyatından Bir Hikâye: “Aptal Kurt”1 

(Akt. Birkan UZUNOĞLU) 

 

Aptal Kurt (Haydar Köyü) 

Bir dede ve bir nene varmış. İki yaşlı öküzü, çekmeleri için arabaya bağlayıp geziye çıkarlar. 

Bayırı aştıklarında bir kurdun onları yemek için yaklaştığını görürler.  Dede kurda der ki: 

- Bizimle ne yapacaksın? Biz yaşlıyız. Git körpe bir kuzu bul. Kurt cevap verir: 

- Ben sizi yiyeceğim. Çobana gitmeyeceğim. Dede ekler: 

- Biz yaşlıyız. Bizimle ne yapacaksın? Bize papaz olmaz mısın? Kurt sorar: 

- Papaz ne yiyor? Dede cevap verir: 

- Papaz kolaç2 yiyor. Kurt cevap verir: 

- O zaman papaz olurum. Böylece dede devam eder: 

- Sen burada bekle. Ben eve gidip komşulara yeni papazın geleceğini söyleyeyim. 

Hazırlansınlar.  

Dede eve gidip komşulara, kurdun onları yemek istediğini söyler. Bunun üzerine komşular, 

dedeye, kurdu buraya getirmesini söylerler. Dede, eşeği alıp kurdun yanına döner. Kurdu eşeğin 

üzerine bindirir ve yola çıkarlar. Bayırı aştıklarında kurt, neden bu kadar çok insanın 

toplandığını sorar. Dede, papazı görmek için insanların dışarı çıktığını söyler. Kurt insanların 

içine kadar girdiğinde insanlar sopalarla kurdu dövmeye başlarlar. Ancak kurdu öldüremeden 

ellerinden kaçırırlar.   

 
1 Radloff, W. Türk Boylarının Halk Edebiyatlarından Örnekler X. Bölüm / Besarabya Gagauzlarının Ağızları, 
TDK, 2020’den alınmıştır.  
2 Bulgaristan’a özgü yuvarlak ekmek. “Kartalaçta” da denir.  



 
 
 
 

 

Haysiyet Terazisi 
 

Serkan YÜKSEL 
 

“ipek bir mendile sardığım yüreğimle, 
şehzade gülleri gönderiyorum. 

Umutlar kalıyor, ben gidiyorum…” 
 

Hayatını sorgulatan o sesi duydu yeniden... 7.30 alarmı… Gözlerini açtığında yeniden o iğrenç mide 

bulantısını hissetti. Bozuk et kokusu burnundan gitmiyor fakat bunun sebebini de anlayamıyordu. Hafifçe 

doğruldu yatağından ve sorguladığı, zevk almadığı o hayata yeni bir gün ile “merhaba” dedi. Cemil henüz 21 

yaşındaydı. Anadolu’nun ücra bir köşesinde doğmuş ve bu yaşına kadar hayatın çeşitli zorluklarına göğüs 

germeyi başarmıştı…En azından başardığını sanıyordu. Bir süredir okumak için geldiği Ankara’da hayata 

lanetler okuyarak geçiriyordu günlerini. Aile içerisindeki problemler kaçırmıştı onu buraya. Esasında çok 

seviyordu şehrini fakat artık dayanacak gücü kalmamıştı. Çocukluktan bu yana yalnızlığı her zaman 

iliklerine kadar hisseden Cemil’in artık takati kalmamış yeni bir maceraya atılması gerektiğine dair 

düşüncesi beynine ağır gelmeye başlamıştı. Yeni bir şehir, yeni bir hayat, yeni bir dünya… Cemil Ankara’da 

önce bir yurda yerleşmişti ve gittiği ilk gün bir kitapçıda iş bulmuştu. Hayattaki tek tutkusu kitap olan Cemil 

için bu bulunmaz bir fırsattı. Hem çok sevdiği kitaplar arasında zaman geçirecek hem de para kazanacaktı. 

Esasında ailesinin maddi durumu elverişliydi Cemil’i okutmak için fakat Cemil’in bu dünyadaki en büyük 

isteği kimseye minnet etmemekti. Günler günleri takip etti. Cemil hem Ankara’ya hem okula hem de işine 

alışmıştı. Patronu Hikmet ağabey onu çok sevmiş, evladı gibi görmüştü. Herkesin çok sevdiği Hikmet ağabey 

çok vicdanlı biriydi fakat o güne kadar kimseye kitaplarını kullanma izni verdiği görülmemişti. İşte bu hakkı 

sadece Cemil’e tanıdı. Bu sayede Cemil’in parası cebinde kalıyor, kitap almak için ayrıca masrafa girmiyordu. 

Hâlihazırda asosyal biri olan Cemil için kitaplar âdeta cennet derelerinin aktığı bir dünya idi. Tüm dünyası 

o sayfalar arasındaydı. Bu sayede bir gün bir aşık, bir gün bir seyyah, bir gün bir asker olabiliyordu. Âdeta 

günler Cemil için doğuyor, yağmurlar onu serinletmek için yağıyor, kuşlar onun için ötüyordu. 

*** 

Yatağından usulca kalktı. Her zamanki gibi kalkar kalkmaz evinin balkonuna çıktı. Hayatını değiştiren o 

olaydan sonra ayrı bir eve çıkmak istemişti, kimseyi görmeye tahammülü kalmayan Cemil, yurt odasında 

kimsenin hayatını zehredemezdi. Hayatın tüm renklerini kaybeden Cemil için annesinin hastalığı da ayrı bir 

darbe olmuştu. Ne memlekete gitmeye isteği vardı ne de annesi için elinden gelen bir şey… Derin bir nefes 

aldı Ankara’nın sisli sokaklarına bakarken. Sonrasında mutfağa gidip su ısıtıcının düğmesine bastı. Duvara 

ilişti gözü. Üzerine şiirler yazdığı, dertlerini döktüğü duvarlara… İnsan kalbinden daha yumuşak olduğunu 

düşündüğü duvarlara… Gözüne çarpan ilk şiir şu oldu: 

“Bir şey söyle 

Denizler tutuşturulduğunda 

Dağlar yürütüldüğünde 



 
 
 
 

 

Bir şey söyle 

Yıldızlar semadan bir bir 

döküldüğünde üstümüze 

Bir şey söyle 

Ben seni unuturum 

Söyle 

Yer başka gök başka olduğunda 

Sallanıp çalkalandığında uçsuz 

bucaksız sema 

Hani biz 

ateşin etrafını sarmış 

pervaneler gibi olduğumuzda 

Bir şey söyle 

Unuturum ben seni, söyle 

Kalplerde gizlenenler ortaya döküldüğü zaman 

Gök yarıldığı zaman” 

 

Bu şiiri yazdığı günü dün gibi hatırlıyordu. Bir yandan gözünü silerken bir yandan ucu kırılmış kurşun 

kalemini duvara bastırıyordu ama buna yazı yazmak denemezdi. Bu eylemin adı “acısını gömmek” olurdu 

ancak. Çok severdi bu şiiri, defterine de yazmıştı fakat o gün o şiiri anımsamamış adeta hançer edip göğsüne 

saplamıştı. Yağmur damlaları evinin camını yumruklarken gözyaşları da yanaklarını dağlıyordu. Cemil 

ellerini mutfak tezgâhına dayamış bu anı düşünürken ısıtıcının düğme sesiyle kendine geldi. Kahvesini yaptı 

ve balkona çıktı. Her gün yaptığı gibi sigarasını yaktı, kahvesini balkondaki masasına bıraktı ve düşünmeye 

koyuldu. Hayatta mutlu olmak mümkün müydü? Mutlu olduğunu söyleyen insanlar ne kadar dürüsttü? Ya 

da Cemil’in bir zamanlar kaybettiği mutluluğunu yeniden kazanması mümkün müydü? Bu sorular kafasında 

dolaşırken üşüdüğünü fark etti. Saati 08.00’i vuruyordu. Kalktı, odasına gitti. Bugün derse gitmesi gerekliydi 

artık. Okulunu bir an önce bitirip Ankara’dan kaçmak istiyordu. İnce bir bluz ve mevsimlik bir ceketini 

alarak evinden çıktı. Cemil, evinde ve dışarıda iki farklı kişiydi adeta. Herkesle samimi ilişkiler içindeydi. 

