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ÖN SÖZ 
 

 

14. Sayımızı Sunarken  

 

 

”Allah nasip eder, ömrüm vefa ederse; Musul, Kerkük ve Adalar’ı geri alacağım. 

Selanik dahil Batı Trakya’yı Türkiye topraklarına katacağım.” 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

 

Göçebe Dergisi’nin 14. sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğu içindeyiz. 

Sınırlarımız sürekli olarak tehditlere ve tacizlere uğramaktadır. Her zaman çalışmak, 

üretmekle yükümlü olan Türk gençleri, bu günlerde her zamankinden daha fazla 

çalışmalı, daha fazla öğrenmeli ve öğretmeli ve de daha fazla üretmelidir. 

Türk gençleri olarak bizler de bu ereğimize erişmek adına elimizden geleni 

yapmaktayız. Çalışmalarımızın bir kolunu oluşturan Göçebe Dergisi'nin 14. sayısını 

siz değerli okuyucularımıza sunmaktan gurur ve mutluluk duymaktayız.  

 

Türklük bilimi bir çınarını daha yitirdi... Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY'un vefat 

etmesi sebebiyle içimiz buruk bir şekilde karşınıza çıkmaktayız.  

 

Dergimizin Haziran Sayısı, ‘’Düşünce/Fikir Yazıları’’,‘’Edebî Yazılar’’, ‘’Türk 

Dünyası Ortak Atasözleri’’, ‘’Kitap Önerileri’’ ve “Vefat ve Baş Sağlığı” olmak 

üzere beş bölümden oluşmaktadır:  

 

Düşünce/Fikir Yazıları; 1960’lı Yıllar Azerbaycan Nesri ve Dönem Sanatçıları, 

Anadolu’da Kuman-Kıpçak Varlığı, Azerbaycan, “Dede Korkut Kitabı”-On Üç Boy 

Mu?, Dönülmez Akşamın Ufkunda Yahya Kemal,  Kâbe Kapınızda Bilmez 

Misiniz? ve Kervan Yarışında: İngiliz Sömürgeciliğinin Genel Karakter Yapısı 

başlıklı yazılardan oluşmaktadır. 

 

Edebî Yazılar; Boş Yatak, Kara Elmas, Sanki Çay Bile Susmuştu, Ahval-i Sebep 

Sensin, Bir Bilsen, Medet Ey…, Sen ve Düş Bahçeleri, Şairin Kaleminden İsimsiz 

Kayıtlar, Şirin Şirin Değil Artık,  Şuşa’nın Kapısında, Başını Kaldır Gafletten, Hoş 

Geliyorsun Cuma ve Güz Nuru başlıklı yazı ve şiirlerden oluşmaktadır. 
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DÜŞÜNCE/FİKİR YAZILARI 
 

1960’LI YILLAR AZERBAYCAN NESRI VE DÖNEM SANATÇILARI 

Merve BALCI 

1950’li yıllara gelindiğinde Azerbaycan edebiyatında birtakım değişimler görülmüştür. 1960’lı 

yıllarda ise eser vermeye başlayan bir grup yazar tarafından Azerbaycan edebiyatında “Yeni 

Nesir” veya “1960 Nesri” adı verilen bir nesil zuhur etmiştir. Bu dönem nesrine Yeni Nesir adının 

verilmesi Azerbaycan edebiyatında tartışılan bir konu olmuştur. Bazı eleştirmenler, 1960 Nesri 

yazarlarının temsilcisi oldukları edebiyata Yeni Nesir adını vererek kendilerine bir ayrıcalık 

tanıma ve farklı bir statü kazanma arzusu içinde olduklarını ifade ederler. Bunlara göre yenileşme 

hareketleri edebiyatın doğasında olan bir süreçtir. Hiçbir edebiyatın sabit bir gelişim seyri 

geçiremeyeceğini ileri sürerek Yeni Nesir veya Yeni Şiir ismine karşı çıkarlar. Ancak bu dönemde 

edebiyatta yaşanan değişim, geçirilmesi gereken bir süreç değildir ve bir anda her şeyiyle yeni bir 

edebî neslin yaratıcılığı söz konusudur. Bu nedenle 1960 Nesrinin Yeni Nesir olarak 

adlandırılması oldukça doğaldır ve doğrudur (Öztürkçü, 2018, s. 71; Adıgüzel, 2018, s. 93-94). 

1960 Nesri Azerbaycan edebiyatında yeni bir dönemin ilk adımları olarak kabul edilir. Bununla 

birlikte bu dönem, Azerbaycan edebiyatının en üretken dönemidir. 

Siyasi ortamda meydana gelen değişiklikler neticesinde 1960’lı yıllar Azerbaycan edebiyatında 

değişim ve gelişim meydana gelmiştir. Stalin’in ölümüyle başa geçen Kruşçev döneminde belirgin 

bir yumuşama yaşanır. Savaş suçluları affedilerek yasaklanan eski şair, yazar ve fikir adamlarına 

beraatlar verilir. 1957 yılında başlayan bu yumuşama süreci, 1960 yılından sonra edebî alana da 

yansır ve millî uyanışın ilk tohumları bu şekilde atılmış olur. 1960’lı yıllarda güçlenen bu edebî 

anlayış aslında 1950’lerin sonlarında başlar ve cemiyetin içinde yavaş yavaş gelişir. Ortaya çıkan 

eserlerde yazarlar, hayat hakikatlerini daha ciddi şekilde canlandırırken vazifedeki şahısların 

simasında baskıcı komünistlerin imajını yaratmışlardır (Okumuş, 2002, s. 437-438). 

Yazar ve şairler, daha özgür olunan 1960’lı yıllarda rejim ideolojisinin dışına çıkmayı başarabilmiş 

ve halk nezdinde özgün eserler kazandırabilmişlerdir. Bu düşünceyi yine bu dönemde yazılmış 
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eserler kanıtlar niteliktedir. Sovyetlerin yarattığı toplumsal sorunlar, özgürlük fikirleri ve insanın 

iç dünyasında yaşadığı problemler eserlere konu olmaya başlamıştır. Rejimin, savaşın ve katliamın 

toplumda bıraktığı etkiler dönemin yazarları tarafından eleştiriye tabi tutulmuş ve eserlerde Rus  

yönetimine, Ruslaşmış idari kadrolara ve oturmuş idari düzene itirazlar kendini göstermeye 

başlamıştır. Bununla birlikte edebî yaratıcılık, ideoloji yazarları ve ideoloji dışı yazarları olarak 

iki farklı koldan varlığını sürdürmüştür. Sabir Ahmedov, İsi Melikzade, Yusuf Samedoğlu, Anar, 

Elçin, Mevlüt Süleymanlı, İsmail Şıhlı gibi isimler ilk eserlerini 1960’lı yıllarda vermeye 

başlamışlardır. Bu dönem roman ve hikâyelerde işlenen konularda köklü değişiklikler meydana 

gelmiştir (Küçükler, 2022, s. 84; Kastrati, 2020, s. 74). 

Sovyet ideolojisi çerçevesinde verilen eserlerde konular; halkların kardeşliği, devletin kalkınması, 

mükemmel toplum yapısına sahip olunduğu inancına sahip olunması ve kahramanların iç 

dünyalarından uzak ve kendilerini sisteme adamış olması şeklindeydi. Dolayısıyla bu döneme 

kadar yazılan eserler genellikle Sovyet insanını ve Sovyet düzenini öven güdümlü eserlerdi. 

1960’lı yıllara gelindiğinde bu içeriğin yerini insanın iç dünyası, toplumsal problemler, rüşvet, 

ahlak, alkol gibi konular almıştır. Sovyetlerin halkı ittiği bunalım evresi eserlerde gerçekçi bir 

üslupla ele alınarak fabrikalarda ve köylerde rejim için çalışan insanların ideoloji üzerine yazılan 

eserlerde gösterildiği gibi olmadığı anlatılmıştır. Eserlerdeki müspet kahramanlar yerini sistemin 

yozlaştırdığı ve yalnızlaştırdığı kahramanlara bırakarak dönem toplumu realist bir şekilde gözler 

önüne serilmiştir. Bununla birlikte millî ve manevi değerler, 1960 Nesrinde yoğun olarak 

işlenmiştir. Ayrıca bağımsızlığa kadar uzanan bu devrin yetiştirdiği genç yazarlar, sosyalizm 

realizmi karşısında üstünlük kurmayı başarmışlardır (Küçükler, 2022, s. 85, Kastrati, 2020, s. 74). 

1960’lı yıllar edebiyata yeni başlayan yetenekli genç yazarlar için çok zor bir süreçti. Edebî hayata 

girebilmeleri ve burada tutunabilmeleri için ya kendilerinden önceki nesilleri taklit edeceklerdi ya 

da yeni bir tarz oluşturarak yeni bir yol izleyeceklerdi. 1960’lı yılların edebî nesli olarak 

nitelendirilebilecek İsa Hüseyinov, İsi Melikzade, Ekrem Eylisli, Anar ve Elçin gibi yazarlar 

kendilerinden önceki yazarları taklit etmeden yeni tarz oluşturarak edebiyata getirdikleri yeni 

konular, üslup ve ifade şekilleriyle farklarını ortaya koyarak kendi yollarını çizmişlerdir (Kastrati, 

2020, s. 74-75). 

1960 Nesri yazarlarından Mevlüt Süleymanlı köy yaşamını eserlerine taşımıştır. Süleymanlı’nın 

dışında Sabir Azeri, İsi Melikzade ve Ekrem Eylisli de köy yaşamını konu alan diğer yazarlardır. 

Anar ve Elçin’in eserlerinin çoğu şehir ve şehir hayatı ile ilgili olduğu için şehirli yazarlar olarak 

anılırlar. Dönemin yazarları eserlerini gerçekçi bir üslupla kaleme almışlardır. Bu gerçekçilik 
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1960’dan önceki katı sosyalist dönem edebiyatına tepki olarak doğmuştur. Bu gerçekçiliğin 

temelinde tahrip olmuş bir toplum yatar. Bu tahribatı yazarlar eserlerinde gün yüzüne 

çıkarmışlardır. Aynı zamanda bir dönemin de eleştirisidir. Sovyet döneminin ikilikleri 1960 

Nesrinin satır aralarında ortaya çıkar. Mevlüt Süleymanlı, “Değirmen” hikâyesiyle bir dönemin 

Sovyet yaşamına atıfta bulunur. Faturası halka kesilmemiştir. Burada mevzubahis sistemdir. 

Eleştiri okları sistem üzerinedir. Sedat Adıgüzel bu gerçekçiliği katı realizm olarak tanımlar. 1960 

Nesri yazarlarından Anar’ın “Molla Nasrettin-66”, “İyi Padişahın Masalı” ve “Alaka” adlı eserleri 

kara mizahın kullanıldığı eserlerdir. Yine Mevlüt Süleymanlı’nın “Şeytan” adlı eseri mizahın en 

iyi örneklerindendir. Folklorik unsurlar bu dönem yazarları arasında da etkin biçimde 

kullanılmıştır. Bu üslup özelliği klasik dönem ürünlerinin çağdaş edebiyat ile buluşması olarak 

algılanabilir. Zira Mevlüt Süleymanlı’nın “Göç” romanı barındırdığı folklorik unsurlar ile dikkat 

çeker. Elçin’in “Mahmut ile Meryem” eseri konusunu Kerem ile Aslı’dan alması münasebetiyle 

folklorik eserdir (Öztürkçü, 2018, s. 72). 

1960 Nesri kendinden önceki dönemin küllerinden doğmuş olması nedeniyle köklü bir devrin 

ürünüdür. Bir bütün olarak Azerbaycan edebiyatının köprüsü olmuştur. Bununla birlikte dönemin 

yazar ve şairlerinin fikrî temelini attığı bir bağımsızlık dönemi edebiyatına da öncü olmuştur. 

1960 Nesri Dönem Sanatçıları: 

1. İsa Hüseyinov 

İsa Hüseyinov, 12 Temmuz 1928 tarihinde günümüzde Gazah olarak bilinen Ağstafa bölgesinin 

Muğanlı köyünde dünyaya gelmiştir. Annesi Hedice Hanım, babası Muğanlı köyünün öğretmeni 

Mustafa Bey’dir. Hüseyinov, ortaöğrenimini tamamladıktan sonra 1945 yılında Bakü’ye gelir ve 

Neriman Nerimanov Tıp Enstitüsüne kaydolur. Fakat tıbba ilgisinin olmadığını anlamış ve 

eğitimini tamamlayamadan köyüne dönmüştür. Daha sonra ise Azerbaycan Devlet Üniversitesi S. 

M. Kirov Filoloji Fakültesinde eğitime başlamış, dört yıllık eğitimin ardından 1950 yılında 

Azerbaycan Yazarlar Birliği tarafından Moskova Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsüne 

gönderilmiştir. 1952 yılında Azerbaycan Yazarlar Birliği Üyesi Seçilmiştir. Yazar Moskova’daki 

eğitimini tamamladıktan sonra Bakü’ye dönmüş ve Azer Neşriyatın edebiyat bölümünün 

müdürlüğünü yapmıştır. 1960-1964 yılları arasında ise Literaturni Azerbaycan gazetesinin nesir 

şubesinde müdürlük görevinde bulunmuştur. 1964 yılından 1979 yılına kadar Azerbaycan 

Sinemasının çeşitli bölümlerinde yöneticilik düzeyinde görevler yapmıştır. İsa Hüseyinov yazarlık 

yaşamına 1949 yılında İnkılâp ve Medeniyet gazetesinde yayımlanan Anadil Okuyan Yerde yazısı 

ile başlamıştır. Bu yıldan sonra roman, hikâye, tiyatro ve senaryoları ile Azerbaycan edebiyatının 
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ve sinemasının önde gelen isimlerinden biri olmuştur. 1988 yılında Azerbaycan Halk Yazarı 

ödülüne layık görülmüştür. Bununla birlikte çeşitli zamanlarda nişan ve madalyalarla 

ödüllendirilmiştir. Kalp rahatsızlığı bulunan Hüseyinov 1 Nisan 2014 tarihinde vefat etmiş ve 

Bakü’deki Fahri Hiyaban mezarlığına defnedilmiştir (Adıgüzel, 2018, s. 94). 

Birçok araştırmacı ve yazar tarafından Azerbaycan edebiyatının Dostoyevskisi olarak kabul edilen 

İsa Hüseynov, edebî hayatı boyunca birçok hikâye, roman, makale gibi eserler kaleme almıştır. 

Sovyet dönemi Azerbaycan edebiyatında bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve Azerbaycan’ın 

bağımsızlığının temellerinin atılmasında önemli bir yeri olan 1960 Nesri edebî ekolüne mensup 

olan yazar, eserleriyle dönemine yeni bir bakış açısı getirmiştir (Acar, 2019, s. 20). 

Eserleri: Bizim Kızlar, Tan Yıldızı, Yanar Yürek, Doğma ve Yad Adamlar, Telegram, Tütek Sesi, 

Kollu Kosa, Saz, Seçilmiş Eserleri, Mahşer, İdeal (Adıgüzel, 2018, s. 94). 

2. Sabir Ahmedov 

Sabir Ahmedov, 10 Temmuz 1930 tarihinde Cebrail bölgesinin Cebrail köyünde dünyaya 

gelmiştir. Ortaöğrenimini doğduğu bölgede tamamlamış ve Azerbaycan Devlet Üniversitesi 

Filoloji Fakültesinde başladığı eğitimini 1951 yılında tamamlayarak 1954 yılına kadar Cebrail 

bölgesinde öğretmenlik yapmıştır. Bu bölgenin değişik okullarında öğretmenlik ve idarecilik 

yaptıktan sonra 1957 yılından sonra ise Edebiyyat ve İncesenet gazetesinin nesir bölümünde 

müdürlük yapmıştır (Adıgüzel, 2018, s. 94-95). 

Eserleri: Bir Sonbahar Akşamı, Aran, Basamaklar, Görünmez Dalga, Yamaçta Nişane, Yeşil 

Tiyatro, Toğana, Yasamal Gölünde Kayıklar Yüzer, Mavi Kümbet, Gidenlerin Dönmesi, Seçilmiş 

Eserleri (Adıgüzel, 2018, s. 95). 

3. İsi Melikzade 

İsi Melikzade, 1 Mayıs 1934 tarihinde Ağcabedi’de dünyaya gelmiştir. Ortaöğrenimini 

Ağcabedi’de tamamladıktan sonra M. Azizbeyov Azerbaycan Sanayi Enstitüsünün Petrol-Kimya 

Fakültesinden 1957 yılında mezun olmuştur. 1957-1961 yılları arasında M. Azizbeyov Petrol-

maden dairesinde opratör olarak çalışmaya başlamıştır. 1966 yılına kadar petrol ve maden işlerinde 

çalıştıktan sonra edebiyatla ilgili alanlarda görev almaya başlamıştır. 1966 yılında yeni kurulan 

Ulduz dergisinde şube müdürlüğü ve sorumlu müdür olarak görev yaptıktan sonra Azerbaycan 

Devlet Neşriyatında redaktörlük görevlerinde bulunmuştur. Azerbaycan dergisinin nesir şubesi 

müdürlüğünün yanı sıra Azerbaycan sinema ve tiyatrosunda yaptığı görevlerle bu sahalarda da 

önemli hizmetlerde bulunmuştur (Adıgüzel, 2018, s. 95). 
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Yaşadığı devirde Sovyet ideolojisi yazarlarının da varlığını sürdürmesi neticesinde eserlerinde 

işlediği konularla bu çevrede zor kabul edilen birisi olmuştur. Eserlerinde ideolojinin yarattığı 

kahramanlar ve olayların aksine günlük yaşantıdan meseleler ve sıradan insanlar yer almaktadır.  

Hikâyelerinde tasvir ettiği köy ve kent yaşamı ile kahramanların idealleri taban tabana zıttır. 

Müspet kahramanın sistem için mücadeleci hâli bu eserlerde yerini sıradan, sistemin 

yalnızlaştırdığı ve herhangi bir şey için mücadele etmeyen kahramanlara bırakmıştır. Bu dönem 

Azerbaycan insanında gördüğü iç sıkıntıları, bunalımları ve eleştirel konuları eserlerinde sıkça 

işlemiştir (Küçükler, 2022, s. 94). 

Eserleri: Hasretin Sonu, Özge Anası, Gövrek Ganadlar, Küçelere Su Serpmişem, Yeşil Gece, 

Güneşli Sonbahar, Dede Pelit, Gümüşgöl Efsanesi, Çiyli Çimenlerin Işığı, Dolaşaların Nevruz 

Bayramı (Adıgüzel, 2018, s. 95). 

4. Yusuf Samedoğlu 

Yusuf Samedoğlu, 12 Aralık 1935 tarihinde Bakü’de dünyaya gelmiştir. Aydın bir ailenin çocuğu 

olan Samedoğlu, Azerbaycan’ın ünlü şairlerinden Samed Vurgun’un oğludur. Ortaöğrenimini 

Bakü’de aldıktan sonra Rusya’ya gitmiş, burada Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsüne 

kaydolmuştur. 1956 yılında babası Samed Vurgun’un ölümü üzerine Azerbaycan’a dönüp burada 

Azerbaycan Devlet Üniversitesinde eğitimine devam etmiştir. Çalışma hayatına Bakü’de çıkarılan 

Kommunist dergisinde çevirmen ve redaktör olarak başlamıştır. Ardından Azerbaycan dergisinde 

editör ve sonrasında nesir şubesinin müdürü olmuştur. 1965-1969 yılları arasında Cafer Cabbarlı 

adına kurulmuş olan Azerbaycan Film stüdyosunda baş redaktör ve müdürlük görevlerinde yer 

almıştır. 1976-1987 yılları arasında Ulduz dergisinde baş redaktör olarak görev almış ve dönemin 

yasaklarına rağmen dergide yayımlanması sakıncalı olabilecek kapasitedeki yayınları korkusuzca 

neşretmiştir. Azerbaycan Yazarlar Birliğinin birinci kâtibi olarak görev yapmış ve çalışma hayatı 

boyunca birçok ödüle layık görülmüştür. 1998 yılında vefat etmiştir (Küçükler, 2022, s. 95). 

Eserleri: 220 Numaralı Oda, Galaksi, Kıyamet Günü (Adıgüzel, 2018, s. 96). 

5. Ferman Kerimzade 

Ferman Kerimzade, 3 Mart 1937 tarihinde günümüzde Ermenistan sınırları içinde kalan Büyük 

Vedi köyünde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini 1944-1951 yılları arasında aldıktan sonra ve on 

iki yaşına geldiğinde Ermenistan’dan Beylegan’a göçer. Ortaöğreniminin ardından da 1955-1960 

yılları arasında Devlet Ressamlık Okulunu başarıyla tamamlayarak öğretmenlik yapmış, bir süre 

sonra da gazeteciliğe başlamıştır. Azerbaycan’da yayımlanan Yükseliş, Abşeron, Edebiyyat ve 

İncesenet gazetelerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldığı bilinmektedir. Moskova Sinema 
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Enstitüsünün senaryo bölümünden 1967 yılında mezun olmuş, Azerbaycan Devlet Televizyon ve 

Radyo Komitesinde senarist, tercüman ve redaktör olarak çalışmıştır. Kerimzade, henüz genç 

yaşta yazdığı hikâyeleriyle edebiyat dünyasının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Edip, yaşadığı 

dönem gereği verilen vatan savaşının sıkıntılarıyla büyümüş ve bu üzüntülerin acı izler bıraktığı 

düşüncelerle edebiyat hayatına giriş yapmıştır. Eserlerinde karakterlerin psikolojik tahlillerini 

okuyucuya hissettirmektedir. Kerimzade, 17 Mart 1989 tarihinde hayata gözlerini yummuştur 

(Topal, 2019, s. 7-9). 

Eserleri: Sonuncu Eksponat, Ömrümüz-Günümüz, Heykel Dile Gelir, Karlı Aşırım, Hüdaferin 

Köprüsü, Çaldıran Savaşı (Adıgüzel, 2018, s. 96). 

6. Ekrem Eylisli 

Ekrem Eylisli, 6 Aralık 1937 tarihinde Ordubad kasabasının Eylis köyünde dünyaya gelmiştir. 

Ortaöğrenimini doğduğu bölgede, yükseköğrenimini Moskova’da Maksim Gorki Edebiyat 

Enstitüsünün Nesir bölümünde tamamlamıştır. 1965-1968 yılları arasında Azer Neşriyatın 

tercüme bölümünde redaktör, 1970-1971 yılları arasında ise Mozalan dergisinde baş redaktör 

olarak çalışmıştır. 1967 yılında Azerbaycan Yazarlar Birliği Üyesi olmuştur. 1974 yılında 

Azerbaycan Nazirler Sovyeti Devlet Sinema Komitesinin ve Azerbaycan dergisinin baş 

redaktörlüklerini yapmıştır. 1992 yılından itibaren Yazıcı Neşriyatın müdürlüğünü yapmıştır. Bu 

görevlerinin yanı sıra Azerbaycan’da birçok edebiyat ve sanat yayınlarında fahri idarecilik 

görevlerinde bulunmuştur. Edebiyat sahasında ilk olarak şiirleri ile dikkati çeken Eylisli daha 

sonra yazdığı hikâye ve romanlarla Azerbaycan edebiyatının özellikle de 1960 Nesrinin en önemli 

yazarlarından biri olmuştur. İlk hikâyesi Geşem ve Onun Damadı 1959 yılında Azerbaycan 

dergisinde yayımlanmıştır (Adıgüzel, 2018, s. 96-97). 

Eserleri: Kiraz Ağacı, Dağlara Sis Çöktüğünde, Babalar ve Babasızlar, Benim Nağmekâr Halam, 

Adamlar ve Ağaçlar, Kür Kırağının Meşeleri, Yürek Yaman Şeydir, Bu Köyden Bir Katar Geçti, 

Vişne Çiçeğine Dediklerim, Edebiyat Yangını, Seçilmiş Eserleri (Adıgüzel, 2018, s. 97). 

7. Sabir Azeri 

Sabir Azeri, 22 Mart 1938 tarihinde Gazah kasabasının Dağkesemen köyünde dünyaya gelmiştir. 

Ortaöğrenimini doğduğu bölgede bitirdikten sonra Azerbaycan Devlet Üniversitesi Filoloji 

Fakültesinin Gazetecilik bölümünde yükseköğrenimine başlamıştır. 1961 yılında eğitimini 

tamamlayan Azeri, Azerbaycan Gençleri gazetesinde ilmî işçi, Azerbaycan Devlet Televizyonu ve 

Radyosunda redaktörlük yapmıştır. 1967-1968 yılları arasında Edebiyyat ve İncesenet 
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gazetesinde, 1968-1976 yılları arasında Ulduz dergisinde değişik görevlerde bulunmuştur 

(Adıgüzel, 2018, s. 97). 

Eserleri: Nişan Yüzüğü, Kar Kaya, Gece Meşale Yanar, Duman Çekilir, Avcının Hatıraları, 

Çıkmaz Sokakta, Güneşe Doğru Gidende (Adıgüzel, 2018, s. 97). 

8. Anar 

Anar, 14 Mart 1938 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de dünyaya gelmiştir. Babası şair 

Resul Rıza, annesi Azerbaycan’ın ünlü kadın şairlerinden Nigâr Refibeyli’dir. Aydın bir ailede 

doğan, yazar ve şairler ortamında büyüyen Anar’ın edebiyata ilgisi doğal olarak çocukluk 

yıllarından başlar. 1945 yılında on yıllık müzik okulunu kazanır ve 1955 yılında okuldan gümüş 

madalyayla mezun olur. Müzik okulundan sonra sıra üniversite seçimine gelince Anar, edebiyata 

olan ilgisi dolayısıyla filoloji bölümünü tercih eder. 1960 yılında bölümden mezun olan Anar aynı 

yıl Nizami Müzesinde bilimsel araştırmacı, 1961–62 yıllarında Devlet Radyo ve Televizyon 

Kurumunda editör olarak çalışır. 27 Ocak 1962 tarihinde on sene boyunca müzik okulunda sınıf 

arkadaşı olmuş Zemfira Seferova ile evlenir. Aynı yıl Moskova’ya yüksek sinema eğitimi görmeye 

gider. 1962 yılının sonbaharından 1964 yılının baharına kadar Moskova’da Yüksek Senaryo 

kurslarında okur. Bakü’ye döndükten sonra Radyo ve Televizyon Kurumunun başına geçer. 

1964’ten itibaren Yazarlar Birliğinin, bunun yanı sıra Sinemacılar, Gazeteciler ve Tiyatrocular 

Birliklerinin üyesidir. Anar 1970’te yine eğitim amacıyla Moskova’ya gider. Yapımcılık Kursunda 

okur. 1968–1987 yılları arasında Gobustan sanat dergisinde başyazarlık yapar. 1991 yılında 

yazarların 9. Kurultayında Yazarlar Birliğinin başkanlık görevi için yapılan seçimleri oy birliğiyle 

kazanır (Nağıyeva, 2006, s. 5-6). 

Eserleri: Bayram Özlemi, Yağış Kesti, Ak Liman, Molla Nasrettin, Mecal, Adamın Adamı, 

İçerişehir, Beş Katlı Evin Altıncı Katı, Dede Korkut, Sizi Diyip Gelmişem, Dünya Bir Penceredir, 

Seçilmiş Eserleri, Sizsiz, Şehrin Yaz Günleri, Şehitler Dağı, Otel Odası (Adıgüzel, 2018, s. 98). 

9. Elçin 

Elçin Efendiyev, 13 Mayıs 1943 tarihinde Bakü’de dünyaya gelmiştir. Babası Azerbaycan 

edebiyatının önemli yazarlarından biri olan İlyas Efendiyev’dir. Ortaöğrenimini Bakü’de 

tamamlayan Elçin, edebiyat dünyasına erken dönemde adım atmış yazarlardan biridir. 1960 

yılında M. E. Resulzâde Bakü Devlet Üniversitesinin Filoloji Fakültesinde yükseköğrenimine 

başlayan Elçin, 1965 yılında fakülteyi bitirip Azerbaycan İlimleri Akademisinin Nizamî Dil ve 

Edebiyat Enstitüsünde yüksek lisans tahsiline başlamıştır. 1972 yılında Nizami Dil ve Edebiyat 

Enstitüsünün Edebiyat Nazariyesi şubesinde baş ilmî işçi olur. Yine aynı yıl Nesimi Dilcilik ve 
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Nizami Edebiyat Enstitülerinin Birleştirilmiş Müdafaa Şubesinin ilmî kâtibi olur. 1987 yılında 

Vatan Cemiyeti başkanı, 1988’de milletvekili seçilmiştir. 1993’te Azerbaycan başbakan 

yardımcısı seçilmiştir. Hayatı boyunca birçok ödüle layık görülmüştür (Alper, 2012, s. 21-23). 

Elçin Efendiyev, eserlerinin büyük bir çoğunluğunu Sovyetler Birliği döneminde yazmıştır. Başka 

bir ideoloji içinde yazdığı bu eserlerde Sovyet sisteminin edebiyat anlayışına ters düşen eserler 

vermiştir. Sovyet ideolojisine hizmet etmek yerine Azerbaycan Türk edebiyatına hizmet etmeyi 

amaçlamıştır. Eserlerinde Azerbaycan Türklerine özgürlük ve millet olma ülküsünü aşılamaya 

çalışır. Sovyet döneminde yazdığı eserlerinde egemen ideolojinin Azerbaycan Türklerine 

uyguladığı baskıları ve haksızlıkları açık bir şekilde dile getirmiştir (Dağcı, 2014, s. 56-57). 

Eserleri: Malts Albert, Sıravi Hiks (Piyes), Sos, Gümüşü Narınçı, Bu Dünyada Katarlar Gider, Bir 

Görüşün Tarihçesi, Nergizin Birçe Leçegi (Japon Edebiyatı), Günay, Yalçın, Nigâr, Bir de Selim, 

Hikâyeler, Tengid ve Edebiyyatımızın Problemleri, Nasıl Oldu ki Pyer Düş Meşhur Oldu, 

Bülbülün Nağılı, Mahmut ve Meryem, Beş Dakika ve Ebediyet, Açık Pencere, Ak Deve, Klasikler 

ve Müasirler, Bülbül, Seçilmiş Eserleri, Ölüm Hükmü, Humayın Rüyası, Özümüz ve Sözümüz, 

Ömrün Son Sabahı, Memmed Emin Resulzade, Bestekârın Vatandaş Sözü, Molyer Jan- Batist 

(Komediler), Klasik Aşık Şiirinde “Dünya” Obrazı, Bin Geceden Biri, Delihaneden Deli Kaçmış,  

Edebiyatımızın Yaratıcılık Problemleri, Tenkit ve Nesir, Kitabı Dede Korkut Aliliyi (Adıgüzel, 

2018, s. 99). 

10. Mevlüt Süleymanlı 

Mevlüt Süleymanlı, 18 Mart 1943 tarihinde eski adı Cücekend, yeni adı Kızıl Şafak olan köyde 

dünyaya gelmiştir. Süleymanlı’nın babası Süleyman, İkinci Dünya Savaşına katılır ve cephede 

yaralanarak hayatını kaybeder. Yazar, babasını hiç görmemiştir. Kızılşafak’ta öğrenim hayatına 

başlayan ve Cücekend’e yakın olan İlmezli (Yılmazlı) köyünde okula devam eden Süleymanlı, ilk 

ve ortaöğreniminin ardından 1967’de mezun olacağı Azerbaycan Devlet Üniversitesinin Filoloji 

bölümüne 1962’de başlar. Öğreniminin ardından Azerbaycan Devlet Televizyon ve Radyo 

Teşkilâtında dram redaksiyon şubesinde göreve başlar ve hayatı boyunca da birçok görev alır. 

Mevlit Süleymanlı yazmaya başladığı yıllardan itibaren birçok ödüle layık görülmüştür (Göçmen, 

2020, s. 44-45). 

Mevlüt Süleymanlı yazın hayatına şiir ile başlamıştır. Daha sonra senaryo yazarlığı ve roman 

yazarlığı yapmıştır. Çocukluğunu köyde geçiren Süleymanlı eserlerinde sıklıkla köy hayatını 

işlemiş ve okuyucusuna aktarmıştır. Azerbaycan halkının duygu ve düşüncelerini eserlerinde 

işlemiş ve yol göstermiştir. Ailesinden öğrendiği halk edebiyatı unsurlarını eserlerinde ustalıkla 
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kaleme almıştır. Bunun yanı sıra eserlerinde mecaz ve kara mizah unsurlarına yer vermiştir. 

Azerbaycan toplumunun her ferdi gibi Süleymanlı ve ailesi de edebiyata büyük bir sevgi ve 

muhabbet besler (Öztürkci, 2021, s. 39).  

Eserleri: Bir Unvan, Ayın Aydınlığında, Göç, Şehir Düğünlerinin Sesi, Ses (Adıgüzel, 2018, s. 

99). 