Esnaflara selam vermeden mahalleden çıkmaz, köşe başında duran kediyi okşamadan güne başlamazdı. 

Onun gerçek kimliğini, gerçek Cemil’i sadece yakın arkadaşı Tuğrul bilirdi. Tuğrul onun yurttan arkadaşıydı. 

Zor zamanlarında her zaman yanında o vardı. Cemil de dertlerini sakladığı o mağarayı bir tek Tuğrul’a 

gösterirdi. Tuğrul, Cemil ile aynı sınıftaydı. Okula beraber giderlerdi. Artık farklı semtlerde oturan bu iki 

dost, Kızılay’da buluşur Ankara havasını içlerine çekerek okula yürürlerdi. Cemil’in Kızılay’a gelene kadarki 

en büyük aktivitesi kitap okumaktı. Son zamanlarda okuduğu kitapların türü değişmiş daha karamsar şeyler 

okumaya başlamıştı. O gün ise elinde Kierkegaard vardı. Ölümcül Hastalık Umutsuzluk… Cemil kitaba 

dalmıştı, aklından binlerce düşünce savruluyor ama hiçbirisi Cemil’i rahatlatmıyordu. Kitaptaki her olay için 

binbir türlü senaryo kuran Cemil, düşüncelerinden telefonunun titremesiyle ayıldı. Mesaj Tuğrul’dandı: 



 
 
 
 

 

 - “Hadi be birader nerde kaldın?” 

Cemil otobüsün camından dışarıya baktı ve mesaja cevap verdi: 

- “5 dakikaya ordayım.” 

Tuğrul o gün gayet neşeli görünüyordu. Gerçi başka çaresi var mıydı ki? Yanında âdeta duyguları ölmüş 

biriyle dolaşıyordu. Tuğrul’da görülecek en ufak bir karamsarlığın Cemil’de yaratacağı etkiyi Tuğrul da çok 

iyi biliyordu. Bu yüzden onun yanında her zaman neşeli görünmeye çalışır, derdi varsa bile gizlerdi.  

- Günaydın birader! 

- Günaydın Cemil, nerede kaldın be? Her sabah seni mi bekleyeceğiz burada? 

- Hayrola, yetişmen gereken bir yer mi var?’ 

Cemil gülerek vermişti bu cevabı. Tuğrul da her ne kadar bekletilmekten hoşlanmasa da bu olayı uzatmadı 

ve yürümeye başladılar. Cemil sigarasını yakarken Tuğrul ona unutmak istediği bir şeyi hatırlattı: 

- Annen nasıl oldu? 

Cemil kaşlarını çattı, karşıdan karşıya geçerken bir süre ciğerlerine hapsettiği sigara dumanını gökyüzüne 

sevk etti ve istemeyerek de olsa cevap verdi: 

- Hastaneye gitmişler dün. 

- Eeee? Cımbızla laf alıyoruz ağzından. Neymiş Hatice teyzenin durumu? Söylesene. 

- “İyi” demiş doktor. Geçen aya göre daha iyiymiş. Kemoterapi işe yaramaya başlamış. 

- Ne güzel bir haber bu! Çok çekti kadıncağız, çok direndi. Ne mutlu ki güzel haberler 

gelmeye başladı.    Arkası geleğen olsun inşallah! 

- İnşallah… 

Cemil’in annesi kanserdi. 3 yıldır tedavi görüyor ama bir netice alınamıyordu. Annesine emekli babası 

bakıyor, bir göz odada yaşayıp gidiyorlardı. Her ne kadar belli etmese de annesinin tedavi haberi Cemil’in 

uzun zamandır aldığı en güzel haberlerden biriydi. Okula yaklaştılar Cemil sigarasından son bir nefes daha 

aldı ve yere fırlattı. Ayağının parmak uçları ile üzerine bastığı izmarit kaldırımla birleşmişti. Sınıf o gün 

oldukça kalabalıktı. Sınıfa girer girmez Cemil ve Tuğrul’un gözleri aynı kişiyi aradı. Aradaki en büyük fark 

Cemil’in öfke, Tuğrul’un ise kaygı ile bakması idi. Cam kenarı tarafında orta sırada oturan Bilge ile göz göze 

geldi Cemil ve yine her zamanki gibi yutkunamadı. Boğazındaki o yumru, bir türlü inmek bilmedi aşağıya. 

Gözlerini güçlükle ondan ayırdı ve sırasına oturup eşyalarını çıkarmaya başladı. 

 

*** 

 



 
 
 
 

 

Ankara’daki ilk günleri çok yoğun fakat bir o kadar da güzel geçiyordu Cemil’in. Çalıştığı “Vesselâm” isimli 

kitapçıda günleri geçiyor hem Ankara insanını tanıyor hem de patronu Hikmet ağabey ile hoş sohbet 

ediyordu. Hikmet ağabey çok okumuş, çok kültürlü idi. Ailesini bir trafik kazasında kaybettikten sonra bu 

kitapçıyı açmış ve burada gençlerle haşır neşir olarak vefat eden çocuğuna göstermediği şefkati üniversite 

öğrencilerine göstererek vicdanını rahatlatmaya çalışıyordu. Onlarca öğrenci vardı yardım ettiği ama bunu 

o ve yardım ettiği insanlar haricinde kimse bilmezdi. Fakat Cemil ile aralarında farklı bir bağ vardı. Cemil 

çok saftı, çok temizdi. Hikmet onun bu hayat için fazla kırılgan olduğunu anlamış bu yüzden ona karşı 

korumacı bir tavır da takınmıştı. Her derdini dinler ona akıl verirdi. 

- Cemil! İki çay kap da gel hele yanıma, iki lafın belini kıralım. 

- Ağabey, paspas atıp geleyim hemen. 

- Ya ne diyorum ben sana? Çay al da gel. Paspas bir yere kaçmıyor ya! 

Hikmet ağabeyin böyle bir huyu da vardı. Onun için önemli olan, insandı. Daha doğrusu ailesinin ölümünden 

sonra böyle biri olmuştu. Öncesinde gözünü bürüyen para hırsı yerini şefkate bırakmıştı. Ağabeyinin 

sevdiğini bildiği ince belli bardağa çayı doldurmuş olan Cemil, bardakları masaya bırakarak tabureye 

oturdu. 

- Eee anlat bakalım Cemil, alıştın mı Ankara’ya? 

- Yavaş yavaş alışıyorum be abi! Biraz karışık buralar ama zamanla alışırım elbette. 

Hikmet ağabey bir yudum çay içip sordu: 

- Eee seninkiler yok bugün? Yoksa başka bir yere mi kaptırdık onları? 

Gülerek sormuştu bu soruyu. Kitapçıya Cemil’in sınıf arkadaşları neredeyse her gün gider, kızlı erkekli 

oturarak Hikmet ağabeyin çayını içer, gülüşürlerdi ama bunun sebebi Cemil değil Hikmet’ti. Hatta Cemil, 

sınıfındaki insanlarla okulda değil burada tanışıp samimi olmaya başlamıştı.  

- Sanmıyorum ağabey, bugün ders vardı. Herhalde daha bitmemiştir. 

- E sen neden buradasın o zaman? Ders burada işlenecek sanmıyordun herhalde? 

- Gidesim yoktu ağabey, hem para da gerekli. 