Azerbaycan edebiyatı hem Sovyetler Birliği döneminde hem de bağımsızlıktan sonra çok zengin 

yazar ve şair kadrosu ile edebiyat dünyasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle Türk dünyası 

edebiyatları içerisinde modernleşme sürecini çok hızlı tamamlamayı başarabilmiş ve Türk dünyası 

edebiyatlarına yön verecek bir seviyeye ulaşabilmiştir. Bugün Azerbaycan edebiyatı dünya 

edebiyatlarını ve edebî akımları takip edebilen ve dünya edebiyatlarını çok iyi bilen genç yazarlar 

ve şairlerle temsil edilmektedir (Adıgüzel, 2018, s. 99). 
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ANADOLU’DA KUMAN-KIPÇAK VARLIĞI 

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. 

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.  

 
1 Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Bilim  Dalı, Doktora Öğrencisi. 
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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)’taki, 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. 

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 
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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 

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, 



 
 
 
 

18 
 

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 

Süleyman Sani AHUNDOV 

Akt.Burcu CANBEY 

Azerbaycan, türlü fenalıklar çıkaran yabancılar ve özüne kin besleyen ‘‘bizimkiler’’ karşısında 

vurdu, vuruldu, öldürdü ve öldürüldü. Bu zorlu hayatın içerisinde devrim ve yenilik yollarından 

geçerek yaşadı. 

Dört bir yanı saran katliam, soygun, kıyım ve işkenceler Azerbaycan’daki bağımsızlık ve 

özgürlük arzusunu yok edemeyecek. Yabancılar ve ‘‘bizimkiler’’ içlerinde büyüttükleri zalim 

düşünceleri hayata geçirmek maksadıyla bu toprağın yara almış sinesine darağaçları kurdular. 

Zulüm ve vicdansızlığın kara gölgesini, kana doymuş bu toprağın üzerine saldılar. Fakat bu 

ülkenin yılmaz gençleri ve kahraman yaşlıları, başlarını reşadet semalarına kaldırarak zulüm ve 

adaletsizlik dünyasını ayakları altında gördüler. Hayatlarını özgürlük ve bağımsızlık yolunda 

yiğitçe feda eden Azerbaycan gençleri arasında öyle masum çocuklar vardı ki darağaçları bile 

onların küçük bedenleri karşısında titriyordu. Çocukların yuvalarından çıkmış gözleri, 

morarmış dudakları ve sıkılmış boğazları cellatları korkutuyordu. Mücadelenin karşısında yer 

alan kuvvetler, dâhilî ve haricî düşmanlar soyguna uğramış bu varlıklı toprakları, kendi 

amaçları için meydan tayin ettiler. Saldırı ve zulmün kanlı pençesi, bu nazlı vatanın güzel 

bedenini parçaladı. Galip ve mağlupların yaktığı ateşler, güzel vatanı yakıp küle döndürdü. 

İnsanlıktan nasibini almamış unsurların kanlı hançeri, Azerbaycan’ın hürmetli kızlarının 

bedenlerinde öyle yaralar açtı ki o kızların kanlı dudakları bir daha kapanmayacaktır. 

Azerbaycan’ın kanı bugün de akıtılmaktadır. Bugün, Tahran’ın gözü Azerbaycan’ın 

parçalanmış vücuduna dikilmiştir. Dudaklardan dökülen kelimelerde, kalemlerin yazdığı 

sözlerde tepkiler işitilmektedir. 

Ey kahraman Azerbaycan, ey vatan meftunlarının aydın evlatları, ey korku nedir bilmeyen 

bağımsızlık kahramanları, ey tariflere ihtiyacı olmayan Azerbaycan! Ey Azerbaycan! Bütün bu 

tepkiler, verdiğin şehitlerin kanı sayesindedir. Gencecik oğlanların, cömert yaşlıların, kararlı 

çocukların ve gözü yaşlı kadınların sesleri İran semalarında yankılanıyor. Bu işittiğin onların 

sesidir, dinle, uyan! Ey Azerbaycan! Ey demokratik Azerbaycan! Başını kaldır! Varsayalım ki 

bugün felaket ve sefalet girdabında boğazına kadar musibete batmış, vücudun eziyetler 

içerisinde kalmış ve çaresiz bir hâlde çırpınmaktasın. Varsayalım ki kış, soğuğun korkunç 

neşterlerini bedenine savuruyor. Perişan, solgun ve yurtsuzsun. Varsayalım ki hastasın. 

Varsayalım ki mücadele ettiğin ülkeler senin kadar çaresiz kalmamış, zalimler senin kadar azap 



 
 
 
 

 

ve işkenceye maruz kalmamış. Dünyanın en günahkârları kurtulmuş, sen hâlâ esirsin… 

Varsayalım ki baştan ayağa yaralanmış ve parçalanmışsın. Bu hâlde bile başını dik tut, vatanın 

kalbinden gelen teselli seslerine kulak ver. Kulak ver ki bu ses, senin kalbinde ve ruhunda derin 

bir kuvvet yaratsın. Çünkü sen, yıkılmış pehlivana, yere düşmüş kahramana benzersin. Onun 

ayağa kalkması için azim, en kuvvetli çaredir. Eğer mayandaki cevher ve ruh tamamıyla 

sönmüş ve yok olmuş ise, eski ruhun yok ise, sana rahmet okumalı. Fakat o parlak cevherin 

işaretleri, o ateşin alevleri senin damarlarında hâlen mevcut ise yarınında aydınlık bir sabah 

duruyor. O aydın sabaha ulaşma gayreti sana mübarek olsun. 

Demokratik Azerbaycan! Sen gelişme ve özgürlük yolunun yalnız yolcususun. Zorluklar 

gördün, imtihanlardan geçtin. Şimdi önünde yeni bir devir var. Fedakârlıklarının ne kadar 

önemli olduğunu gördün. Ezildin, kanın akıtıldı, geriye bir kuru nefesin kaldı. Şimdi, aydınlık 

bir yarına uyanmak için adım attın. Zulüm, işkence, dar ağacı, zincir ve zindanlar ne kadar 

kuvvetli görünse de senin azmin ve gücün karşısında bir bir yok oldular. Tehditler, saldırı ve 

eziyetler, işgal ve soykırımlar seni parça parça edip darmadağın bıraktı. Fakat mağlup edemedi. 

Yıkıldın, yere düştün ama her defasında daha güçlü ayağa kalktın. Hayat senden askerlik istedi, 

fedakârlık istedi, kan istedi. Bol bol takdim ettin... Saldırılar, kıyımlar, isyanlar, savaş istedi. 

Hepsine katlandın. Seni boğmaya çalıştılar, yemek su vermediler. Dirayetli kalarak amacına 

ulaştın, bu baskıyı yıkıp yok ettin. Bir tarafta harabeye dönmüş bir yurt, giderilemeyen 

ihtiyaçlar, sefalet ve yoksulluğun sayısız talepleri vardır. Diğer tarafta ise merkez matbuatının, 

yani vatanın en parlak ve açık fikirlerinin sesi kulağına gelmekte ve o ses senin gücüne güç 

katmaktadır. Bu manzara karşısında, bir durup düşünmelisin… Eğer sen, o mücadeleyi vermiş 

demokratik Azerbaycan isen ve damarlarında bağımsızlığın kanı akıyorsa, vatanın yeniden 

güzelleştirilme ve toparlama gücünü kendinde bulacaksın. Bozmak, yıkmak, dağıtmak 

kolaydır. Şimdi tamir etme ve toparlama vaktidir. Baskı ve zulümlere karşı durmak için cesaret 

ve azim gereklidir. Bunlar, senin tertemiz evlatlarında mevcuttur. Geçmişin yıkıntıları üzerinde 

geleceğin sarayları kurulmalıdır. Bu sarayların yükselmesi için fikirler gereklidir. Uzağı gören, 

uzağı düşünen fikir. Yaratıcı ve canlandırıcı fikir. Yenilik getiren fikir. Disiplin ve teşkilat, 

sabır, umut ve fedakârlık talep eden fikirler… Evet, fedakârlık, her zaman fedakârlık! Hiçbir 

zaman umutsuzluğa kapılmamalı! Yorulmamalı! Hiçbir zaman! Halkın ağır hayat yükü, incecik 

bir tüye asılı olsa bile... Ey Azerbaycan! Sen geçmişte bu toprakların dayanağı oldun, gelecekte 

de olacaksın. Bugünün, senden vefa ve sadakat bekliyor. Yüce Azerbaycan, sen derin hisli ve 

hassas bir yüreksin ki bu vatan, dünya ışığını seninle görüyor. 



 
 
 
 

 

“DEDE KORKUT KITABI”-ON ÜÇ BOY MU? 

Davronbek ORIPOV1 

Özet 

Dünya Türkologlarının ve folkloristlerinin “Dede Korkut Kitabı” kitabının destanları bilimle tanındı ki bu onun 

için ilginç. 2019 yılına kadar destanların 12. ciltten (bilgelik) oluştuğu düşünülürse, o yıl boyarların saflarına başka 

bir cilt daha eklendi. “Dede Korkut Kitabı” ifadesi tamamen 13 boyun mu? Başka bir parçası yok mu, yoksa ona 

bağlı bir parça var mı? Bu yazıda “Dede Korkut Kitabı” destanının kopyalarının, onunla ilgili parça ve bilgilerin, 

Dede Korkut, Salur Kazan, Oğurçuk gibi destan kahramanlarının keşfinden bahsedeceğiz. Ve bilimsel olarak 

nitelendirilir. “Dede Korkut Kitabı”nın yüksekliği ve bunlarla ilgili bilgiler, el yazmaları, tarihî kronikler, bize 

ulaşan eserler, çağdaş araştırmacıların araştırmaları temelinde incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: “Dede Korkut Kitabı”, Salur Kazan, Oğurçuk, boy, kopya, Vali Muhammed Hoca, Gumbod, 

Ebulgazi Bahadirkhon, “Şecere tarokima”, tartim. 

Abstract 

The epic “Kitabi Dadam Kurkud” has become known to science and continues to interest Turkologists and 

folklorists around the world. If until 2019 the epic consisted of 12 buoys (ikayat), then in the same year another 

buoy was added to the ranks of the buoys, which again attracted the attention of the world community to this 

priceless work.So, the book “Kitabi Dadam Kurkud” consists entirely of 13 chapters? Does it have other parts or 

are there no parts, parts that relate to it? This article tells about the discovery of copies of the epic “Kitabi Dadam 

Kurkud”, related excerpts and information about such heroes of the epic as Kurkut-Ata, Salur Kazan, Ugurchik. 

And the estimated capacity, scientifically based. The “Kitabi Dadam Kurkud” and related information were 

researched on the basis of manuscripts, historical chronicles, extant works, research by modern researchers. 

Key words: “Kitabi Deda Korkut”, Salur Kazan, Ugurchik, boy, copy, Vali Mukhammad Hodja, Gumbod, 

Abulgazi Bahodirkhon, “Shajarai tarokima”, tartim.  

Аннотация  

Эпос “Книга моего Деда Коркуда” стал известен науке и продолжает интересовать тюркологов и 

фольклористов всего мира. Если до 2019 года эпос состоял из 12-ти буй (хикаят), то в том же году в ряды 

буй был добавлен еще один буй, что вновь привлекло внимание мировой общественности к этому 

бесценному произведению. Итак, “Книга моего Деда Коркуда” полностью состоит из 13 буй? Нет ли у 

него других частей или нет частей, частей, которые к нему относятся? В данной статье рассказывается об 

открытии экземпляров эпоса “Книга моего Деда Коркуда”, связанных с ним отрывках и информации, о 

таких героях эпоса, как Коркут-Ата, Салур Казан, Угурчик. И оценочная мощность, научно обоснованная. 
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Книги “Книга моего Деда Коркуда” и относящиеся к ним сведения были исследованы на основе 

рукописей, исторических хроник, дошедших до нас произведений, исследований современных 

исследователей. 

Ключевое слово: “Книга моего Деда Коркуда”, Салур Казан, Угурчик, буй, копия, Вали Мухаммед 

Ходжа, Гумбод, Абулгази Баходирхан, “Шаджарайи таракима”, тартим. 

 

Tüm Türk halkının paha biçilmez bir hazinesi sayılan Dede Korkut Kitabı’nın dünya 

toplumunda tanınmaya başlaması da 211 yıl oldu. 1811-inci yılında Alman bilim adamı Frixix 

fon Dits, bu destanın Dresden kopyası hakkında ilk bilgiyi verdi (H.F.van Diez, 1811, S. 288-

331). Mukaddime ve 12 hikâyeden oluşan bu nüsha, Türk halklarının tarihinin ne kadar eski ve 

zengin olduğunu dünya toplumuna tam anlamıyla gösterebilmiştir. Dresden kopyası aşağıdaki 

bölümlerden oluşur: 

1. Dirse Han oğlu Boğaç Han destanı 

2. Salur Kazanın evinin yağmalandığı destan 

3. Kam Püre’nin oğlu Bamsı Beyrek destanı  

4. Kazan Bey oğlu Uruz Beyin esir olduğu destan  

5. Duha Koca oğlu Deli Dumrul destanı  

6. Kanglı Koca oğlu Kan Turalı destanı 

7. Kazılık Koca oğlu Yıgenek destanı 

8. Basatın Tepegözü öldürdüğü destan 

9. Begil oğlu Emre’nin destanı 

10. Uşun Koca oğlu Segrek destanı 

11. Salur Kazan esir olup oğlu Uruz’un çıkardığı destan 

12. İç Oğuza Dış Oğuzun âsı olup Beyrek’in öldüğü destan 

1950’de İtalyan Ettori Rossi’nin Dede Korkut Kitabı’nın Vatikan nüshası biliniyordu (Rossi E, 

1950, s. 34-43). Vatikan Kütüphanesi’nin Türkçe el yazması bölümünde 102. numarayla kayıtlı 

olan bu nüsha aşağıdaki boyutları içermektedir: 

1. Hikâyet-i Han oğlı Buğaç Han  

2. Hikâyet-i Bamsı Beyrek Boz Atlı 

3. Hikâyet Salur Kazan’ın evi yağmalandığıdır 

4. Hikâyet-i Kazan Begün oğlı Uruz Han dutsak olduğudur 

5. Hikâyet-i Kazılık Koca oğlı Yegenek Beg  



 
 
 
 

 

6. Hikâyet-i Dış Oğuz İç Oğuza ası olup Beyrek vefatı (Ergin 2004:66) 

“Dede Korkut Kitabı’nın Vatikan nüshası ile Dresden nüshası arasında birçok kelime, cümle 

ve dil özelliğinde fark vardır. 1916 yılı Türk bilim adamı Kilisli Muallim Rıfat, destanların 

mükemmel baskısını İstanbul’da yayımladı. 1938’de Orhon Şaik Gökyay’ın ardından 

Muharrem Ergin’in yayını çıktı. 

Bilimde 2018 yılına kadar sadece bu iki kopyanın bulunduğuna dikkat çekildiği iyi 

bilinmektedir. Aynı yıl İran’ın Gumbad-Kavus şehrinde yaşayan Vali Muhammed Hoca’nın 

kişisel koleksiyonunda “Dede Korkut Kitabı” (Gumbod’un eli) kitabının bir kopyasının daha 

bulunduğu tespit edilmiştir. Bir yıl sonra, Haziran 2019’da bu kopyanın kısa (çoğunlukla dilsel) 

bir çalışması, yazar ekibi tarafından faksla birlikte yayınlanacaktır. 

Gumbad-Kavus şehri, çoğunlukla Türkmenlerin yaşadığı İran topraklarında bulunduğundan, bu 

kopyaya ‒ Türkistan-türkmenakhra kopyası denir. Vali Muhammed Hoca’nın Türk dilinde 

yazılı eserlerin toplanması ve depolanmasındaki verimli faaliyetiyle de ünlü olması dikkat 

çekicidir. 

“Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” olarak adlandırılan bu bölüm, dünyanın bilim 

adamları tarafından “Dede Korkut Kitabı” kitabının 13. ve üçüncü kopyası olarak tanınıyor. 

Ayrıca 2019 yılında bu 13. yüzyıl Türk ünlü folkloristi Prof. Metin Ekici (Metin Ekici, 2019, 

S.219.) ve Azerbaycanlı yetenekli bilim adamı, filoloji bilimleri doktoru Ramiz Asker (Ramiz 

Əsker, 2019, 160 s.) yazarın eserindeki çeviri ve transkripsiyon metinleri ortaya çıkar. 

Bir diğer dikkat çekmek istediğimiz husus, “Dede Korkut Kitabı” adlı İncil destanının 

yüksekliğinin 13. hece ile bitmemesidir. Aslında 24, 30 ve daha fazlası olmalı. 

Azerbaycanlı bilim adamı Memmed Tahir’e göre kitap 12 ay, 12 burç, 12 iklim, 12 imam gibi 

geleneksel figürlerin etkisini simgeleyen 12 hikâyeden oluşuyor. Aslında bu destanların 

sayısının çok daha fazla olması muhtemel değildir (Mömed Tahir, 2011, 234-240 s.). 

Bir kardeş uzmanın görüşünün son cümlesi gerçeğe yakındır (makale 2011’de yazılmıştır, 13. 

hece 2019’da yayınlanmıştır ‒ D.O.) Aradan 8 yıl sonra kanıtını buldu. 

“Dede Korkut Kitabı”nın 13.boyunun Boydan fazla olduğunu 2 örnekle kanıtlamaya 

çalışıyoruz. Türklerin tarihi üzerine benazir alimlerinden Ebulgazi Bahadır Han’ın “Şecere-i 

Terakime” adlı eserinde, uzun yıllar Hive Hanlığını yöneten Oğuzlar (1660-1661-inci yıllarda 

icat edildiğine inanılır), Dede Korkut imgesinden 14-inci zaman. Ayrıca şarkının Salur Kazan, 

Dede Korkut, sesli marş ile ilgili metinleri alıntılanır, bunlara “tartim” denir. 



 
 
 
 

 

Öğretmen halk bilimci Safarboy Rozimboyev’in görüşüne göre, Khorezm’de “bir “tutam un”, 

“bir tutam tuz” gibi ifadelerin bir kombinasyonu da kullanılıyor. Bug’doy’un daha önce 

değirmene çekildiği biliniyor. “Bir totem” ifadesi, değirmende çekilen hamurun bir kısmını 

ifade eder. Ebul Gazi’nin kullandığı “tartim” terimi bu ifadeye gider. Bu anlamda bu terim 

“parça”, “parça”, “uzindi” anlamına gelmektedir (Dede Korkut kitabi, 2019, 126 sayfa). 

Ebulgazi Bahadır’ın yaşadığı dönemde “Dede Korkut Kitabı” ile ilgili destanlar Harezm 

Vahasında söylenmelidir. Bu nedenle, Han ve bilim adamı onları çalışmalarına dâhil etti. 

Aklımızın tam olması için bölümleri eksiksiz getirmeyi gerekli bulduk (Ebulgazi, 1995, 41-42 

sayfa). Eserlerin ilki Salur Kazan’ın tanımına ayrılmıştır. İçinde Salur Kazan’ın köpek-Bachna 

eli ile savaşı, cesaret, davetsiz misafirlere karşı uzlaşmaz mücadele, korku ana dilden 

açıklanmaktadır. 

Qazg’urt tog’din o’ngur toshni 

Salur Qazan o’tri borub,  

Qarbab yug’irlatdi, tutdi 

It Bachna ko’rub anu esi ketdi; 

Alplar, beklar ko’ran barmu Qazan kabi. 

 

Bir qozong’a qirq bir otning etin saldi: 

Ul qozonni so’l eliki birlan oldi, 

Sog’eliki birlan elga ulashturdi, 

Alplar, beklar ko’ran barmu Qazan kabi. 

 

Ko’k osmondin enib keldi, tinli yilan, 

Har odamni yutar erdi ko’rgan zamon. 

Salur Qazan boshin kesdi bermay omon, 

Alplar, beklar ko’ran barmu Qazan kabi. 

O’ttuz, qirq ming lashkar birlan  

Qazan It Bachna ellarini keldi qirib, 

Borib bir nechasi qutuldilar ko’p yolborib, 

Alplar, beklar ko’ran barmu Qazan kabi. 

 

Turk va turkman, arab, ajam ra’iyatlar, 



 
 
 
 

 

Qazan qildi musulmong’a tarbiyatlar, 

Kofirlarni qirdi o’shal ko’p fursatlar, 

Alplar, beklar ko’ran barmu Qazan kabi. 

 

Andin hunar ko’tardilar barcha uli (ulug’), 

Ba’zilarg’a o’rin berdi sag’li, so’lli, 

Bizga bo’ldi qamug’ eling o’rni dingli, 

Alplar, beklar ko’ran barmu Qazan kabi. 

Saboh sayyoh Qo’rqut o’lar bo’lding emdi, 

Ul Qazanning davlatina duo qilg’il, 

Bilgil, karvon ketdi ko’p kech qolding yo’lg’a kirgil, 

Alplar, beklar ko’ran barmu Qazan kabi. 

İkinci parça, Oğlak dilinden söylenen bir emektardır. 

Dundum qochib qaniqli xondin qibla so’rdum,  

Qor el oshib kelgan er o’ngindin do’ndum... 

Qarchilarg’a yerchilarga yo’l boshlatdum;  

Qoyali, qorli ikki qo’la yo’l yumshatdum; 

Arqit-arqit kirlarg’a turchum saldum; 

Ort o’ngumga buzga solib ko’chum tortdum; 

Qar (qir) otimda (tog’) yo’lindin oshib, bordum; 

Qaboqlidin olincha yurt yurtlandum ko’raldashib 

Ortimdin yog’i atdi; 

Qayqi boshli qati yoyg’a ish buyurdum; 

Qonli iringliqa yeng o’qg’a qon yurgutdum; 

Chopsa kesar kurch-po’lodg’a tug’ bog’latdum; 

Qilichim sirib bel egshamda (engsamda) quyi 

qazdum; 

Ova qishlab qar(da) yoylab balqan ashdum; 

Egsa yosin Qora tog’ga o’g’rab keldum; 

Qanqi guruh to’y tutmadi anda bo’ldum; 

Oltun ko’zli tabushqanni keturdi teb; 

Qaz ayog’i uch ayri tamg’a berdum.  



 
 
 
 

 

“Dede Korkut Kitabı”nda hırsız hakkında bilgi gelmemesi dikkat çekicidir. Parçadan, daha 

önce Harezm Vahasında, İran’ın Kafkasya taraflarında, bu Alpin hakkında destanlar olduğu 

ortaya çıktı. İran Devleti’ni listeye eklememizin nedeni, tarihî kaynaklarda Ebulgazi Bahadır 

Han’ın 1630-1640’larda İran’ın İsfahan kentinde siyasi esaret altında yaşamasıdır. Bu dönemde 

Raşididdin, Şerafiddin Ali Yezdi gibi tarihçilerin eserleriyle yakından tanıştı. “Şecere-i 

Terakime” adlı eserin yazılışında Turan ve İran tarihi üzerine 18 yazılı kaynak, halkın ağzında 

muhafaza edilen anlatıları bereketli kullanmıştır. 

“Mavi gökten indi ve yılan rengi herkesi yuttu ve onu görme zamanı geldi. Salur Kazan’ın 

kafasını kesmeden hayatta kalması şaşırtıcı değil, Alpler, Prensler barmu Kazan’ı” cümlenin 

oyuna gelişi, 13 çocuğu tam olarak “Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” adı 

altında tarihe mühürlendi. Türkmenlerin (Türklerin) bulunduğu topraklardan bulunmasında 

ortak nokta, bir örnek daha üzerinde duracağız. “Şecere-i Terakime” adlı eserinde Oğuzhan’ın 

yaşamı boyunca en büyük oğlu Kunkhan’ı tahtına hak ettiği belirtiliyor. Bundan sonra, on altı 

yıl hüküm sürüyor, ebedî dünyaya rixlat. Kunkhon, babasının zamanında bakan olan ve 

kendisine de saygı duyan Arqil Hoca’dan devletin yönetimi konusunda tavsiye ister. Erkil tay: 

“O’g’uzxondin ko’p yurtlar va shaharlar va ellar va o’luk mollar va tirik mollar qolib turur, siz 

olti o’g’ulning har biringizdin to’rt o’g’ul bo’lub, barchasi yigirma to’rt podshohzoda bo’lub, 

siz oltingizdan boshqa va men andin qo’rqa tururmen, dunyoliq uchun og’izlaringiz ola bo’lur 

teb...” yoki “Kunxon Arqil xo’janing so’zini qabul qilib, ulug’ qurultoy qildi, yaxshi va yomon 

xalqning barchasi kelgandin so’ng ul O’g’uzxondin qolgan viloyatlar va ellar va o’luk 

mollarning va tirik mollarning barchasini bu aytilg’an o’ttuz podshohzodalarning ulug’ina 

ulug’cha va kichkina kichikcha berdi, bu yigirma to’rt o’g’ul odmi xotunlardan bo’lg’an erdi, 

munlardin o’zga qumalardin bo’lg’an ham o’g’lonlar ko’p erdi, anlarning ham ahvollarig’a 

loyiq nimarsalar berdilar...”.      

“Dede Korkut Kitabı” destanının “Oğuzname”nin ayrılmaz bir devamı olduğunu, Oğuzhan ve 

torunları hakkında birçok dostun bulunduğunu görüyoruz. Dede Korkut, Salur Kazan, Çirkin 

Alpler hakkındaki bilgilerin “Oğuznameler” de karşımıza çıkmış olması, destanlar belli bir 

Şamaile girdikten sonra bile tarihin derinliklerinden çıktıkları ile ilgili parçaların çoğunluğunun 

bu tür sonuçlara varmamız için bize ivme kazandırmış olması. 

Doğal olarak, bu fikirlerin hepsi henüz kişisel ve tarihsel gerçeklerini bulamayan bilimsel 

hipotezlerdir. Bu konuda yeni fikirler ortaya çıkarsa gelecekteki araştırmalar elbette şaşırtıcıdır 

ve bilmediğimiz boyarların “Dede Korkut Kitabı”nın keşfedilmesine neden olur. 
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DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDA YAHYA KEMAL 

Şamil SÖNMEZ 

“Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç; 

Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç!” 

Bu dizeler; 

Mecliste mebus, 

Darülfünunda hoca, 

Yurt dışında diplomat, 

Yurt içinde bürokrat... 

Bütün yönleriyle mütefekkir, 

Bütün yönleriyle donanımlı bir aydın olan  

Yahya Kemal’e ait. 

Peki, bu denli yüksek vasıflara sahip olan bir beşerî dönülmez akşamın ufkunda tutan şey 

neydi? 

Siyasetçi olması mı? 

Düşünür olması mı? 

Yoksa şair olması mı? 

Kim bilir belki küçük yaşlarda annesini kaybetmiş olmasının verdiği hüzündür. 

1884 Üsküp’te Ahmet Agâh olarak doğar. 

1958 İstanbul’da Yahya Kemal olarak dünya seyrini tamamlar. 

74 yıllık bir serüvene sığdırılan onca şey, 

Onun hikâyesi başarılarla dolu olduğu kadar hüzünlerle doludur. 

Konaklarda kalabalıklarla başlayan bir hayatın yalnızlıkla bir otel odasında nihayete ermesi 

kadar hüzünlü. 

Yahya Kemal Beyatlı 1900’lü yılların başından bugüne Türk Edebiyatının en önemli 

şairlerinden biri olmuştur. Bu başarı sadece o yaşarken sınırlı kalmayıp vefatından sonra da 

hatırı sayılır bir takdir kazanarak sürmüştür. Yahya Kemal’i bu denli sevdiren asıl unsur 

şiirlerinde var olan tılsımdır. O tılsım ki kelimelere can, kulaklara nâme verir, âdeta insan 

ruhunu bilinmeyen yerlerde seyre çıkartır. Onun şiirlerinde okunan her satır kulakta bir ahenk 

var eder. Bu ahenk ruhu tatmin eden estetik zevki oluşturur. Estetik hazzın gerçekleşmesi için 

şart olan kusursuz mısranın ne olduğu da onun şiirlerinde meydana çıkar. Yahya Kemal 

şiirleriyle mazi ve ati arasında bir köprü olmuştur. Öyle ki geçmiş onun şiirlerinde yâd edilir, 



 
 
 
 

 

gelecek onun şiirlerinde hayal edilir. Şiirlerinde ne geçmişten kopar ne gelecekten uzaklaşır. 

Öyle hassas, öyle büyük bir özenle bu çizgiyi muhafaza etmiştir ki, onun bu ustalığı her zaman 

takdire değer kalmıştır. Yahya Kemal şiirleriyle edebiyatımızın son yüzyılına damgasını 

vurmuş üstün kabiliyetleri olan bir şair olmasının yanı sıra, düşünce dünyamızı onaran bir fikir 

adamıdır. Şiirleriyle insan ruhuna hitap ederken fikirleriyle de düşünce dünyamızı inşa etmenin 

gayretini gösterir. Memleketine son derece bağlı, gerçek bir vatansever olan Yahya Kemal’i 

büyük bir hevesle gittiği Paris bile bu sevgisinin önüne geçirememiştir. 

Onun en büyük arzularından birisi de çok sevdiği memleketinin kalkınması ve gelişmesidir. Bu 

uğurda şiirler yazmış, düşüncelerini ortaya koymuştur. 

Memlekete olan bütün hizmetleri için aziz ruhu şâd olsun... 

Yahya Kemal’in Şiir Görüşü 

Dil mükemmeliyetiyle musikiye dayanır. Ona göre şiir, alelade cümlelerden değil nağmeden 

meydana gelir. Bu yüzden gözle veya zihnî bir okumadan çok sesle okunmaya muhtaçtır. Mısra 

bir nağme olmalıdır, bunun için de kelimelerin kulakla seçilmesi ve mısradaki yerlerinin 

bulunması gerekir. Bu düşünce, şairi kelime seçiminde ve mısra kompozisyonunda 

birçoklarında aşırı telakki edilmiş bir titizliğe sürüklemiştir. Gerek bu titizliği gerekse şiirlerini 

sağlığında kitap hâline getirmekten kaçınması, hatta çok defa bizzat dergilerde bile neşrine talip 

olmaması, onların gözle okunması değil, dinlenmesi ve söylenmesi isteğinden doğmuş 

olmalıdır.  

Yahya Kemal’i Var Eden Üç Şehir 

Üsküp:  

Yahya Kemal, yetişmesinde Üsküp’ün, oradaki Yeni Mektep’in ve Mekteb-i Edeb’in, bilhassa 

annesinin rolü olduğunu hatıralarında belirtir. Edebiyata ve özellikle şiire karşı ilgisinin de 

Üsküp İdadisinde başladığını söyler. Bu yıllarda Recaizade Ekrem’i, Abdülhak Hamid’i, 

Muallim Naci’yi ve Ziya Paşa’yı okuduğu gibi eski divanları da elinden düşürmediğini hatta 

Esrar mahlasıyla şiirler yazdığını anlatır. Bu arada çeşitli edebiyat ve musiki meclislerine de 

devam etmiştir. 

Paris:  

Yahya Kemal’in gerek sanat ve edebiyat gerekse tarih görüşlerinin teşekkülünde Paris’te 

geçirdiği dokuz yılın büyük rolü olmuştur. Bir taraftan o yıllarda şöhretleri devam eden Fransız 

romantiklerini okuyor, bir taraftan da realist romancıların eserlerini takip ediyor, sembolist ve 

parnasyen şairleri tanıyordu. Şiirine bir kültür temeli bulmak için Fransızların yaptıklarını 



 
 
 
 

 

araştırıyor, onların millî tarih görüşlerinin edebiyatlarına nasıl kaynak teşkil ettiğine dikkat 

ediyordu. 

Ve Yahya Kemal’in İstanbul’u: 

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! 

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. 

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! 

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.” 

 

“Nice revnaklı şehirler görülür dünyada, 

Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. 

Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada 

Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. 

 

İstanbul’a olan büyük sevdasını bu dizelerde görmek mümkündür. 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

KÂBE KAPINIZDA BİLMEZ MİSİNİZ? 

Mert Muhammed DOĞAN 

Türkçe bir kelime olan “gönül” (köŋül) sözlük anlamı ile sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. 

kalpte oluşan duyguların kaynağı, iman, sevgi ve nefretin, iyi ve kötü bütün duyguların kaynağı 

olduğu kabul edilen kalbin manevi yönü, yürek, dil gibi anlamlara gelmektedir. 

Tasavvuf anlamı ise Cenabıhakk’ın insanda tecelli ettiği yer, tasavvufi aşkın kaynağı anlamına 

gelmektedir. 

Öncelikle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü’nde gönlün Allah’ın evi olarak düşünülmesi hakkında 

şunlar söylenmiştir:  

Beyt kelimesi ya Allah’ın evi (beytullah) gibi isim veya mamur beyt (El-Beytü’l-mamur) gibi 

sıfat tamlaması hâlinde kullanılır. İlahi sureti kabul edip Vücudi tecelliye mazhar olması 

itibariyle kul, Hakk’ı içine alması ve sığdırması itibarıyla müminin kalbidir. Yerlere ve göklere 

sığmadım ama mümin kulumun kalbine sığdım, kutsi hadisiyle bu eve işaret edilmiştir. 

Bu yazıda ise “gönül” mazmununun hangi anlamlara, değerlere denk geldiğini ve divan 

edebiyatından, halk edebiyatından örneklerle açıklanmaya ve gönle atfedilen manalara 

değinilecektir. 

Kur’an-ı Kerim’de gönlün; kalb, kulûb, sadr, sudur, fuâd, efide kelimeleriyle çeşitli konular 

dâhilinde elliyi aşkın surede geçtiği tespit edilmiştir.  