Son cümleyi duyar duymaz Hikmet’in kaşları çatıldı. Kitapçısında sürekli açık olan radyonun sesini kıstı ve 

sesini yükselterek konuşmaya başladı: 

- Ne parası Cemil? Seninle bu konuyu konuşmadık mı biz? Para lazımsa bu problemi kendi 

yollarınla değil gelip benimle çöz demedim mi? Dersi aksatmak da ne? Seni burada kazanacağın üç beş kuruş 

kurtarmayacak. Sen başarılı bir öğretmen olacaksın. Ben sana burada abilik etmiyor muyum? Madem para 

lazım gelip bana söyleyeceksin ama paşa paşa okuluna da gideceksin. Anladın mı? 

Yüzü kızaran Cemil önce yutkundu. Çocukluktan beri nefret ettiği o huyu tecelli etmeye başladı. Gözleri 

yaşarıyordu. 



 
 
 
 

 

- Ağabey, biliyorum beni seversin ama ben para alacaksam önce bunu hak etmeliyim. 

Karşılıksız iş olmaz. Hem ne demişler? Terlemeden para kazanılmaz, solumadan can verilmez. 

Son cümleden sonra “eyvah!” dedi ama nafile. Bu söze Hikmet ağabeyin çok kızacağını biliyordu. Para 

Hikmet ağabey için kâğıt parçasından başka bir şey değildi çünkü. 

- Demek öyle paşam (!). Hadi boş boş konuşup canımı sıkma. Bir daha duymayacağım böyle 

bir şey. Kalk şu radyonun sesini aç bakayım. Sonra biraz şu okuduğun kitabı tartışalım. 

Gözleri dolu dolu olan Cemil yerinden kalktı, radyonun başına gidip sesi açtı. Ahengi çok güzel olan bir 

şarkının tam ortasında açmıştı şarkıyı. Radyodaki ses şöyle diyordu:  

“Dün bizim yarın bizim,  

yana yana sevmek bizim 

Hasrete vurduğumuz  

göz göz yürek bizim”  

Şarkıya dalan Cemil, kapı sesiyle kendine geldi. Arkasını döndü ve bölümünden insanların yavaş yavaş 

içeriye doluştuğunu gördü.  

- Gençler nerede kaldınız? Hikmet ağabeyi unuttunuz sandık! 

- Sorma be ağabey, hoca dersi geç bitirdi. Bir de azar çekti ki sorma. Sınavda perişan 

edecekmiş bizi. 

Sözleri duyan Cemil’in gözleri fal taşı gibi açıldı. Ya dersten kalırsa? Ailesine ne derdi? Ailesi dört gözle onu 

bekliyordu. Sanki evin içinde çok huzurlu bir hayat Cemil’i bekliyormuş gibi. 

- Eee hoca milleti böyle olur paşam. Ne bekliyordun sana cevapları verip sonra 100 aldın 

diye kutlayacak mıydı? 

 

Konuşan Tuğrul’du. Yanında gelen kızlı erkekli grup onu sözcü tayin etmişçesine sözü bitene kadar sustu. 

Derken Cemil’in gözüne en arkada duran zayıf, esmer kız ilişti. Okul başlayalı 2 hafta olmuştu ki bu kızı hiç 

görmemişti. Normalde herhangi bir gönül işine ilgisi olmayan Cemil’in kalp ritimleri değişmeye başladı.  

- Eee ne durursun bre Cemil! Çayla bizi!, dedi Hikmet ağabey. 

Cemil kişileri saydı toplam 6 kişilerdi. Cemil’in ismini hatırlayabildiği bir tek Tuğrul’du. Bunun sebebi de 

yurt arkadaşı olmasıydı. Cemil tepsiye çayları koyup masaya geldiğinde heyecandan eli ayağı titremeye 

başladı. Koyu sohbeti bölmek istemeyen Cemil çayları sessizce masaya bırakıyordu ki dayanamadı ve çayı 

bırakırken esmer kızın adını sordu: 

- Pardon, ben sizi daha önce hiç görmedim. Adınız ne? Bizim okulda mısınız? 



 
 
 
 

 

Sesi titreyerek konuşan Cemil’e birden herkes gülmeye başladı. Utancından yerin dibine giren Cemil neyi 

yanlış yaptığını düşünüyor ama o anın verdiği heyecan beyninin önüne set çekmiş gibi çalışmasına engel 

oluyordu ki ayağında bir sıcaklık hissetmeye başladı. Kafasını eğdiğinde gülüşmelerin sebebini de anladı. 

Heyecanlanan Cemil, esmer kızın çayını onunla konuşurken öyle bir eğmişti ki bardağın yarısı ince bir ip 

gibi Cemil’in ayağına damlıyordu. Bunu gören Cemil çok utanarak kafasını kaldırdı ve esmer kızla göz göze 

geldi. Radyodaki kadın, 

“Gün bizim güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim 

El ele olduğumuz o gün gülmek bizim” 

derken esmer kız 

- Bilge!  

diye cevap verdi. 

*** 

Dersten çıktıklarında Cemil’in morali her zamanki gibi dipteydi. Tuğrul ne yapsa ne etse buna bir çözüm 

bulamıyordu. Çoğu zaman delirecek gibi hissediyor ama tek bir çözüm yolu bulamıyordu. 

- E yapma artık be birader. Aradan iki yıl geçmedi mi? Daha neyin tantanası bu? Baksana 

hayatına. Bak nasıl güzel gidiyor okulun. Annen de iyileşiyor. Gör artık hayatın şu güzel yanlarını. 

- Aynı şey değil Tuğrul. Sınanmadığın acılar üzerine konuşup hata ediyorsun. Kaç kere dedim 

sana. Kimsenin derdini küçümseme. “Acı tıpkı bir balon içerisindeki gaz gibidir. Nasıl ki patlayan balon 

içerisindeki gaz ne kadar büyük olursa olsun bir odaya tamamen yayılır. Acı da böyledir. Boyutu ne olursa 

olsun tüm vücudu kaplar.” 

- E Cemil bırak artık bu ezberden mısra okuma işini. Ben biliyorum neden böylesin sen. 

Neden bir türlü kendine gelemiyorsun. 

- Nedenmiş? 

Kelimelerini daha dikkatli seçmesi gerektiğini anlayan Tuğrul biraz düşündü. Sonra ise ağzından döküldü 

kelimeler. 

- O evin yüzünden hep. Bıraktın yurdu gittin tek başına yerleştin oraya. Hem ne o öyle 

tımarhane gibi? Duvarda yazılar, her yerde anlamsız resimler. Kendine gelsene birader tamam 

tanıdık evi orası anladık ama biraz daha dikkatli kullansana orayı. 

- Konuşuyorum Tuğrul, duvarlar dinliyor beni. 

- Ne konuşması Cemil kafayı mı yedin sen? Bırak artık şu saçma sapan kitapları da eski 

hayatımıza dönelim birader. Bak Hikmet ağabeye de gitmedin hiç, bir buçuk yıl oldu. O adamın ne suçu var? 

Sana abilikten başka ne yaptı? Bak bize seni sorup duruyor. Uğrasana adamın yanına. 



 
 
 
 

 

Sigarasından bir nefes çeken Cemil, öyle bir soludu ki bir nefese bin ah sığdırdı ve cevapladı: 

- Geçmişi hatırlatıyor bana… 

*** 

Cemil o günden sonra adeta Sezen Aksu hayranı olup çıktı. Her şarkısında Bilge’yi düşünüyor, onu 

hatırlıyordu. Durumun farkında olan Hikmet ağabey de ne yapıp edip bir şekilde Bilge ve Cemil’i bir araya 

getiriyordu. Kitap sohbetlerinde onlara sırayla sorular soruyor bu yaptığı şeyin Cemil’in hayatındaki büyük 

bir çatlağın sebebi olacağını tahmin etmiyordu. Bir gün otururlarken ansızın sordu: 

- Gençler, sizce aşk nedir? Aşk diye bir şey var mıdır? 

Bu soruyu sorarken eşi gelmişti aklına. Her ne kadar üzülse de belli etmedi kendini. Aynı anda ise soruyu 

duyan gençler gülüşürken masada utanan iki kişi vardı. Cemil ve Bilge… 

- Eee, ne susuyorsunuz? Ayıp bir şey mi sorduk? Söyle bakalım Bilge aşk nedir? 

Kızaran Bilge, çayından bir yudum aldı. 

- Bence görünmeyeni görmek, söylenmeyeni duymaktır ağabey. 

- O ne demek öyle? Anlat bakalım. 

- Yani ağabey, aşk bence insanların birbirine karşı zaafıdır ama ne güzel zaaf! Başkası 

yapınca çıldıracağın şeyleri sevdiğin yapınca hoş gelir. Her şeyde bir güzellik görmeye başlarsın. Uçan kuş 

sana selam veriyor, açan çiçek bir tek sana kokuyor sanarsın. Bence aşkı illa somut şeylerde de aramamak 

lazım. Bazen sevdiğinin bir mimiğinde bir kelimesinde olabilir aşk.  

Bu cümleleri kurarken bir gözüyle de Cemil’e göz değdiriyordu. Cemil’in yüzündeki heyecan onu memnun 

etti. 

- Hmmm. Anladım. Doğru olabilir dediklerin ama mümkün mü sence böyle bir şey? Artık 

böyle insanlar çok az. 

- Biliyorum ağabey, belki imkânsız ama mucizeler de var bu hayatta. Hem ne demişler: 

“Kaderde varsa, dünya küçüktür.” 

Gülümseyen Hikmet, hınzırca bir bakışla Cemil’e döndü. 

- Eee, Cemil sen ne diyorsun bu konuda? 

Patronunun böyle bir şey yapacağını önceden tahmin eden Cemil öksürdü ve söze girdi: 

- Ben Bilge’ye hem katılıyor hem de katılmıyorum ağabey. 

- O nasıl oluyor? Neye katılıyor neye katılmıyorsun? 

Radyoda  “Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez” türküsü duyulurken herkesin gözü Cemil’in üzerindeydi. 

Cemil ve Bilge arasındaki durumu bilen arkadaşları dikkatlice onları süzüyordu. 



 
 
 
 

 

- Ağabey, öncelikle bu söylenen gerçekten bir mucize gerektiriyor. Baksana günümüz 

insanına. Mutluluk artık aşk, sevgi, samimiyet değil ki. Para, araba ve yapmacık samimiyette. Ayrıca diğer 

soruna gelince de bir kitapta diyordu ki aşk tıpkı kasapta asılı duran çiğ hayvana benzer. Çiğ iken onu 

görmeye bile dayanamayan insanlar usta bir aşçının elinden geçince onu afiyetle yer. Aşk da böyledir. 

Aslında normalde hiç mi hiç bizi ilgilendirmeyen insanları romantik hayallerle donatır, sanki bizim için 

yaratılmışlar gibi düşünürüz. Böyle düşününce de aşk diye bir şey yokmuş gibi geliyor insana. Ama ben 

varlığına inanmak istiyorum. 

Cemil’in derdi aslında tamamen Bilge’yi etkilemekti. Ona karşı “bak, ben ne kitaplar okuyorum neler 

biliyorum” deme çabasıydı. Etkili de oldu. Bilge gayet etkilenmişti. Zaman zaman duraksayan, kanayan 

burnunu herkesten saklayan Bilge’nin son cümleyi duyana kadar nasıl morali bozulduysa, son cümleden 

sonra da bir o kadar mutlu oldu. İnsanların onca çabasına rağmen kendisine bir türlü açılamayan Cemil için 

işleri daha kolay hâle getirmek istiyordu. Bunun için de Cemil çay doldurmak için kalktığında lavaboya 

gidiyor gibi o da kalktı peşinden. Yanından geçerken ise cebine bir not sıkıştırdı. Cemil’in bu yaşına kadar 

taşıdığı hiçbir yük, kendisine bu denli ağır gelmemişti… 

 

*** 

Cemil zor bela kurtuldu Tuğrul’dan. İyi niyetini görüyor ve seviniyordu bu duruma ama anlaması lazımdı 

artık. Cemil’in sorunları konuşarak çözülemezdi. Bunu ancak Cemil kendi içinde çözebilirdi. Otobüs 

bekleyen Cemil müzik dinlemeye karar verdi. Kulaklığını taktı ve listesinden “Eskidendi, Çok Eskiden” 

şarkısını açtı ve nakaratını mırıldandı: 

“Hani herkes arkadaş 

Hani oyunlar sürerken 

Hani çerçeveler boş 

Hani körkütük sarhoş gençliğimizden 

Hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken 

Eskidendi, eskidendi, çok eskiden…” 

Çıkamıyordu işin içinden Cemil. Ne duydukları ne gördükleri ne de okudukları bir çare sunmuyordu ona. 

Sanki dünyadan renkler çekilmiş, güneş ışığını ondan esirgemişti. Bir zamanlar heyecanla ve mutlu olarak 

kalktığı yatağında şu sıralar uyanır uyanmaz düşündüğü tek şey “neden uyandım? Ölüm bile esirgenir mi 

bir insandan?” düşüncesi idi. Yorgun argın evine ulaştı. Kapıyı açıp girdiğinde balkonun kapısını açık 

unuttuğunu fark etti. Evin içi oldukça serin ve ferahtı. Cemil çantasını bir kenara bıraktı. Üzerini değişti ve 

kitabını okumak için odasındaki koltuğa oturdu. Yaşadığı şeyler onda o kadar derin etkiler bırakmıştı ki 

artık mutluluk diye bir şey olduğuna bile inanmıyordu. İnsanların uğruna çırpındığı şeyler ona oldukça 

anlamsız geliyor, tek mutluluğu okuduğu kitaptaki karakterlerin dünyalarına dalarak bulabiliyordu. Cemil 



 
 
 
 

 

için kendi hayatından ne kadar uzak olursa, dünya o kadar güzel bir yerdi. Çünkü kendi dünyasını yaşamaya 

değer bir yer olarak görmüyordu. Aslında genel olarak yaşamın güzelliğine olan inancını kaybetmişti. Aklına 

sürekli  “Eğer bu hayat gerçekten güzel olsaydı, herkes büyük bir sevinçle uyanır ve hiç istemeyerek uyurdu; 

oysa durum bunun tam tersi.” alıntısı geliyordu. Ne kadar da doğru değil miydi? Para mıydı insanları mutlu 

eden şey? Cemil için sadece bir kağıttı. Ev, araba almak mıydı? Hepsi bir yangın bir kazaya bakıyordu. Sağlık 

mıydı? Gözle görülemeyen bir virüsün ciğere tutunmasıyla yerle bir olabilecek bir şeydi. Toplumdan iyice 

kendini soyutlayan Cemil artık çok daha iyi gözlem yapabiliyordu. İnsanlar içerisindeki yapmacık rolleri de 

görebiliyordu. Bunu okuduğu kitaptan da alıntılarla destekliyor, oturduğu odanın duvarlarına şu mısraları 

yazıyordu: 

 

“Amacın sürüye katılmak olduğu, bireyin kişi olarak büyük ölçüde yittiği bir oluştur bu. Eğer ben de herkese 

benzer, beni farklı kılacak olan bir düşüncem ya da duygum olmaz, topluluğun fikirlerine, geleneğine 

uygunluk gösterirsem korunur, ürküntü saçan yalnızlıktan kurtulurum.” 