Edebiyatımızda gönül mazmunun kaynağı Kur’an-ı Kerim ve hadislere dayanmaktadır. 

En sade anlatımıyla ve gönlün Kâbe olması yahut Kâbe’den de üstün tutulması, Allah’ın evi 

olması, Allah’a komşu olması gibi anlamlara gelmektedir. Söz gelimi bir hadiste şöyle 

denmiştir: 

Ey Kâbe! Sen ne güzelsin ve kokun da ne güzel! Sen ne yücesin ve saygınlığın da ne yüce! 

Ama canım elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Allah nezdinde müminin kalbi senden daha 

yücedir. 

Hz. Mevlana’nın bir gazelinden örnek vermek gerekirse; 

ييد كجا ييد كجا ، رفته حج به قوم اى -Ey komî be hac refte koca îd koca îd 

[Ey hacca giden millet neredesiniz neredesiniz?] 

ييد بيا  ييد بيا ، جاست همين معشوق -Mâ’şuk hemin cast biya îd biya îd 

[(Ne gerek var hacca gitmeye) Sevgiliniz burada gelin gelin] 

ارديو  به ديوار يۀ همسا تو معشوق -Mâ’şuk-ı tû hemsâye-i divâr be divâr 



 
 
 
 

 

[Sevgiliniz karşı karşıya değil, duvar duvara olan yan komşundur.] 

ييد ا هو چه در شما گشثه سر يه باد در -Der bâdiye-i, sergeşte şomâ der çi hevaîd 

[O hâlde çölde niye avaresiniz, ne arıyorsunuz (hevesiniz, arzunuz nedir)]  

ببينيد معشوق  صورت   بي صورت   گر -Ger sûret-i bi sûret-i mâ’şuk bibinîd 

[Eğer (sevgilinizin) suretini görmeden âşık olmaya gücünüz var ise]  

ييد شما كعبه هم و هانه هم و خواجه هم -Hem hâce vu hem hâne vu hem Kâbe şoma îd 

[(İşte o zaman) hem hoca hem ev hem Kâbe de sizsiniz] 

فتيد بر خانه بدان راه آن از بار ده -Deh bar ez ân rah bedan hâne bereftîd 

[On kez o yoldan o eve (Kâbe’ye) gittiniz] 

ييد آ بر بام برين خانه ازين بار يك -Yek bar ezin hâne berin bâm berâ îd 

[Bir kez de bu evden (gönlünüzden, kalbinizden) gitmeyi deneyin] 

باد شما گنج شما رنج آن همه اين با -Ba in hemi ân renc-i şoma genc-i şoma bad 

[(Sizler bütün bu öğütlerime rağmen) diğer yoldan gitmeyi düşünüyorsanız ıstırap 

ve defineniz sizlerin olsun] 

يد شما  پرده شما گنج بر كه افسوس -Efsus ki ber genc-i şoma perde şoma îd 

[Ne yazık ki siz bir defineye sahipsiniz o defineye kendiniz perdesiniz] 

 

Hz. Mevlâna bu gazelinde hacca giden kişilere seslenerek Kâbe’den daha üstün olan gönlün 

önemine dikkati çekmekte ve sevgiliniz burada diyerek, o sevgilinin nerede olduğunu ve o 

sevgiliye nereden ulaşabileceklerini açıklamaktadır. 

Üçüncü mısrada “Sevgiliniz karşı karşıya değil, duvar duvara olan yan komşundur” diyerek 

Kâf Suresi 16 ve 17. ayetlere gönderme yapmıştır. Kâf Suresinde Allah insanlara; “Biz ona şah 

damarından daha yakınız” buyurmaktadır. Bu suredeki ifadeler ve Hz. Mevlana’nın bu 

mısrasındaki anlam gönül mazmunu ile örtüşmektedir. 

Sonraki mısralarda ise Allah’a ulaşmanın Kâbe’ye giderek ve görerek değil de insanın kendi 

gönlüne ve kendi gönlündeki yolu takip ederek Allah’a ulaşması gerektiğini vurgulamıştır. 

İnsanlara on kere o yoldan gittiniz, bir kere de bu yoldan gidin diyerek öğüt vermektedir. İşte o 

zaman insanın kendisinin hem hoca hem ev hem Kâbe olacağını söylemiştir. 

Dördüncü mısra son iki mısrayı tamamlar niteliktedir. “Siz bütün bu öğütlerime rağmen o 

sıkıntılı yoldan (Arap coğrafyası-çöl ikliminden) gitmeyi düşünüyorsanız çektiğiniz ıstıraplar, 

eziyetler ve defineniz sizlerin olsun” demiş ve son mısrasını hayıflanarak “Siz bir defineye 

(gönül hazinesine) sahipsiniz fakat o defineye siz kendiniz perdesiniz” diyerek insanın kendi 



 
 
 
 

 

gönlüne perde çekmesinden, kendine perde olmasında yakınmaktadır. Hemen hemen aynı 

manalara gelen cümleyi Sâdî ise gönlü şu şekilde görmüştür;  

Dil bedest aver ki hacc-ı ekberest 

Ez hezeran Kâbe yek dil bihterest 

Kâbe bünyad-ı Halil-i, Azerest 

Dil nazar-gâh-ı Celil-i ekberest 

“Gönül ele al ki haccı-ı ekber budur. Bir gönül binlerce Kâbe’den daha üstündür. Kâbe Hazreti 

İbrahim’in yaptığı binadır. Gönül ise büyük Allah’ın baktığı yerdir.” Şah İsmail Hatayi ise; 

“Hatayi hâl çağında 

Hak gönül alçağında 

Bin Kâbe’den yeğrektir 

Bir gönül al çağında” diyerek gönlü bin Kâbe’den daha üstün tutmuş ve insanların yaşadıkları 

çağda gönül almanın daha üstün olduğunu söylemiştir. Yunus Emre ise alçak gönüllü olmaktan, 

gönül almanın öneminden, gönül yıkmanın kötülüğünden şu şekilde bahsetmektedir: 

“Bir kez gönül yıktın ise 

Bu kıldığın namaz değil 

Yetmiş iki millet dahi 

Elin yüzün yumaz değil.” 

Yunus Emre bu dizelerinde Allah’ın evi/komşusu olan gönlün yıkılmasının namazla/ibadetle 

düzelemeyeceğinden bahsetmiş ve gönlü daha üstün anlatmıştır.  Öyle ki irsal-i mesel/darb-ı 

mesellerimizde “Dil şikest olanlar hasmullah olur” gönül kıranlar Allah’a düşman olur, 

denilmiştir. Yunus’a göre en büyük savaş, en üstün hac, en üstün kulluk gönül yapmaktır. En 

yüce iş gönül alçaklığıdır. 

Miskînlikden buldılar kimde erlik varısa 

Nerdübândan yitdiler yüksekden bakarısa 

Gönül yüksekde gezer dem-be-dem yoldan azar 

Taş yüzine ol sızar içinde ne varısa 

Ak sakallu pîr koca bilmez ki hâli nice 

Emek yimesin hacca bir gönül yıkarısa 

Sagır işitmez sözi gice sanur gündüzi 

Kördür münkirün gözi ‘âlem münevver ise 

Gönül Çalab’un tahtı gönüle Çalap bahdı 



 
 
 
 

 

İki cihân bed-bahtı kim gönül yıkarısa 

Sen seni ne sanursan ayruga da anı san 

Dört kitâbun ma’nîsi budur eger varısa 

Bildük gelenler geçmiş konanlar girü göçmiş 

‘Işk şarâbından içmiş kim ma’nî tuyarısa 

Yûnus yoldan ırmasun yüksek yirde turmasun 

Sinle Sırât görmesün sevdügi dîdârısa 

 

Bin kez hacca vardunısa bin kez gazâ kıldunısa 

Bir kez gönül sıdunısa gerekse yüz yıl yol dokı 

Gönül mi yig Ka’be mi yig eyit bana ‘aklı iren 

Gönül yigdür zîrâ ki Hak gönülde tutar turakı 

“Ben gelmedim dâviyüçün, benim işim seviyüçün 

Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.”  

 

Yunus bu sözleri ile gönlün önemine vurgu yapmaktadır. Gönlün Kâbe’den üstün tutulduğunu 

anlatan divan şairlerimizden örnek vermek gerekirse: 

“Müᵓminüñ ḳalbidür iy ṣāḥibdil Allâhuñ evi 

Leyse maḳbūli’ṣ-ṣalāti’l-ᶜabdi illâ bi’l-ḥużūr” 

(Nesimi) 

 

“Göñlümüz beyt-i Ḫudādur sīnemüz mirᵓāt-ı Ḥaḳ 

Ḥaḳ cemālün görmek isterseñ baṣīret gözin aç” 

(Müştâk Baba) 

 

“Göñüldür beyt-i Yezdān ᶜarş-ı Raḥmān 

 Süpür sil Ḥaḳdan özge nesne ḳoma” 

(Lâmekânî Hüseyin Efendi) 

 

“Fużūlī ḥāli olmaz ṣūret-i dil dōst fikrinden 

Bu maᶜnīden ki Beytullâh dirler ḳalb-i müᵓmindür” 

(Fuzûlî) 



 
 
 
 

 

 

“Ḳalbe Beytullâh buyurmışdur o Şāh-ı Enbiyā 

Ḫāne-i Ḥaḳ bendedür ben beyt-i Raḥmān olmışam” 

(Mehmed M. Enderî) 

 

“Göñül bir beyt-i maᶜmūr u ṣafādur ᶜaşḳ miᶜmārı 

Yatır ammā ki şimdi başka bāmı başka dīvārı” 

(Şeyh Gâlib) 

 

“Firāḳ u mihnet-i hicrüñ yaḫupdur göñlümüñ şehrin 

N’ola bir kez viṣālüñden yapasañ beyt-i maᶜmūrı” 

(Nesîmî) 

 

“Beyt-i maᶜmūr iken dil-i Caᶜfer 

Böyle yıḳmaḳ neden behey kāfir” 

(T. Cafer Çelebi) 

 

Sür çıḳar aġyārı dilden tā tecellī ide Ḥaḳ 

Ḳaṣdüñ Allâh ise ᶜâşıḳ māsivāllâhı bıraḳ 

Pāk idüp bütḫāneñi beyt-i Ḫudā yapmaġa baḳ 

Beyt-i maᶜmūr olmaġa vīrāne ḳalbüñdür eḥaḳ 

Pādişāh ḳonmaz serāya ḫāne maᶜmūr olmadan 

(M. Pertev) 

 

Gönül, Allah’ın evi olarak düşünüldüğü için gönle girebilmek de oldukça önemli görülmüştür. 

Lâmekânî Hüseyin Efendi, on dört beyitlik birinci gazelinin bütününde gönle (Allah’ın evi) 

nasıl girilebileceğini tarif etmiştir. Gazel şöyledir: 

Ey ṭalebkār-ı Ḫudāvend-i kerim-i zü’l-ᶜatā 

Ṣādıḳu’l-ḳavl u ᶜuluvvü’l-himmet-i abd-i rıżā 

Bir laṭīfedür göñülden söylerüz ṭāliblere 

“Ḳalb-i müᵓmin beyt-i Yezdāndur” buyurdı Muṣṭafá 

Göñline gir kim “Ve men yedhuluhu āminen” 



 
 
 
 

 

Ḥaḳḳuñ evidür aña giren emīn olur şehā 

Girmek oldur kim nefis ḳopduġı yire varasın 

Anda ḥaḳḳānī hemīşe fikr idesin dāᵓimā 

Dünyevī yā uḫrevī efkâr gelse eyle red 

Māsivādur fikr-i Ḥaḳdan ġayrı hep ey müctebā 

Varluġuñı Ḥaḳḳa vir varlıḳ Ḥaḳuñ olsun hemīn 

Sen çıḳ aradan hemān ḳalsın Yaradan muṭlaḳā 

Ḥaḳḳı var u kendüñi yoḳ fikr it anda ol muḳim 

Bu teveccühden göñül oġlı ṭoġar iy mehlikā 

Bu veleddür cāna cān u hem büt-i tersā beçe 

Ṣāḥib-i keşf ü keramet şevk u zevḳ ey pür ṣafā 

Bekle göñlüñ Rabbüñi fikr eyle fikr-i ġayrı ḳo 

Ṭaşra gezme gir vücūduñ şehrine ol pādişā 

Ṭālib-i ḳābil gerekdür ᶜāşıḳ-ı serbāz hem 

Maḥv ide öz varlıġın tā kim göre Ḥaḳdan liḳā 

“Kullu şeyᵓin hālikun illā vecheh” buyırdı Ḥaḳ 

Yok durur ġayruñ vücūdı gözün aç gör ey fetā 

Ḥaḳ ile vuṣlat dilerseñ varlıġuñ eyle fenā 

Kendüliksiz vāṣıl oldı enbiyā vü evliya 

Senliġüñdür saña perde aradan ḳaldur seni  

Senliġüñ gitse bulırduñ derdüñe Ḥaḳdan devā 

Lāmekānī veş bu üslūb üzre göñlin bekleyen 

Fānī olur kendüzinden Ḥaḳ ile bulur beḳā. 

 

“Gir göñül Kaᶜbesine tā ki ṣafā kesb idesiñ 

Görmek isterseñ eger ṭāᵓife-i ᶜuşşāḳı” 

(Muhibbȋ) 

 

“Göñül Kaᶜbesine saᶜy eyle ir sen 

Ḥaḳīḳat üzre it tā sen de gel ḥac” 

(Cemâlî) 

 



 
 
 
 

 

“Kaᶜbe karşumda da olsa gözüm etrafa baḳar 

Gözler ol Kaᶜbe-i cānı nitekim ḳıblenümā” 

(Şeyhülislâm Yahyâ) 

 

“Ne yapılmışdur ki velḥāṣıl göñül vīrānesi 

Kaᶜbe yapmaġla berāberdür Ḫudā ᶜallāmdur” 

(Şeyh Gâlib) 

 

“Muḳarrerdür bu ᶜārif göñli yapmaḳ Kaᶜbe yapmakdur 

Revādur Kaᶜbe bünyād idesiñ şāhum Ḫalīl āsā” 

(Nev’î) 

 

“Yapdıġında yazmış İbrāhīm-i Āẕer Kaᶜbeye 

Yap göñül varmaḳ dilerseñ iy birāder Kaᶜbeye” 

(Hayâlî) 

 

“Ḫāne-i ḳalbüm eylesün termīm 

 Kaᶜbe yapmaḳ dilerse İbrāhīm” 

(Bâkî) 

 

“Müᵓminüñ ḳalbin yaparsañ yap ki Beytullâhdur 

Bir göñül yapmaḳdur ancaḳ bu ᶜimāretden ġaraż” 

(Süheylî) 

 

“Ẓulm-i faḳr ile yıḳılmış göñlümi ger yapasıñ 

Kaᶜbe bünyād eyledüñ vallâhi sulṭānum hemān” 

(Hayretî) 

 

“Yıḳma göñlüm ḫānesin iy gözlerümüñ nūrı kim 

Kaᶜbe yapmaḳ gibidür yapmaḳ göñül viranesin” 

(Revânî) 

 



 
 
 
 

 

“Arşı yıḳmaḳ gibidür ḳalbümi yıḳmasun iñen 

Kaᶜbe yapmaḳ gibidür göñlümi ābād itsün” 

(Şem’î) 

 

“Ṭavāf-ı Kaᶜbenüñ gerçi sevābı çoḫdur iy mevlā 

Göñül Allâh evidür çün ṭavāf itmek anı evla” 

(Nesîmî) 

 

“Bir göñül ṣıyan kim īmāndan çıḳar 

Eyle dut kim Kaᶜbeyi yüz kez yıḳar” 

(Gülşehrî) 

 

Halk şairlerimizden olan Narmanlı Sümmanî ise bir şiirinde aynı hakikatleri şu sözlerle 

anlatmıştır: 

“Gurbete gidenler azığın alır 

Kimisi gider de kimisi kalır, kimisi kalır 

Kimi sevap için Kâbe’ye varır 

Kâbe kapınızda bilmez misiniz?” 
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KERVAN YARIŞINDA: İNGİLİZ SÖMÜRGECİLİĞİNİN GENEL KARAKTER YAPISI 
Eyyüp EFEOĞLU 

İngiliz sömürgeciliği, bilinen sömürge mefhumuna karşın döv-sev politikası ile sürdürülen 

sömürgecilik yöntemidir. Nitekim bu yöntemi iyi idrak etmek günümüz sömürü dinamiklerini 

çözümlememiz adına önem arz eder. İngilizler 15. yüzyıl sonlarında başladıkları sömürge 

faaliyetlerinde ne İspanyollar ve Hollandalılar ne de Portekizliler gibi oldular. Hatta öyle ki 

onlarla rakip olan Fransızları dahi taklit etmediler. Çünkü İngilizler, taklitten çok ders almayı 

yeğlediler. Bu derslere çalışarak sömürgeci yapılarını geliştirdiler. Tahripkâr olmak yerine 

yapıcı oldular. Bundan dolayı sürdürdükleri sömürgeciliğin genel karakterini yapıcılık ile 

oluşturdular. Yazımızda İngiliz sömürgeciliğinin genel karakterini tartışıp yapıcılık hususuna 

değineceğiz.  