Cemil artık dayanamadığını fark etti. İyice düşündü. Fark etti ki onu hayatta tutan tek şey annesinin sağlık 

durumlarıydı. Artık böyle bir düşüncesi de kalmamıştı. İyi ya da kötü herkes bir şeylere tutunmak 

zorundaydı bu hayatta. Yaşamanın şartı buydu. Cemil de bunu çok iyi biliyordu. Cemil’in içinden çıkamadığı 

problemleri onu iyice derine çekmeye başladı. Cemil artık bir karar vermesi gerektiğinin farkındaydı. Her 

ne kadar güçlü biri gibi görünse de acizdi Cemil, dayanıksızdı. Hayatın üzerine oynadığı oyunlardan 

başarıyla çıkacak kadar kuvvetli değildi. Bir anda aklına şimşek gibi bir düşünce yerleşti. Bu düşünce onu 

bir karar vermeye mecbur bıraktı… Almayı aklından geçirdiği kararın herkesi üzeceğini biliyordu. Ama 

çaresiz insandan daha acımasız bir şey var mıydı bu hayatta? 

 

*** 

Kitapçının dışında konuşup sevgili olmaya başlamalarının üzerinden dört ay geçmişti. Cemil için bir rüya 

yaşanıyordu adeta. Tıpkı Mümtaz ve Nuran’ın aşkı gibi, o da Bilge ile beraberken insanların içtiği sigara bile 

ona mutluymuş gibi geliyordu. Cemil yaşadıkları her anı not ediyordu defterine. Ankara’nın her sokağına 

bir anı bırakmış, oralardan her geçişinde kendisini mutlu edecek bir şeyler bulabilmişti. En güzel aktiviteleri 

Hikmet ağabeyin yanında sohbet etmek, onun tecrübelerini dinlemekti. Hikmet ağabeyleri de onları bir 

başka seviyordu. Çoğu zaman dükkânı onlara emanet edip bir yerlere gidiyor, gözü de hiç arkada 

kalmıyordu. Fakat işte yine hayatın dengesi işlemeye başlamıştı. Her güzel şeyin ardında bir acı bekliyordu 

insanı. Her şeyin mükemmel olduğu zamanlar ne kadar hızlı geçmişti?  

Her şey yerli yerindeyken, herkes mutluyken birden anlamsız bir şey yaşandı. Cemil, yurt odasında 

yüzündeki masum tebessümle otururken telefonuna bir mesaj geldi. Mesaj Bilge’dendi: 

“Ayrılalım, artık seni sevmediğimi fark ettim. Bu kararın seni üzeceğini biliyorum ama emin ol 

böylesi ikimiz için de daha iyi olacak…Hoşça kal”. 



 
 
 
 

 

Cemil o an donakaldı. Aklı kendine oyun oynuyor sandı ve gözlerine inanmak istemedi. Bunun bir şaka 

olması umuduyla hemen Bilge’yi aradı fakat Bilge’nin sert ses tonu Cemil’in suratına tokat gibi çarptı. Cemil 

o an ölümü hissetti kursağında. Nefes almanın nasıl bir mükafat olduğunu hayatında ilk kez fark etti. Nefes 

dahi alamıyordu. Engel olamadığı gözyaşları Bilge’nin ona hediye ettiği kitabın üzerine damlıyordu… 

Fyodor Mhayloviç Dostoyevski “Öteki” ... 

Şimdi kendisi değil miydi “Öteki” olan? İnsanlardan ayrılan. Hissettiği buydu Cemil’in. İstemsizce o 

romandaki Bay Golyadkin olup çıkmıştı. En çok zoruna giden şey ise ayrılık sebebini soramayışıydı. Bunun 

da bir sebebi vardı elbet. Cemil her zaman diğer insanlardan daha farklı düşünürdü. Onun için güven, birisi 

için “bunu yapmaz” demek yerine; “yaptıysa bir bildiği vardır” demek olmuştu her zaman. Sormadı, 

soramadı sebebini. Ama bir şekilde hayatına devam etmesi gerekliydi. Uykuların haram olduğu Cemil’e bir 

darbe de ailesinden gelmişti. Annesi kanser olmuştu. Cemil bu olumsuzlukları üst üste yaşadıktan sonra 

Tanrı’nın onu cezalandırdığını bile düşündü. Normal miydi bu kadar üzücü haberin üst üste gelmesi? Elbette 

normaldi. Hayat zaten bundan ibaret değil miydi? Hayat, hassas kalpler için bir cehennem değil miydi? Cemil 

bu olaydan sonra asla eskisi gibi olmamıştı. Gülüşleri bile sahteleşmiş, çareyi yalnızlıkta bulmuştu. Öyle ki 

babası gibi gördüğü Hikmet ağabey ile görüşmeyi bile bir bıçak kesiği gibi kesmiş adeta her gece Azrail’e 

davetler yağdırmıştı…Lakin bu işin bir de Bilge boyutu yok muydu? 

 

*** 

Cemil’i o sandalyeye çıkaran, o ipi tavana astıran şey aslında yıllarca kendinden vermiş olduğu tavizdi. 

Birden yıldırım gibi düşmüştü bu düşünce aklına. Neredeydi eski Cemil? Bir kız uğruna yitirmişti kendini. 

Unutmuştu benliğini. Cemil artık kendine bunca kötülük eden dünyaya katlanamıyordu. Hassastı Cemil, 

zayıftı. Her şey, her dert onun için büyük sarsıntı demekti ve onun bu yönünü ortaya çıkaran sebep ise 

aşikardı. Cemil geçen yıllarını düşündü, döktüğü gözyaşlarını, duvardaki sırlarını düşündü. Neredeydi eski 

Cemil? Neredeydi onun yıllarca inşa ettiği karakteri? Neredeydi onun haysiyeti? Anlamsız geliyordu artık 

bu kadar acizlik. Cemil ise acımın bari bir anlamı olsun diye düşündü. Telefonundan o şarkıyı açtı… 

“Ter döküyor dört duvar ter bense beklerim bir gün mutlaka 

Ters dönecek anahtarlar bir gün elbet çıkacaksın ışığa 

Sen aydınlığa ben sana hasret 

Gel eritir demirleri bendeki ateş” 

Aciz ömrünün sonuna geldiğini hissetmiyordu, biliyordu artık. Ama bu öylece olup bitemezdi. Kendini ömrü 

boyunca anlamayan, önemsemeyen insanlar belki de ilk kez onu önemseyecek, anlamaya çalışacaktı. Onlara 

da elbet bir mesaj bırakmak gerekliydi. Kurşun kalemini aldı eline, ağzındaki sigaranın külünü çırpmak için 

refleks olarak küllük aradı gözleri. Fakat sonra yaptığı şeyin anlamsızlığı düştü zihnine. Gülümseyerek çırptı 

külü yere ve duvara şu mısraları kazıdı: 



 
 
 
 

 

“Günleri sayarım, geceler iner, 

Beklerim geceyi, yıldızlar söner, 

Gizli bir yaram var, durmayıp kanar; 

Neresi? Bulup da silemiyorum.” 

Boynuna geçirdiği ip onu sıkıca sarmıştı. Ayakları boşlukta sallanmak için hazır olduğu sırada telefondaki 

kadın şarkıyı bitirmek üzereydi…Telefonun altında ise “Öteki” kitabı mezar taşı gibi bekliyordu. Şarkının 

son kelimesini bekleyen Cemil, kapının çalınmasıyla duraksadı. Bu anın hayatını tamamen değiştireceğini 

elbette bilmiyordu… 

 

 
  



 
 
 
 

 

Yaşamak Niyeydi? 

Rüveyda YERLİ 

Değerli hocam Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN’ın bana kattıklarıyla.. 

Emeğini esirgemediği için teşekkür ederim. 

 

Rüyadaydı sanki; her şey şimdi gözüne bilgisayar oyunu gibi geliyordu. İnsanların ritmik 

olmayan hareketleri ürkütücüydü. Şehir ona bir beden büyük geliyordu. İç çekti, yoluna devam 

etti. Aklını dinlediği müziğe verdi:  

“Bana yollarımı geri ver 

Uzağın hep sende kalsın.” 

Artık zihni çalışmıyor, ayakları çoktan ezberlediği yolu izliyordu. Derin düşüncelere dalmıştı. 

Durağa yaklaştığında gözleri tramvayın durmak üzere olduğunu görmüştü. Aklı başka yerde 

olmasına rağmen ayakları onu ikinci vagonun birinci kapısına götürdü hızlı hızlı. Kulağı, hâlâ, 

dinlediği müzikten başka hiçbir şey duymuyordu. Müziği de dinlediği yoktu, müziğin 

hissettirdiklerine odaklanmıştı bir nevi. Bu sırada tramvaya binmişti. Uzun bir bekleyişten 

sonra ani bir kalkışla insanlar birbirlerinin üzerine düşer gibi olmuşlardı. Omzuna değen bir 

şeyle irkildi. Döndü baktı, sonra kendine geldi. Müziğin sesini kıstı ve daha dikkatli bir şekilde 

dışarıyı izlemeye koyuldu. Birkaç saniye sonra zihninin derinlerinde kayboldu. Kısacık 

yolculuğunda uzun yıllar öncesine daldı. Artık vücudu kodlanmış bir robot gibi davranıyordu. 

Tramvaydan indi, tam karşısındaki çıkıştan ışıklara doğru yürüdü. Işıklarda rüyadan uyanır gibi 

sersemdi. Otobüs durağına doğru ilerlerken iki gündür ne kadar da güldüğünü fark etti. Sanki 

hiç derdi yoktu, sanki kalbini kıran sözler yoktu, sanki acı çekmiyordu. Ama kimse bilmiyordu; 

o çok yoruluyordu.  

Kimseye açamadığı düşünceleri arasında boğulmuşçasına eve vardı. O gelince eve hareketlilik 

geldi. Gülüşmeler, konuşmalar, fısıldaşmalar başladı. Girdiği her ortama hayat verirdi zaten, o 

gelince kahkahalar atılır, uzun uzun sohbetler yapılırdı. En çok da onunla yapılan sohbetler. Bir 

iç çekti. Düşündü:  

“Neden herkes benim sohbetimi seviyor? Ben ne yapıyorum ki acaba? Düşüncelerim mi çok 

güzel? Hayır, hayır… Ben insanları sadece dinliyorum… Evet, sadece dinliyorum. 



 
 
 
 

 

Konuşmuyorum. İnsanlara konuşma fırsatı veriyorum. Ne söylediklerim altın değerinde ne de 

ben. Ama bir baş hareketim, bir kaş kaldırışım konuşan için Hint kumaşı! Demek insanlar 

benimle bu yüzden konuşmak istiyor…”  

Bunun farkına varması onda yeni bir yara açmıştı. Bir sızıyla hissetti. Kendisinin en son ne 

zaman biriyle konuştuğunu, dertleştiğini düşündü. Çok olmuştu. Tam zamanını 

hatırlayamamıştı ama sanırım iki sene önceki Kurban Bayramından sonra üstünkörü 

bahsetmişti duygularından. Onda bile beklediği tepkiyi görememişti. O anki kalp kırıklığını bir 

kere daha hissetti. İçi titredi. Buhran geçirmek üzere olduğunu, hayatının kendisinden bağımsız 

şekilde akıp gittiğini fark ettiğinde anladı. Bir an önce uyumak istedi. Soyunup buz gibi 

yatağına girdi. Gözlerini kapattığında canlı görüntüleri seyre koyuldu. Beyni bir an olsun 

düşünmeyi bırakmıyordu ki uyuyabilsin. Hatırlamaması gereken her şeyi tekrar yaşıyordu 

şimdi. Kan ter içinde gözlerini açtı. Saate baktığında çoktan dördü geçmişti. Demek uyumuştu 

ve gördükleri de rüyaydı. Aslında biliyordu rüya olmadığını ama rüya olduğuna inanmak istedi. 

Karanlık evde lavaboyu bulmaya çalışırken hayatı sorguladı:  

“Ne için yaşıyorduk? Bunca eşya, bunca nimet ne işe yarıyordu? Bir gün hayattan göçüp 

gittiğinde bunların ne anlamı kalacaktı? Çok saçmaydı her şey. Hiçbir şeyin anlamı yoktu. 

Yaşamak niyeydi? Bir gün öleceğim. O gün ne zaman? Allah’ım, senin için yaşamıyor olsaydım 

bu geceden çıkamazdım…” 

O geceden de çıktı ve sonraki gecelerden de. Bir süre sonra uyumanın da yolunu bulmuştu. 

Kulaklarını kapatıyordu. Ama uyuyor olması her şeyin yolunda olduğunu göstermiyordu. Derin 

bir uykuya dalsa da dinlenmiş olarak kalkamıyordu. Gördüğü yabancı rüyaların tesirinde 

kalıyordu. En son gördüğü rüya, buhranla geçen geceden 15 gün sonraydı. Ona bir şeyleri 

hatırlatmış olacak ki günlüğünü 20 gündür eline almadığını fark etti. Akşamına da şu satırları 

karaladı, aceleyle… 

“Bedenimin yorulduğu bir yana, aklımın yorulduğu bir yana. Bazen sonsuza kadar 

yaşayacakmışım gibi bir his kaplıyor içimi. Sonsuza kadar bu kederle yaşayacakmışım gibi… 

Kimsenin beni duyduğu yok, kimsenin beni gördüğü yok. Ben yokum! Günlerdim rüyamda onu 

görüyorum. O da beni görmüyor, duymuyor. Bir türlü var olamıyorum. Acı çekiyorum. Bu hayat 

böyle gitmemeli. Ama değiştirmeye de gücüm yok… 



 
 
 
 

 

Sevgili günlük. Bir tek seninle konuşabiliyorum. Bir tek sana sahte gülücükler göstermek 

zorunda değilim. Burada kendimim, güçlüyüm ama sen bile beni dinlemiyorsun! İçimi dökmek 

için bile sana kalemle baskı yapıyorum. Bilmem bu hâlim ne olacak. Hâlbuki benim hayallerim 

vardı. Kerkük’ü, Karabağ’ı, Kırım’ı görecektim. Derdimi bir tek bu topraklara anlatabilirim 

özgürce… 

Sevgili günlük, bir daha yazmak nasip olur mu bilmem. Şayet yazarsam bil ki hayatımda bir 

şeyler değişmiştir. Yazmazsam bilinsin ki herkese küs gitmişimdir.” 

Yazdıktan sonra okumak âdeti olmasa da bugün okumak istedi. Okuduktan sonra kendisi de 

pek anlam veremedi yazdıklarına. Ne demekti bu “yazmazsam..” Veda mı etmişti? Derin bir iç 

çekip defterin kapağını sertçe kapattı. Hafiflemiş hissediyordu. Sanki o defteri kapatınca bütün 

umutsuzlukları da o defterle kapanmıştı. Ertesi sabah uyandığında doğrudan aynanın karşısına 

oturdu. Bir gözlerinin altındaki morluklara bakıyor bir gökyüzünü süzüyordu. Bulutların hiç 

durmadan akıp gittiklerini uzunca bir müddet seyretti. Aynaya tekrar döndüğünde yüzüne kan 

gelmiş gibiydi. İmam Gazalî’nin dediği gibi; gökyüzüne bakmak vesveseleri azaltıyordu. 

Omuzlarını dikleştirdi. Bir karara varmış gibi dimdik baktı kendisine. İçinden şunu geçiriyordu:  

“Ben kimseyle var olmadım ki onlarla yok olayım. Ben bu hayata yok olmaya değil varlık 

mücadelesini sürdürmeye geldim. O kadar umutsuzluğa kapıldım ama hiçbir zaman dünyayı 

değiştirebileceğime olan inancımı kaybetmedim. O zaman daha neyi bekliyorum? Ben acı 

çekiyorum diye dünya duruyor mu? Hayır! Kalbim kırıldı diye sular akmaktan vaz mı geçti? 

Asla! Peki, ben nefes alıyorsam neden çabalamıyorum? Artık ayağa kalkma vakti. Beni 

bekleyen bir amaç var!” 