İngiltere, İspanyol ve Portekizlilerin başlattığı sömürü kervanına 1497 yılında yeni kıtaya ayak 

basarak başladı. Ancak öncesinde bu kervanın sahipleri olan İspanyol ve Portekizlilerin amaç 

ve gereçleri dışında hareket eden İngiltere, İspanyollar gibi altın arayışında değildi. Veyahut 

İspanyolların “Encomienda” sistemi gibi kendisini soylu görüp çalışmayı sadece köylülere 

atfetmedi. Aksine İngiltere, ayak bastığı yeni kıtada çalışmaya gelmişti. Tıpkı Luraghi’nin 

dediği gibi; “Cortes, bir köylü gibi toprakta çalışmaya değil, altın aramaya gelmişti. 

İngiltere’den göç etmiş olan köylülerin ve burjuvaların yapıları başkaydı, bunlar sadece toprağı 

işlemek için gelmişlerdi; savaş adamı olmaktan çok kürek, çapa, bel adamıydılar, ormanları 

kesiyorlar, topraklar açıyorlar ve ekiyorlardı. Dolayısıyla İspanyol altınının kaynağı çok çabuk 

kuruyacaktı, ama göç eden İngilizler tarafından alın teri (çoğunlukla kan ve gözyaşları) ile 

işlenen Amerika’nın sert toprağından, suyunu çekmeyen ve tükenmeyen gerçek zenginlik 

doğacaktı” (Luraghi, 2011:103). Görüldüğü üzere İngilizler ticari faaliyetler düşündüğünden 

dolayı sadece sömürgesini ekonomik yaklaşımlarla sürdürmüştü. Çünkü güç ve kuvvet 

kullanmak yerine yeni bir hayat ve yeni bir düzen teşkil etmek daha uygundu. İlk sömürü 

kervanına giren İngilizler, tamamen ekonomik ve ticari düşünüyorlardı. Bundan dolayı 

kendilerinde olmayanı, sömürülen topraktan elde etmeyi yeğlediler. İngilizlerin ilk sömürge 

karakteri tamamıyla buydu. Tabii her ne kadar İngilizlerin sömürü karakterini Hindistan ile 

başlatanlar olsa da bundan önce yeni kıtada düzenlemiş olduğu faaliyetleri bir skeç gibi yazan 

İngilizler, Hindistan’da bunu senaryoya çevirdiler ve uzun metrajlı bir film çıkarabilmek adına 

epeyce çabaladılar. İngilizlerin temel amacı kolonileştirdiği bölgede üretim teşkil etmesiydi. 



 
 
 
 

 

Hatta üretimle birlikte bir yönetim sistemi de getirdi. Bu diğer sömürgeci devletlere nazaran 

büyük bir faaliyetti. Nitekim daha evvel bahsettiğimiz üzere İspanyollar ve Portekizliler, 

başlattıkları coğrafi keşifleri tamamıyla altın açlığıyla ayaklanmışlardı. Ya altın ya ölüm 

mottosu, İspanyol ve Portekiz mefhumunda iyice yerleşmiş idi. Mamafih, keşfettikleri Latin 

Amerika’da var olan İnka ve Aztek medeniyetlerinin altınlarını ve değerli parçalarını alarak 

tahrip etmeye, orada yaşayan insanları katletmeye başladılar. Oysa İspanyol ve Portekizliler 

Latin Amerika’nın coğrafi özelliklerini kullanmış olsalardı. Ancak bahsetmiş olduğumuz 

medeniyetler tarım arazileri kapsamından çok zengin idiler. İngilizlerin 19. yüzyılda 

dalgalandırdıkları sömürge bayrağına belki de kendileri sahip olacaktı.   

İngilizlerin sömürge mefhumu ilk olarak yeni kıtada işledikleri birtakım ticari faaliyetlerle daha 

da değişime uğradı. Ve daha çok sömürülecek bölgeler arayışına çıkıldı. Her ne kadar 

İspanyollar ve Portekizliler, İngilizler kadar yapıcı davranamasalar da İngilizlere sömürülecek 

toprakları kendi elleriyle sundular. Nitekim İngiliz Sir Walter Raleigh, bir tür deniz 

emperyalizminin teorisyeni olarak: “Denize hâkim olan ticarete de hükmeder; ticarete hâkim 

olan ise dünya zenginliklerine hükmeder, yani dünyaya hâkim olur...” (Ferro, 2002: 89-90) 

düşüncesiyle İngiliz sömürgeciliğinin karakterini cehren sunmuştu. Öyle ki, Portekizli kâşif 

Vasco de Gama’nın “arzular” ülkesi olan Hindistan’a ayak basması ve bastığı toprakların 

kokusunu Avrupa’ya taşıması ile birlikte İngilizler bu kokuya iştirak etmek için çeşitli 

faaliyetlere girdi. Konumuz açısından Hindistan’a değinmek çok daha doğru olacaktır. 

Bilindiği üzere Hindistan coğrafyası insan gücü ve zenginliğiyle bilinen bir coğrafyaydı. 

Üretimdeki ürün çeşitliliğinden tutalım, baharat zenginliğine ve uluslararası bir ticaret ağına 

dâhil olan Hindistan, Portekizliler tarafından Avrupa’ya tanıtıldıktan sonra İngiliz 

sömürgeciliğinin genel karakterini teşkil edecek sahneyi barındırmıştır. Bundan ötürü 

İngilizlerin sömürge yapısı Hindistan coğrafyasında daha da somutlaşacaktır. 

İngiltere Hindistan’ı sömüren en son batılı ülke olmuştur (Bulut, 3, 2003: 72). “Peki, buna 

rağmen bir diğer sömürgecileri ardına bırakıp müferrih güce nasıl ulaşmıştı?” sorusu akıllara 

gelmektedir. İşte bu sorunun cevabı İngiliz sömürgeciliğinin genel karakterini oluşturur. Daha 

öncesinde bahsettiğimiz üzere İspanyol ve Portekiz örneğinin aynısı Hindistan’da da 

gerçekleşmekteydi. Hindistan’da ilk olarak Hollandalılar ve Fransızlar cirit atıyorken genellikle 

doğu Hint adalarında çeşitli yağmalamalar ile bunu sürdürmektelerdi. En nihayetinde Fransızlar 

yine Hint coğrafyasının düzensizliğine düzen olmaya çalışmışsa da bunu İngiltere kadar 



 
 
 
 

 

başaramamıştır. Fakat yine de Fransızlar, İngiltere’nin sömürgecilik karakterine yakın bir 

yaklaşım ile Hindistan’a çökmüştü. Ancak İngiltere bu sömürge karakterini bahsetmiş 

olduğumuz ülkelere borçluydu. Nitekim yine ilk sömürgecilerden örnek vereceksek bilindiği 

üzere yeni kıtanın zenginliğini olmakla rehasını yayan İspanyollar ne Fransızlarla baş 

edebildiler ne de İngilizlerle. İşte Hindistan’ın durumu da böyleydi. İngilizler Hindistan için 

sürdürecekleri faaliyetleri çok titiz bir biçimde incelemişlerdi. Benim nezdimde İngilizlerin 

sömürgecilikteki bu gücü elde etmelerinin en büyük sebebi Hollanda, Portekiz ve Fransa’nın 

kalıntılarını kendi lehine çevirmekle gerçekleştirmiştir. Zaten asıl ana karakterini bu şekilde 

oluşturmuştur. Çünkü “İngiliz sömürgeciliği genel olarak diğer ülkelerin sömürge politikalarına 

kıyasla daha esnek ve mutedil olarak değerlendirilir” (Özcan, 22, 2000: 301). Nitekim Hollanda 

ve Fransa’nın Hindistan üzerindeki sürdürdüğü ticaret ağına iştirak etmek isteyen İngilizler 

sadece ama sadece merkantilizm düşüncesi ile Hindistan olmakla Hint doğu adalarına göz 

koydu. İşte İngilizleri diğer sömürgecilerden ayıran nokta da buydu. Yazımızın başından beri 

bahsettiğimiz İngilizlerin ticaret aşkı kendilerini meşru bir sömürüye itmiştir. Ancak bu durum 

İngiliz sömürgeciliğinin ana eksenini oluşturmuşsa da diğer tasarrufları ele almak çok daha 

doğru olacaktır. Bir kere Hindistan düzensiz bir ülkeydi. İngilizler bu durumu çok iyi 

bilmekteydi. Dolayısıyla 1600 yılında kurdukları İngiliz doğu kumpanyası ile Hindistan’ın 

düzensizliğine düzen olmaya çalıştı. Ve bir zaman sonra İngilizler Hindistan’da yeni bir 

İngiltere kurmayı düşündü. Bakıldı ki Hindistan’ın düzeni yok ve çok dağınık bir sistem söz 

konusu, bu yüzden yeni kıtada sürdürdükleri “self government” (öz yönetim) anlayışını 

Hindistan’da da uygulamaya başladılar. İngilizler sadece yararlanmak istemişlerdir. Ama bu 

yararı bir Hintli gibi yapmaları gerekiyordu. Çünkü Fransızların yaptığı birtakım teşebbüse 

karşı ayaklanan Hintlileri görmüştü. Bundan dolayı İngilizler ilk önce ticaret ile başladığı 

sömürgecilik anlayışına yenilik getirerek bu işi Hint İngiltere’sine çevirdi. Hem Hindistan’ı 

tadil etti hem de kendisine benzetmeye çalıştı. Bu hususta Hindistan’ın düzensizliğine tanzim 

getiren İngiltere pek destek gördü. Peki, daha sonra ne yaptı? Ticaret ile konduğu Hindistan’a 

Avrupa medeniyetinin sistemini düzmeye çalıştı. Ve az gelişmiş topraklardaki insanları 

“karanlıktan kurtarmak” gibi bir görev ve “medeniyet götürmek” gibi bir sorumluluk 

anlayışıyla” (Özcan, 22, 2000: 301). Hindistan gibi amik (derin) medeniyete sözde yapıcı 

olmaya çalışıldı. Hasılı, İngiliz sömürgeciliğinin ana hatları bu şekildeydi. Ancak Hindistan’da 

şu ana kadar hiçbir sömürgeci devletin yapmadığını yapan İngilizler, Hindistan’ı daha iyi 

sömürebilmek adına düzenledikleri tadili genişleterek ülkenin her bir bölgesine demir yolları 



 
 
 
 

 

kurdurttular. Ürün akışının hızlı olmasını sağladılar. Bu akış hızlandıkça ticaret çarkı dönecek 

ve İngiltere aktif ticari akışına ulaşacaktı. Hindistan’da çekilen İngiliz filmi çeşitli 

yönetmenlerce (valilerce) sürdürüldü. Başkent Londra, ancak toprak Hindistan’dı. Dolayısıyla 

İngilizler, Hindistan’ın ticari zenginliği için düzenledikleri tadilleri bir de eğitim sistemi ile 

dillerine ve dinlerine kadar genişlettiler. Hintlileri yanlarına çekmeye ve kendilerine bağlı 

bırakmaya çalışmıştır. Bundan ötürü İngiliz sömürgeciliğinin genel karakteri pragmatizm ile 

yoğrulan iyi niyet olmuştur. Bu sistemi ne Fransa ne Hollanda ne de Portekizliler 

sürdürmüşlerdi. Bu tamamıyla yepyeni bir sömürgecilik anlayışıydı. Bundan dolayı tahrip 

yerine tadili benimseyen İngiliz sömürgeciliği elde ettiği insan gücü ve ticari güç ile dünyaya 

hüküm sağlayacak zenginliğe ulaşmıştır. Velhasılıkelam, İngilizler sömürü altında bıraktıkları 

bölgelere kendi yönetimlerini beraberinde götürerek kolonilerini kendi yöntemleri ile 

yönettiler. Sömürülerini tahrip ile yapmayıp yapıcı olmakla devam ettirdiler. Ne Fransa ne de 

Hollanda gibi oldular. Tamamıyla bir Hintli gibi yaklaşarak sözde Hindistan için düzenlediği 

reformlar neticesinde kendi ticari güçlerini arttırdılar. İngilizlerin Hindistan’a sağladığı en 

devrimlerden biri kuşkusuz kıta üzerinde inşa edilen demir yollarıdır. Demir yolları ile sağlanan 

aktif ulaşım-iletişim akışı, hem ticaret, sanayi hem de telgraf ve posta araçlarını hızlandırmıştır. 

Nitekim sağlanan bu ulaşım ile birlikte İngiltere’nin ihracat ile ithalatı olmakla kıta üzerinde 

sağladığı ham maddelerin daha hızlı taşınması, üretilmesi ve satılmasını sağlamıştır. Böylece 

İngilizler, Fransızlar gibi kendi gücünü ve hâkimiyetini gaddar bir şekilde göstereceğine 

öncelikle Hintlilere bir dost gibi yaklaşıp dostlarının sorununa çözüm getirdiler. Ve ardından 

Hindistan’ı bir Hintli gibi sömürmeye başladılar. 

Sonuç 

İngiliz sömürgeciliği 1467 yılında başladığı yeni kıtadaki serüvenine doğu Hint adaları olmakla 

Hindistan’da pek etkili güce ulaşmıştır. İngiliz sömürgeciliği tamamıyla ticaret ve piyasa 

üzerine kurulu bir sömürgecilik yapısı olduğundan dolayı 1600 yılında kurmuş olduğu doğu 

Hint kumpanyası sayesinde ilk olarak başladığı ticari eksenli faaliyetlerinde Hindistan’ın 

düzensiz yapısından ötürü siyasi ve sosyal değerlerine de genişleyerek Hindistan’da bir Hintli 

gibi genişledi. İngilizler, bu zamana kadar süre gelen sömürgeci devletlerinin yapmadığı tahrip 

karlık sayesinde tatlı dillerini kullanarak Hindistan’da kolonileşmeyi başardılar. Bundan 

dolayıdır ki, İngiliz sömürgeciliğinin genel karakteri tahrip etmekten çok tadil etmek uygun 

olmuştur. Çünkü İngilizler kolonileştirdikleri bölgelerde kendi yönetim tarzlarını uygulayarak 



 
 
 
 

 

bir sistem oluşturdular. Kendi yönetimlerini sürdüren İngilizler, kolonileştirdikleri bölgenin 

sorununa çözüm getirmeyi de eksik etmediler. Ancak her daim ilk amaçları kendi çıkarları 

olmuştur. Bundan dolayı koloni bölgelerinde fabrikalar ve üretim teferruatı göstererek 

yaptıkları işi bir nevi güzellediler. Doğu Hindistan şirketi ile başlayan sömürü tüm Hindistan’ı 

içine alarak genişledi. Hâsılı, İngiliz sömürgeciliğinin genel karakteri ticari bir üslup üzerine 

kurulu yönetim biçimiydi. İngiltere, Hindistan’ın ticari ipleriyle birlikte siyasi gücüne hâkim 

olmakla simbiyotik anlayış ile sağladığı düzenini tanzim etmeyi sürdürmüştür. 
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EDEBÎ YAZILAR 
BOŞ YATAK 

 

Merziyye NECEFOVA 

Akt. Uğur PEHLİVANOĞLU 

Gördüğü rüyanın etkisiyle yatağında sıçradı. Tüm bedeni titriyordu. Kalbi göğsünden çıkacak 

gibiydi. Kendini toplamaya çalıştı. Sırt üstü uzanıp son günlerde alışkanlık hâline getirdiği gibi 

elini yan taraftaki yatağa uzattı. Yatağın boş olduğunu fark edince nefesi kesilecek gibi oldu. 

Üzülmek onu boğdu. Elini uzattı, karısının o son gece başını koyduğu yastığı tutup kendine 

doğru çekti. Karısı sanki o gecenin son geceleri olacağını anlamıştı. O gece yatak örtüsünü 

değiştirip yenilemiş, sonra aklına kullanılmış beyaz çarşafları yıkayıp yatağa sermek gelmişti. 

Yatağa uzanınca her zamanki gibi bir “oh” çekmişti. Şu hayatta en keyif aldığı şey kolalanmış 

bir yatakta yatmaktı. O gece Rahim, karısının son gecesi olduğunu anlayamazdı. Ancak o son 

gece ne zaman aklına gelse soğuk soğuk terliyordu. İşte şimdi de Rahim o korkunç durumu 

yaşadı. Yastığı göğsüne bastırıp kokladı. Ve her şeyin yok olduğunu, sonunun yaklaştığını 

anladı. Bu durumun böyle yürümeyeceğini o da çok iyi biliyordu. Son günlerde dostları da onu 

kınıyor, iradesiz ve zayıf olduğunu söylüyorlardı. Fakat bunların hiçbiri onu etkilemiyordu. 