Acılarını bir yana bırakıp kendi kendine akmalarına müsaade etti. Ne olsa bir gün kanaması 

duracak ve üzerini kapatıp geçebilecekti. Bu sürede neden kendini daha fazla yormalıydı ki? 

Boş vermeliydi. Hâlini tıpkı; uçakta giderken valizlerini ayakta taşıyan yaşlı bir insana benzetti. 

Yüklerini koyması da koymaması da uçağın uçuşunu değiştirmiyordu. O zaman kendine neden 

eziyet etmeliydi?  

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Anamın Gözyaşı 

N’olur yeter artık gözyaşı dökme anam, 

Bu günler geçecek bir gün elbette. 

Demek ki bu varmış bizim kaderde. 

Sen gözyaşı dökmeye alıştın anam. 

 

Gelir diye yollarıma bakarsın, 

Ağlaya söyleye türkü yakarsın, 

Sil gözyaşlarını kör olacaksın, 

Sen yol gözlemeye alıştın anam. 

 

Bilirsin ne kadar seni severim, 

Seni ağlatmayı hiç ister miyim? 

Belki bir gün gelir geri dönerim. 

Sen çile çekmeye alıştın anam. 

 

Hep dilek dilerim, Kadir Mevla’dan. 

Başım kurtulmuyor dertten belâdan. 

Elbet bir gün kavuşturur yaradan. 

Sen yol beklemeye alıştın anam. 

 

Dünyada mutluluk bilmem bu mudur? 

Söyle, et kemikten nasıl ayrılır? 

Mehmet her gün anam diye haykırır, 

Sen gözyaşı dökmeye alıştın anam. 

Mehmet TAŞPINAR 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Köy Dönüşü 

Efkârlıyım bugün yine yürekten, 

Ağlamak geliyor içimden coşup 

Ölmeyince kurtuluş yok bu dertten, 

Çağlamak geliyor bendimden taşıp. 

 

Anadan ayrılan körpe kuzuyum, 

Oyuncaksız kalmış masum çocuğum, 

Gurbetten gayrıya düşmedi yolum, 

Kahretmek geliyor feleğe çıkıp. 

 

Yirmi yıldır hâlâ alışamadım, 

Gönül azabıyla yarışamadım. 

Küstürdüm kaderi barışamadım, 

Yaşamak geliyor yeniden yazıp. 

 

Biliyorum çekeceğiz çaresiz, 

Dünyada kim vardı ki dertsiz, kedersiz. 

Şuydu buydu derken göçüp gideriz, 

Şükretmek geliyor bazen de susup. 

 

Mutluluk gerçekte tatlı bir sözdür, 

Bulup da yaşayan hani var mıdır? 

Doğruyu ararsan dünya yalandır. 

Ahireti ihmal eyleme şaşıp. 

 

Ne varına güven ne de yoğuna, 

Ne azına güven ne de çoğuna, 

Muhabbet etmeli gönül bağına, 

Tövbe etmek kalıyor günahtan kaçıp. 

 

 



 
 
 
 

 

Taşpınar’ım derman sormam derdime, 

Mevla baykuş kondurmadın gülüme, 

Ümitsiz bakmasın kimse yarına,  

Gamsız yaşayamam bu derdi satıp. 

Mehmet TAŞPINAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gizem 

Bir derdim aşk denen vahada çorak kalbim 

Hislerim yorgunlar çok kırgınlar 

dağınıklar 

Yok olmayan iç sesim susmayan bir 

benim 

İlacım çözümüm Gizem’im en derinim 

 

Depresif bir yorgunluğun kollarında 

bedenim 

Elimde değil belki düşüncelerim kalbimde 

senim 

Yıpranan yıllarımda karşıma gelen 

yârenim 

Sarih hayatımın en büyük gizi benim 

Gizem’im 

 

Hannan olan kalbim kendini katleden 

zihnim 

Senin ellerinde sevgiye aç garip yüreğim 

Yakın değil gönül bucaklarım her 

köşesinde sen 

Gizemi bulana kadar yıkılırdı belki yaşam 

direğim 

Yıkılmadım ayaktayım elindeyim emrine 

amadeyim 

Mustafa ÜLKER 
  



 
 
 
 

 

Gün Olur 

Bahar bahçem, yaprağı kopmamış 

yoncam, 

Geceye inat dizginleyemediğim 

rüyamsın.  

Her sabah gözümde kanlanan sılamsın,  

Kıyama inat kapanmayan yaramsın.  

Sol göğsümü boyadığım karamsın, 

Dağların yıkıldığı, okyanusların 

boğulduğu sevdamsın,  

Yazgıma inat haktan uzak haramsın.  

Anlatamaz hasretimi hiçbir kelam,  

En güzel yaşım, her gece ettiğim duam,  

Neredesin cananım, kalmadı gözlerimde 

yaş, bedenim talan,  

Çıkmaz oldu sesim, aksi yalan.  

Poyraza kesti nefesim, her karış boran,  

Neredesin cananım, yokmuş hâlimi 

senden başka soran,  

Ben, beni yitirdim, elinle koymuş gibi 

bulsan, 

Ben, benden vazgeçtim, alıp kollarına 

sarsan.   

Yolum uzun, her varış noksan,  

Başım bozuk, her haykırış yerle yeksan. 

Ellerim soğuk, ateş olsan,  

Her sönüşte har olsan, 

Gönlüm buruk, vuslat olsan yâr olsan,  

Canıma can olsan, damarıma kan olsan, 

Saatim duruk, saniyeme an olsan, 

Bu ana dokunmasan, ilk sevdiğim gibi 

kalsan.  

Dümenim kopuk, gemime han olsan, 

Sabahım boğuk, seherime tan olsan.  

Şöhretim yoksunluk, hayatıma şan olsan,  

Bileğimde bir altın veyahut bir yakut 

olsan,  

Secdem donuk, alnıma baht olsan.  

Güllerim soluk, gönlüme taht olsan,  

Gecelerim tutuk, son günüm gibi batsan.  

Unutsan hüznü ve kederi, son günüm gibi 

baksan,  

Elinde savrulan hikâyeyi başa sarsan,  

Zihnini kemiren “ama”ları yok saysan,  

Helal-i hoş olsan, başıma taç olsan,  

Bir yılımın 12 kadını olsan, her imgeme 

jest olsan,  

İşitsen sesimi, ses tonuma mest olsan,  

Bir başıma koymasan, hayat sınavımda 

test olsan.  

Yağmur sonrası gökkuşağıma renk olsan, 

Yaz desen, şiirlerime ilham olsan,  

Suskunsam, hâlime çare sunsan,  

Yorulmuşsam, derdime ket vursan.  

Unutmasan beni, bir fotoğraf karesinde 

hatırlasan.  

Ne kadar makul olur, sen giderken bahar 

gelmesi,  

Tomurcuklansan nadide çiçeğim, 

yeniden açsan.  

Sen varsan memleketti her kesim, sen 

yoksan.  

Seni diledim kayan yıldızların kaçından,  

Kan döküldü yıldızların özünden.  



 
 
 
 

 

Fırtınalar koptu rüzgârların saçından,  

Yaş döküldü bulutların gözünden.   

Tükenmez olanı tüketmek için bir yarış 

var.  

Sözler ülkesine gitsek orada bir barış var.  

Kaldı içimde bir heves bir karış var.  

Nasıl anlatsam orada bir bakış var. 

Kime sorsam orada bir susuş var.  

Ne yapsam olmuyor orada bir bozuş var.  

Sevmek hangi iki ruh arasındaysa orada 

bir boğuş var.  

Etten kemikten dünyamın her sözünde 

bir cayış var.  

Aklımı yok sayıp yüreğime baksam orada 

bir alkış var.  

Ne zaman ayağa kalksam orada bir batış 

var.  

Nerede gözlerini arasam orada bir kaçış 

var. 

Ersin UÇAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakikat İkbali 

Geliyorsun yine sevgileri yeşertmeye  

Karanlığa gömülü kalpleri aydınlatmaya  

Hanelere canandan rahmet yağdırmaya  

Geliyorsun yine hakikatleri yeşertmeye  

 

Geliyorsun yine sevgileri yeşertmeye  

Göklerden gönül sofraları kurdurmaya  

Âlemlerden yüce âlemlere vardırmaya  

Geliyorsun yine sözleri yeşertmeye  

 

Geliyorsun yine sevgileri yeşertmeye  

Âdemden nice ol âdeme sır yormaya  

Cihan içre cihandan insan yapmaya  

Geliyorsun yine gönülleri yeşertmeye  

 

Geliyorsun yine sevgileri yeşertmeye  

Ruhu, dimağı, nefsi kötüden arındırmaya  

Ar damarında ki hak nedir anlatmaya 

Geliyorsun yine nefesleri yeşertmeye  

 

Geliyorsun yine sevgileri yeşertmeye  

Kelâmın en güzelini, yücesini okutmaya  

Yeryüzünü cennet misali onarmaya  

Geliyorsun yine ikbâlleri yeşertmeye  

 

02.04.2022 İstanbul’da Ramazan 

Feyza AŞIK 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

Karanlığımdasın Aydınlığım 
 

Ben yine uyuyamazken zifiri karanlıkta 

Geceler zor gelir ben yorgun sen uykuda 

Arayıp bulduğum sendin bu alaca karanlıkta 

Sen huzurun adresiydin karanlıktaki 

aydınlığım 

 

Seni korumak bu geceki rüyalarımda 

Şehrin en ortasından en uç noktasına 

Daha zordu karış karış ilerlemekten 

Özlüyorum seni hep gecem karardığında 

 

Sendin en kötü günlerimde aradığım 

Sana güneşli günler vadedemiyorum 

Ama yine de geldin kalbimdesin biliyorum 

Buldum ben derdime ilacımı her gece 

alıyorum 

 

Açtın bana kalbini oturttun en tatlı köşesine 

Sana yazıyorken oturuyorum en kuytu 

köşelerimde 

Dillendiriyorum kalbimin en derin 

köşelerinden 

Tanrımdan tek dileğim bir olalım ömür boyu 

 

Çıkmaz sokaklardaki tek çıkar yolumsun sen 

Eğer sorarlarsa aydınlığıyım onun dersin 

Derdim olmaz kalbim sana kitlenince 

Karanlığımda yanımda olsan en parlak 

aydınlığım 

 

 

Benim karanlığımda tek aydınlığımsın 

 

 

Kalp bucaklarımdan gül toplayıp 

sunduğumsun 

Sen şimdi uykuda ben kalemim elimde 

Hissediyorum seni en derinimde 

 

Yanımda ol bir ömür ellerin ellerimde 

Biliyorum ki kalbin yanımda bu gecelerimde 

Seni seviyorum kelimelerin çok derinlerinde 

Son zamanlarda karanlığımdasın aydınlığım 

 

Mustafa ÜLKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Türk Gibi Yaşa 

Çalıştır aklını Fatih gibi, 

Aç kapıları Alparslan gibi, 

Salla kılıcını Metehan gibi, 

Sen Türk’sün! Türk gibi yaşa   

 

Türk’ün dini haktır ve tektir 

En büyük değeri, İslamiyet’tir 

İlk önderi adı şanlı peygamberidir. 

Sen Türk’sün! Dininle yaşa  

 

Türk’ün en büyük düşmanı; cehalet. 

Etmez tarihine, kültürüne ihanet, 

Bu aziz vatan bizlere emanet. 

Sen Türk’sün! Türk gibi yaşa.   

Velihan ERYILMAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyanış 

Dışarda ilkten bahar içim telaşlı neşe  

Yeşermiş güzden kalma gül kokulu has 

bahçe  

 

Erguvanlar dermiştim boyumun yettiğince  

Yüreğim kar tanesi su damlasından sade 

 

Kanatlanıp uçardım senin olduğun yere  

Şavkı loş evinizin önündeydim kaç kere 

 

Yasemenler açardı hep seni düşününce  

Sevmeyi AŞK sanmışım çocuksu 

sevinçlerle  

 

Aslında sen aynıydın dev olmuştun 

gözümde  

Sen kudretli hükümdar ben kapında bir 

köle  

 

Derken titredi zaman hakikati görünce  

Bir rüyaydı uyandım paramparçaydı gece  

 

Hayâllerim pürhüzün atide bir tükenme  

Savruldukça kayboldum dalgası sert 

denizde  

 

Bir yağmur damlasına mutlu oldum 

gönlümce  

Mevsimler geldi geçti aklımda o düşünce  

 

Rastlaşsaydık bir yerde sorabilseydim 

keşke  

Büyüdüğüm için mi sen küçüldün öylece  

Ülkü OLCAY 



 
 
 
 

 

 
 

Vicdansızlık Savaşı 

Düşünemem.. 

Artık her şeyin basit olduğu kanısı gerçek 

midir? 

Asıl olan zahir bana manasız bir kayığın 

okyanusa çektiği güçsüz kürek midir? 

Akıllanmayınız... 

Akılsızlık bir medeni hâlden indirimli 

cesaret midir? 

Şuursuz seçimlerin var ettiği kararsızlığın 

duygusal girdabında tutulan köşeler… 

Bizi tutan kim? 

Bizi tutup engel olan kimse… 

Cevabı bilinen sualler içinde tamamen 

duygusuz düşünceler… 

Bilmeyiniz... 

Bilginlik taslayan cehaletin verdiği 

kibrinize de başlarım küfürsüz ağır 

ithamlarımla... 

Bilirim ki siz duyan sağırlar ordusu 

komutanı olmayı yeğlemişsiniz... 

Yaptığınız haksızlıkları bilmeyiniz... 

Anladığınız da tekrar haklı olmak için 

taarruzunuz başlar tüfek süngü 

bağrışlarınız.. 

 

 

Anti-duygusal ajanlarınız kirletti 

içimizdeki vicdan denen çocukları... 

Temizlemeyiniz... 

O çocuklar son kez temizlendi adı son olan 

yolculuğa çıkabilmek amaçlarıyla... 

Gidiniz efendim istirham ederim 

gidiniz… 

Şüphesiz ki bu fiili gerçekleştirecek 

karakterdesiniz… 

Gidiniz… 

Doktor FATTALİCA 



 
 
 
 

 

Yaz Yağmuru 

Bulgaristan Türk Şairi Recep KÜPÇÜ’ye 

 

Sabahlar, nerelerdesiniz şimdilerde siz? 

Yarım kalmış gönüller dağların ayazında. 

Sabahlar, benim uzağımda kimlerdesiniz? 

Yetim kalmış şiirlerim divit uçlarında. 

 

Zaman içirir insana onulmaz bir zehir, 

Yer gök yarılırcasına yüreğime erir. 

Ömür bir serin yaz yağmurudur geçip 

giden 

Yıllar, bir de bakmışsın meyvelerini verir. 

 

İlhami KOÇ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

TÜRK DÜNYASINDA ORTAK ATASÖZLERİ 

 

  Türkiye Türkçesi: İl uğrusuz, dağ kurtsuz olmaz.  

  Azerbaycan Türkçesi: Bazar bakkalsız, meşe çakkalsız 

olmaz. 

  Kazak Türkçesi: Eldi jerde urı bar, tavlı jerde böri bar. 

  Karaçay-Malkar Türkçesi: Çeget börüsüz bolmaz. 

    Kaşkay Türkçesi: Bazar bakkalsız olmaz, yazı çakalsız 

olmaz. 

  Kırım-Tatar Türkçesi: İl ugrusuz bolmaz, tav börüsüz 

bolmaz. 



 
 
 
 

 

  Türkmen Türkçesi: Dağ börüsiz bolmaz, il ogrusız. 

 

  Uygur Türkçesi: Börisi yok cañgal, ogrisi yok yurt bolmas. 
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