Rahim yastıktan, hayat arkadaşının kendisine has olan kokusunu aldı. Sonra ciğerlerine çekti 

ve bu kokunun içinde ölmek istedi. Ancak ölmek, kolay olduğu gibi bir o kadar da zor bir işti. 

Rahim, yastığı göğsünden alıp yerine koydu. Önce bu yastığın hayat arkadaşının yerine 

geçmesini istedi. Eğer bu gece yatakta kendisi yatarsa bir daha o yataktan karısının kokusunun 

gelmeyeceğini düşündü sonra. O yüzden bu isteğini bastırdı. Bunu yapmak onun için kolay 

değildi. Başını kendi yastığının altına sakladı. Elleriyle kulaklarını kapattı. Başı yastığın altında 

olduğu için gözleri de ister istemez kapandı. İşte o an çok aşina olduğumuz fakat tam olarak da 

idrak edemediğimiz bir mucize oldu. Rahim’in burnu yastıkla kapalı olmasına rağmen çok 

yakınından o tanıdık koku geliyordu: Sonsuza dek kaybetmekten korktuğu koku. Kendi kendine 

“Olamaz!” dedi. Başını yastığın altından çıkardı. Koku bütün odayı sarmıştı. Rahim bir an 

heyecanlandı. Aklına gelen düşünce onu ilk başta şüpheye düşürse de sonradan böyle bir 

mucizenin olabileceğine bütün benliğiyle inandı. Sağ elini uzatıp boş yatakta gezdirdi. Yatak 

boş olmasına rağmen sıcaktı. Ve birkaç dakika sonra o sıcaklık, Rahim’in elinden yukarı doğru 

yayıldı ve bütün bedenini alev alev yaktı. Rahim kendini toplayıp lambayı açtı. Yatağa 

dikkatlice baktı. Yatak boştu. Fakat karısının sıcaklığı odayı ısıtıyor, kokusu Rahim’in 

ciğerlerine doluyordu. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

KARA ELMAS 

Aleksandr Stepanoviç GRİN 

Çev. Ahmet Muhammet ÇAKAR 

Güneş dağlara doğru eğilmişti. Kürek mahkûmu kafilesi ormandaki işlerinden dönüyordu. 

Trumov elini yüzünü yıkamış ve akşam yemeğini beklemek üzere tahta ranzasına uzanmıştı. 

Hüzün onu boğuyordu. Hiçbir şey görmek, işitmek bilmek istemiyordu. Kımıldadığında 

ayaklarındaki prangalar bir çığlık gibi tıngırdadı. Sosyalist Leftel, Trumov’a doğru geldi, tahta 

ranzanın kenarına oturdu. 

- Canın mı sıkkın yoksa nostalji mi yapıyorsun? Diye sordu sigarasını yakarak, Trınka 

oynamayı öğretecektiniz. 

- Özgürlük istiyorum, dedi sessizce Trumov. – Çok zor Leftel bunu açıklayamamak. 

Leftel sesini alçalttı: 

- O zaman ormana kaçın, yapabildiğiniz kadar o vahşi orman hayatını yaşayın. 

Trumov sustu. 

- Biliyor musunuz irade yetmiyor, dedi samimice ranzada otururken. Eğer kaçarsam, 

ormana kaçmam ya Rusya’ya ya da yurt dışına giderim. İradem çoktan zehirlendi. 

Aşılması gereken tüm engeller, devasa mesafeler, tüm sinirlerimde gezinen gerilimler 

gibi… Tüm fikirlerde bu hayal devasa, aşılmaz zorluklar resmediyor bana… Bu onun 

hastalığı elbette. Ve her seferinde bu atılım kayıtsızlıkla sona eriyor. Trumov’u 

mahkûmiyete kemancı Yagdin’in eşine duyduğu aşk sürüklemişti. 

Üç yıl önce Yagdin Avrupa ve Amerika şehirlerinde konserler veriyordu. Trumov ve Yagdin’in 

eşi birbirlerini olağanüstü, karşısında hiçbir aşkın duramayacağı bir bağ ile sevmişlerdi. Olga 

Vasilyevna kocasının yakında döneceğini anladığında Trumov ile Rusya’dan kaçmaya karar 

verdi. Trumov bunun için birkaç bin ruble bulması gerektiğini gördüğünde âdeta gafil avlandı, 

parası yoktu ve kimse ona borç vermiyordu. Akşam, Trumov’un hizmet ettiği ulaşım bürosunda 

çalışanlar gitmeye hazırlandıkları vakit büronun odalarından birine saklandı ve gece olduğunda 

paranın bulunduğu dolabı kırıp açtı. Uykusuzluktan mustarip olan kurye gürültüye geldi. 

Trumov umutsuzca sadece onu susturmayı dileyerek bronz kâğıtlık ile kafasına vurup onu yere 

yatırdı, öldürdü. Voloçiskte yakalandı. Mahkemeden sonra Olga Vasilyevna kendini zehirleyip 

öldü.  

- Bana fark etmez, dedi Leftel, aklın felsefi birikimi yardım ediyor. Hatta… 



 
 
 
 

 

Gardiyan içeri girdi, bağırarak: 

- Herkes avluya çabuk! Cezaevi müdüründen gelen resmî emri ilettikten sonra alışıldık 

sesiyle ekledi:  

- Şu gelen müzisyen sayesinde, görüyor musunuz siz aptallara çalacak, mahkûmlara 

konser tertip edildi. 

Trumov ve Leftel, hoşlarına gitmişti, canlanmışçasına koridora yöneldiler; ekşi alkol kokan 

koridor boyunca gürültülü mahkûm kafilesi ilerliyordu, prangaların sesi zaman zaman 

gürültüyü bastırıyordu. Mahkûmlar şakalaşıyorlardı: 

- Bizim koltuklar ilk sıradan olsun! 

- Islık çaldığımda da… 

- Kadrel dansına da kalkarız… 

Biri oldukça mutlu gibiydi. 

- Yine de henüz ütopyacılar ortaya savrulmadılar, dedi Trumov, onların o saf 

deliliklerini kıskanıyorum. 

Seyrek tarlalarla çevrili geniş taş avluda mahkûmlar iki sıra hâlinde yarım daire şeklinde 

dizildiler; bir yerlerden pranga sesleri geliyordu. Akşamın sihirli, hoş renkli kumaşıyla örtülmüş 

dağların enginliğinden güneş son ışıklarını bırakıyordu. Güzel kokulu vahşi çöl zincire 

vurulmuş mahkûmların özgürlük umuduyla iştahını kabartıyordu.  

Cezaevi müdürü ofisinden çıktı. Ufak tefek ama şüpheciydi, hiçbir müziği sevmezdi, Yagdin’in 

mahkûmlar önünde müzik yapma girişimini sadece kınanacak ya da mahcup edici bir şey olarak 

değil, ayrıca utanç verici, sanki onun hiçbir zayıflık göstermeden kurallarına tamamen bağlı 

cezaevinin katı anlamını yerle bir edecek bir şeymiş gibi görüyordu. 

- İşte, diye yüksek sesle konuşmaya başladı, siz aranızda böyle uluyup durun, geçek 

müziği daha duymadınız. Böyle diyordu çünkü valiyi korkutmuştu. 

- İşte şimdi dinleyin. Şimdi size değerli kemancı Yagdin keman çalacak, o siz haydutlar 

için cezaevlerini geziyor, anladınız mı? 

Trumov donakalmıştı. Leftel (bu hikâyeyi biliyordu) acıyarak ona baktı.  

- Neden… diye fısıldadı Leftel’e şaşkınlıkla ve alaycı bir gülümseme ile. Bacakları 

aniden titremeye başladı, güçsüzleşti, kederlendi. Hiç gitmeyen bilincindeki hatıralar 

acısını artırdı. 

- Dayanın, dedi Leftel. 



 
 
 
 

 

Trumov büronun yakınında ilk sırada ayağa kalktı. Sonunda Yagdin göründü; ilk basamaklarda 

duraksadı, çevresi dikkatle ona bakan mahkûmlar ile çevriliydi ve fark etmeden gülümseyerek 

başı ile bitkin ve donakalmış Trumov’u selamladı. Yagdin’in gözleri kendine sahip olmaya 

uğraşan iradenin hastalıklı ateşiyle yanıp tutuşuyordu. O son derece tatlı, geçip giden nefret 

duygusunu tatmış, neredeyse düşmanına hayran olmuş, onun acılarına müteşekkir kalmıştı. 

Trumov gururundan gözlerini bir yere ayırmadı ama ruhu yanıyordu; geçmiş, Yagdin’in, lanet 

olsun, tekrar ortaya çıkışıyla doğrulup ayağa kalkmıştı. Mahkûm giysisi onu boğuyordu. 

Yagdin bunu hesaba katmıştı. Müzisyen tarafından intikam özenle baştan sona iyice 

düşünülmüştü. İntikam planı şu şekildeydi: Yagdin Trumov’un karşısına çıkacaktı, Trumov 

Yagdin’in özgür, iyi görünümlü, zengin, yetenekli ve eskiye göre daha ünlü olduğunu görecek, 

o anda Trumov rezil olmuş, zincire vurulmuş, beti benzi atmış, pis ve ne kadar zayıf olduğunu 

anlayıp hayatının sonsuza kadar mahvolduğunun farkına varacaktı. Tüm bunların dışında 

Trumov ondan mahkûma güzel ve özgür hayatı hatırlatan harika ve heyecan verici müziği 

duyacaktı: Bu müzik ruhu baskılayıp zehirleyecekti. 

Yagdin, bunu bilinçli bir şekilde nefret ettiği insanın korkunç kaderinin ağır yükünün altında 

bunaldığını görmek için Trumov’un cezasının üçüncü yılına kadar bekletmiş, şu an ise onu 

tamamen yıkmak için gelmişti. Mahkûm bunu anladı. Müzisyen henüz parlak altın işlemeli 

kutusundan diğer kemanını çıkarmadan Trumov onu gözden geçirdi. Kemancı çok şık beyaz 

bir kostüm ile sarı botlar giymiş, pahalı bir şapka takmıştı. Açık kahverengi kravatı tıpkı bir 

bukete benziyordu. Gözlerini yukarıya diktikten sonra öne doğru sallandı, aynı anda yayını 

oynatmaya ve keman çalmaya başladı. Sanatıyla Trumov’a nasıl daha fazla acı çektirebileceği 

düşüncesi içinde büyüyordu bu yüzden daha yüksekten, her zaman erişemediği bir yetkinlik ile 

çalıyordu. Klasiklerin kısa ama güçlü eserlerini çalıyordu: Mendelson, Beethoven, Chopin, 

Godard, Grieg, Rubinstein, Mozart. Müziğin amansız büyüsü Trumov’u sarsıyordu, ayrıca 

duygusallığı Olga Vasilyevna’nın kocasının etkisiyle şiddetle artıyordu.  

- Bu nasıl bir alçak böyle! Dedi sessizce Leftel Trumov’a. 

Trumov cevap vermedi. İçinde boğuk ama amirane yeni bir güç dönüp durmaya başladı. 

Tamamen kedere boğuldu, Yagdin’in yüzünü daha görmemişti, gördüğü şey yalnızca beyaz bir 

bedenin loş yanılsamasıydı.  

Aniden sanki ölü bir kadın kulağına: “Ben burada, seninleyim” dermiş gibi duyduğu acıklı ve 

oldukça tanıdık sesler onu ortaya fırlamaya zorlamıştı (mahkûmlar istedikleri gibi, serbestçe 



 
 
 
 

 

davranma izni aldıktan sonra oturmuşlar ya da yarı yatık vaziyettelerdi). Yumruklarını sıkıp 

ileriye doğru adım attı; Leftel onu kolundan yakaladı ve tüm gücüyle onu tuttu.  

- Tanrı aşkına Trumov… dedi hızlıca; dayanın, bunun için bile asarlar sizi. 

Trumov dişlerini sıkıp pes etti ama Yagdin rakibinin en sevdiği romansı çalmaya devam etti: 

“Kara Elmas”. Kasıtlı olarak onu çalmaya başladı. Bu romansı Olga Vasilyevna sık sık 

Trumov’a çalardı ve Yagdin bir seferinde onların ilk başta anlam yükleyemediği bakışmalarını 

yakalamıştı. Şimdi bu sade ama üzücü ve zengin melodiyle mahkûmun acı hatıralarını 

şiddetlendiriyordu. Yay yavaşça konuşuyordu: 

  Ben senin sonsuz acılarının hatırasıyım. 

 Sana kara bir elmas getirdim… 

Bu azap ile donup kalan Trumov sonuna kadar dayandı. Kemanın sesi kesildiğinde ve avlunun 

köşesinde soluk soluğa nefeslendi. Sinirli sinirli güldü, Leftel’in başını kendine doğru eğdi ve 

sertçe fısıldadı: 

- Artık Yagdin’in zalimce ve affedilmez bir hata yaptığını biliyorum.  

Bu dediğine hiçbir şey eklemedi ve sözleri Leftel tarafından ancak sonraki gün anlam 

kazanmıştı; sabah dokuzda ormanda odun keserken silah sesi duydu, mahkûmların yüzlerindeki 

anlamlı gülümsemeleri ve elindeki tüfeğini doldurmuş gardiyanı gördü. Ormandan koşarak 

kesim alanına çıkan gardiyan şaşkın ve kaygılı görünüyordu. 

- Firar! Ormanda kayboldu! 

Gerçekten Trumov hayatını riske atıp eğe almak için onu diğer ekibin yanına götüren 

gardiyanın gözü önünde ormana kaçmıştı. 

* * * 

Olayın üzerinden 1,5 yıl geçmişti. Akşamleyin uşak elinde tepsi ile Yagdin’in odasına girdi, 

tepsinin üzerinde bir mektup ve mühür basılmış bir paket vardı. Avustralya pulu olan 

mektuplardan birindeki el yazısını tanıdı, hepsinden önce onun mührünü yırtıp okumaya 

başladı: 

“Andrey Leonidoviç! Geçen sene bana verdiğiniz konser için size minnetlerimi 

sunmanın vakti geldi. Müziği çok seviyorum. Sizin sergilediğiniz müzik bir mucizeye 

sebep oldu: Beni hür kıldı. 

Evet, sizi dinlerken oldukça sarsıldım; Yadrinsk hapishanesinin avlusunda sizin anlattığınız 

melodilerin zenginliği beni yitirdiğim bu özgür müziği ve süren yaşamı çok derinden 

hissetmeye zorladı; tüm bunları tekrar tatmayı çok istedim ve kaçtım. 



 
 
 
 

 

İşte sanatın gücü bu, Andrey Leonidoviç! Siz onu sanki uğruna çalışmaya değmeyecek bir silah 

gibi kullandınız ve aldandınız. Sanat ve yaratıcılık asla kötülük getirmez.  O asla sizi idam 

etmez. O her türlü özgürlüğün ifadesidir, o zamanki durumumda çok zordu, buna karşılık 

vermek, üst düzey, çok kudretli müzik, benim geçmiş ve gelecek tüm maceralarımı yakan bir 

yangın oldu.  

Özellikle size “Kara Elmas” için teşekkür ederim, biliyorsunuz ki en sevilen melodi 

diğerlerinden daha kuvvetli etkiler. 

Affedin, bağışlayın geçmişte olanlar için. Bu aşkta kimse suçlu değil. Hayatın sizin yayınız 

tarafından parçalarına ayrılan bu tuhaf düğümünün anısına size “Kara Elmas”ı yolluyorum! 

Yagdin paketi açtı; içinde Bremerovski’nin menfur romansının notaları vardı. Kemancı ayağa 

kalktı ve sabaha kadar odasında halının üstünü sigara izmaritleriyle doldurarak dolaşıp durdu. 

1916 

 



 
 
 
 

 

SANKİ ÇAY BİLE SUSMUŞTU 

Menzer NİYARLI 

Akt. Zeynep YILDIRIM 

Bu yerlerde doğup büyüdüğü için, buraların yollarına, dar geçitlerine aşina olduğu için 

kılavuzluğu da o yapıyordu. Yeni yolda o sürüyordu arabayı. Arabayı geçen yıl almıştı, eskiyi 

sattıktan sonra. Rengi de kırmızıydı. Eskisi gerçi kayınpederinindi. Ancak çoğu zaman ona 

verirlerdi sürmesi için. Arkadan da Ağalar’ın arabası geliyordu. İçinde de çoluk çocuğu. Ağalar 

en yakın dostuydu. 

Nedense yüreği sıkışıyordu. Morali bozuktu. Elbette yine üşüttüğünü düşündü. Elinin birini 

direksiyondan çekti. İri, yağ bağlamış göbeğini sıvazladı... Sık sık midesi ağrıyordu. İşte de 

evde de. Gece gündüz onu rahatsız ediyordu bu ağrılar. İnliyordu, fısıldıyordu, mazlum mazlum 

şikâyet ediyordu. Sonunda Elmas dile geldi: 

- Ne başımızı ağrıtıyorsun bizim? Bırak yatalım. Doktor var, ilaç var. Git kendini göster. 

Tanıdık hekim baktı: -Önemli bir şey yok- dedi. - Ama çok yiyorsun. Bir müddet perhiz 

yapmalısın. Çok korkuyordu ölümden. Bir yeri ağrıdığında ömrünün sonu geldi sanırdı. 

Karısı ön koltukta oturuyordu. İğreti oturmuş beyaz, yumuşak dirseğini arabanın camından 

çıkartmıştı. Yüzünde donuk, gizemli bir ifade vardı... Muharrem hiçbir zaman anlamıyordu bu 

donukluğu. 

Dağlara yakınlaştıkça bozkırın bozluğu, fakirliği hissedilmeden geride kalıyordu. Boz, kuru 

bozkırı, seyrek çimenlikleri, çatlak çatlak olmuş toprağı geçtiler ve dağların arasında dar araba 

yolunu bulup saptılar. Sık sık pınarlara rast geldiler. Sonra ise sık yeşilliğe kavuştular. 

Peki, niye morali bozuktu? Niye yüreği hafiflemiyordu? Dokuz yıl oluyordu bu yerden çıkalı. 

Bir kez trenle gelmişti. Akşam treniyle de dönmüştü. Mayıs’ın sonları idi. Ancak tarihini tam 

bilmiyordu. Mahkemelik işi vardı. Geldi. İki saatte halloldu işi ve geri döndü. Elmas da o 

konuda hiçbir şey sormadı ona. Keyfi yerindeydi o zaman Elmas’ın. Muharrem pırlanta yüzük 

almıştı ona, küpesiyle takım. Köyden döndükten az bir zaman sonra nikâh dairesine gittiler. 

Aynı mahkemelik işten sonra bir kez daha bulunmuştu köylerinde. Annesi öldüğü zaman… 

Ancak o günün de tarihini unutmuştu. Defnedildiği gün de şehre geri göndü. Annesinin yedisini, 

kırkını şehirde verdi. Köyleri ansızın aklına geliyordu. İşte bu zamanlar. Sıcaklar bastığında.  



 
 
 
 

 

 

Önceleri halasının oğlu şehre geldiği zaman onun evine gelirdi. Sonra o da yavaş yavaş ayağını 

kesti. Bir defa şehirde rastladı. Arabayı park edip sitem etti: -Gelip gitmiyorsun- dedi. Halasının 

oğlu da: -Darılma, kardeş- dedi. - İşte çocuklara oyuncak alıp akşama dönüyorum. Ama yüreği 

başka söylüyordu: “Darılma, kardeş. Önüme yemek koyduğunda, yerime oturduğumda karın 

çok sinirleniyor. Akrabam olsan da canım ciğerim olsan da ısrar etme, kardeş”. 

Göz ucuyla karısına baktı. Elmas’ın yüzünde gezen tatsız ifade hâlâ değişmemişti. “Hiç 

anlaşılmıyor ne düşündüğü. İnsan gibi konuşmuyor ki konuşasın, sohbet edesin”. 

Muharrem evde üstünlüğün Elmas’ta olduğunu hissediyordu. Çocuklarının yanında da ancak 

Elmas’ın sözü geçiyordu. Önceki gün kızına -Nergis’e diyor ki dur, yavrum, televizyonu kapat. 

Nergis o dakika annesine bakıyor. Yani anne, sen ne diyorsun, kapatayım mı televizyonu 

kapatmayım mı? Son zamanlarda ise evdeki bu hâletiruhiyeye dayanamıyordu. 

Sigara içmek istedi. Vazgeçti. Tarağını çıkardı, kel kafasının önünde kalan bir tutam, seyrek 

tüyü sağdan sola taradı. Tüyleri sözünü dinlemedi tekrar gözünün üstüne düştü. Bundan birkaç 

yıl önce saçlarına tarak giremiyordu. 

Kocasını bu hâlde gördüğü zaman Elmas’ı gülme tutardı. Şimdi de ister istemez ağzından kaçtı: 

“Sen öyle taran. Hiç anlamıyorum, tarağı niye yanında gezdiriyorsun?” 

Önlerine bir köy çıktı. Yolun ortasını sürü kapatmıştı. Koyunlar ne o yana gidiyordu ne bu yana. 

Şaşkın şaşkın etraflarına bakıyorlardı. Ağalar’ın oğlu Elşat: 

- Koyunun kuyruğuna bakın, kuyruğuna, dedi. 

Arabalar sürüyü yarıp geçtikten sonra arkadan kızı: -Anne, aklında mı, dedi- O zaman da koyun 

görmüştük. - Aklında mı? - Elmas cevap vermedi. Nergis vazgeçmedi. Yine: -Aklında mı, - 

diyordu, - aklında mı? 

Muharrem’in içi daraldı. Elmas’ı sinirle süzdü. 

- Çocuğa cevap ver. 

- Ne bağırıyorsun. Çok eskiden, mutlu başımızla, Kislovodsk’a gitmiştik. Ben ne 

bileyim yolda koyun mu görmüşüz, deve mi görmüşüz. 

- Gözüne dursun o Kislovodsk. Az yere mi gittin? 



 
 
 
 

 

 

 

Elmas’ın yüzü kızardı. Ama nedense sustu: “Babamın sağlığında sen böyle dil uzatmazdın”. 

Karısının susmasına şaşırdı. Sonra yine bir şey demek istedi. Merhum kayınpederi aklına geldi. 

“Adamı da kaybettik” diye düşündü... 

Muharrem’in aklına koyun alması gerektiği geldi. Arabanın hızını düşürdü. Siniri yatışmıştı. 

Galiba, karısı da sakinleşmişti. Sonunda gözüne taktığı güneş gözlüğünü sile sile: 

- Bakalım, koyunu alınca elini cebine atacak mı? - Ağalar’ı işaret ediyordu. 

- Bakalım- Muharrem ah çekti. Yüzüne düşen o bir tutam tüyü şimdi tarakla değil, eliyle 

geriye attı. 

Elmas: 

- Karpuzun parasını da sen mi verdin? 

- Hayır. 

Elmas’ın siniri azıcık yatıştı. Kayıtsızlaştı. 

- Karpuz almakta ne var ki- dedi. 

Sonra hiçbiri konuşmadı. Çakıra çukura düşen araba onları atıp tuttu. Nergis’le Ruşen dört 

gözle dağlara bakıyorlardı. Koyunları komşu köyden aldılar. Evvelce aralarında sağlam bir 

tartışma yaşandı. Ağalar koyunun parasını ben vereceğim diye inat ediyordu. Muharrem de 

diyordu ki hayır ben vereceğim. Sonunda satıcı tartışmayı kesti: 

- Her biriniz birini alın. İkinizin de içine sinsin- dedi. 

İkisi de ellerini cebine atacak oldu. Koyun konusunda uzlaşmadan sonra eşleri rahat nefes 

aldılar ve birbirlerine bakıp gülümsediler. Çocuklar da bir hayli sevinerek koyunlara bakıp 

içlerini çektiler, meraklandılar. Arabalar hareket etti. Muharrem’in birdenbire keyfi kaçtı. 

Oğluna döndü: 

- Garmonunu alsaydın, eğlenirdik orada- dedi. 

Ruşen: 



 
 
 
 

 

- Aldım garmonu. Elşat da tarını aldı. Ağalar amca çalarsınız orada dedi. Sen söyle. Adı 

neydi oranın? 

Muharrem çayın adını dedi. Hem de dedi ki cemaat orada- çayın kenarında çadırlarda 

yaşıyorlar. - Çok az kaldı- dedi. - Şimdi göreceksiniz çayı. Yüzünü Nergis’e çevirdi. - Siz 

çalarsınız, Nergis yavrum da oynar. 

Elmas’ın dudakları büzüldü: 

- Hmm... Artistler konser vermeye gidiyor- dedi. - Cemaate kendinizi güldürmeyin. 

Muharrem yine sinirlenmeye başlıyordu, kendini zor tuttu: 

- Babanın mezarı için, Elmas- dedi. - Bırak rahat nefes alalım. - Elmas tekrar tuhaf 

bakışlarla kocasına baktı. Muharrem sinirli sinirli arabayı sağa döndürdü. 

Hava açılıp karardıkça her iki arabanın da rengi değişiyordu. Yeşilin bütün tonları arabalara 

nüfuz ediyordu. Dağlar sükût içerisinde deve kervanı gibi yere çökmüştü. Sıralanmış bu deve 

kervanının zirvesinden güneşin bir parçası göründü ve sonra yavaş yavaş dağların arkasına 

gizlendi. 

Bunları, bu tanıdık yolları, dar araba yollarını, o sert kayaları, çam ağaçlarını, çalılıkları 

gördükçe içi sızlıyordu. Aniden, nice yılların ardında kalan geçmişi bir defa da olsun 

hatırlamadığını düşündü. Zamanı olmamış hatırlamaya. Suçu zamana attı. Sonra yüreğindeki 

sızı geçip gitti. Peki, ne olmuştu da burayı yol etmişti? Nereden aklına gelmişti? Sonra hepsinin 

Ağalar’ın yüzünden olduğunu düşündü. Bu dağlara gelmeye onun hiç gönlü yoktu. Nice 

zamandır köyden kaçıyordu. Ağalar sülük gibi yapıştı, gidelim diye, vesselam. Havamız 

değişir, kebap da yaparız. - Ölümü gör- dedi, -pişman olmayız. Çadır filan da var. Koyunu da 

yoldan alırız. En çok da çadır için. “Bilmiyor kime göstersin çadırını; içindeki araç gerecini...” 

Dağlara akşam çöktü. Baş başa vermiş “deve kervanlarının” arasından yılan gibi kıvrıla kıvrıla 

gümüş çay akıyordu, çayın kenarında çadırlar kurulmuştu. Çadırlardan, tezekle sıvanmış 

tandırlardan çıkan duman kıvrıla kıvrıla gökyüzüne çıkıyordu. 

Arabalar birbirinin ardınca, toz kaldıra kaldıra dere tepeyi geçip çadırlara yaklaştı. 

Çayın şırıltısını da ilk işiten o oldu. Duygulandığından mı, arabanın içerisine dolan tozdan mı 

burnu sızladı. Kızı annesine sordu, o ne sesi “şı” “şı” ediyor? Annesi de dedi ki çayın sesi. 

Babanın dediği çayın. 



 
 
 
 

 

Çadırları kurmak için düz yer aradılar. Dere tepeyi geçip arabayı çadırlardan birinin yanına park 

ettiler. Arabalar durduğu gibi çadırların yanından yöresinden çocuklar onlara doğru koşturdu. 

Yaşlı adamlardan biri yakındaki çadırdan çıkıp onlara “Hoş geldiniz”, dedi ve çadırına davet 

etti. Muharrem geçen yıl Moskova’dan aldığı beresini başına geçirerek aksakallı yaşlı adama 

teşekkür etti. Sonra çadırları gösterdi. Dedi ki şimdi kendilerine ev dikecekler; her şeyleri var. 

Elmas’la Sevil buranın soğuğuna dayanamadıkları için getirdikleri çorapları, ceketleri giydiler. 

Çocuklarını da sıkıca giydirdiler. 

Çadırları kurdular. Üstlerine güllü basmadan kıyafet giymiş bir, iki kadın merakla arabalara 

bakıyorlardı. Birazdan yaylaya, bunlar artist diye haber yayıldı. Şehirden gelmişler ve onlara 

konser verecekler. Haberi yayan çocuklar oldu, çünkü garmonu, tarı arabadan çıkardıklarında 

görmüşlerdi. Habere inanan da oldu, inanmayan da. 

Çadırları kurduktan sonra Muharrem’den başka hepsi yığılıp yattı. Yorulmuşlardı. 

Nedense Muharrem’in uykusu gelmiyordu. Çayın şırıltısına kulak vere vere çadırların etrafında 

gezindi. Sonra tıkana tıkana alçak bir tepeciğin üstüne çıkıp oturdu. Gizemli orman, akşamının 

sessizliğinde mağara içi gibi kararıyordu. Düşündü ki bakalım bu dağın en uç zirvesine çıksa 

göbeğini eritebilir mi? O eski kuvvet, eski heves kalmış mı onda? Sonra düşündü ki bu kuvvetle 

alakalı değil. Bu dağları, bu ormanları asıl sevmek lazım ve nedense yıllar evvel, yeni yetme 

olduğu zamanlar bu ormanları dolaştığında karşılaştığı yaşlı, sakallı adamı hatırladı. Adam 

ressamdı. Karısını, oğlunu, azığını da kendiyle beraber dağın en uç zirvesine çıkarıyordu. 

Hepsinin eli yükle doluydu. Eşyalar ağır idi ve onları yoruyordu. Ancak hayranlıkla 

bakıyorlardı dağlara. Bir müddet o dağlarda yaşayacaklardı. 

Biraz evvel arabaların etrafına toplanan çocuklardan birkaçı Muharrem’e yaklaştı. Biri 

öbürlerinden sağlamlığıyla ayırt ediliyordu. Dişini kurcalaya kurcalaya düşünceye dalan 

Muharrem’in omzuna dokundu: 

- Amca, hey amca, konser vermeyecek misiniz bu akşam? 

Çocuk gözüne sevimli geldi. Ateş parçasıydı. Az önce çadırları kurduğu zaman da sık sık fikir 

veriyordu ona ve kendi çocukluğu gelip duruyordu gözünün önüne. Cılız, çelimsiz oğlan idi 

Muharrem. Ormanı karmakarışık ederdi, yabani elma, armut toplardı. 

- Ne konseri, ee? - Nedense bu yerin ağzıyla konuştu. 



 
 
 
 

 

- Ya siz artist değil misiniz? 

Güldü. Karanlıkta altın dişleri parladı. 

- Yok yahu, ne konseri?- dedi. - Ben hiç artiste benziyor muyum? 

- Ya o garmon, tar kimin? 

- Çocukların. Öylesine çalmaya getirmişler. Sabah gelip dinlersiniz. - Tek tek çocukları 

gözden geçirdi. Sessizliği ve utangaçlığı ile öbürlerinden farklı olan oğlanlardan biri 

Muharrem’e soru soran sağlam oğlanla bir elmanın iki yarısı gibiydi. Üstündeki çizgili 

hançeri, basma gömleği aynı onunkindendi: 

- Ee, siz ikiz misiniz?- diye Muharrem sordu. 

Sağlam oğlan: 

- Be neyiz?- dedi. - İkiz değiliz be neyiz? Kardeşimdir. 

- Ne diyorum ki- Muharrem bıyık altından gülümsedi. - Yalınayaksınız- dedi, -

üşütürsünüz. Gidin, yatın. Sabah gelip dinlersiniz garmonun, tarın sesini. 

Sabah kahvaltısından sonra arabalara doluşup göle bakmaya gittiler. 

Kebap tantanasına akşamüstü gölden dönüp dinlendikten sonra başladılar. Çocuklar yine 

çadırların etrafına toplanmışlardı. Konser bekliyorlardı. Ağalar’ın karısı yüzünü kebap şişlerini 

közün üstüne atan Muharrem’e çevirdi: 

- Muharrem kardeş- dedi. - Koku çekiyor çocukları. Çağır onları da o parçalardan ver, 

yesinler. 

Çocuklara bu söz dokundu. Geri çekildiler. İkizlerden sağlam olanı: 

- Sizin kebabınıza kalmadık- dedi. - Peh, kebapçı olmuşlar. 

Hepsi güldü. Muharrem: 

- Eee, geri gel- dedi. - Adın ne senin? 

- Adımı ne yapacaksın? Adım İliko. 

Sevil: 

- Aa! - Şaşırdı. - Yoksa sen Gürcü müsün? 



 
 
 
 

 

Çocuklardan biri: 

- Yok ya- dedi. - O Gürcü değil ki. Geçen yıl Gürcü bir adam gelmişti buraya. Yer 

ölçüyordu. İlker diyemiyordu. İliko diyordu ona. Şimdi hepimiz ona İliko diyoruz. İliko 

da ben de hepimiz tam on iki manatlık fındık sattık ona. 

- Yok ya! - Muharrem yalandan yüzünün ifadesini değiştirdi. - İyi, ya ne yaptınız o 

paraları? 

Elmas memnuniyetsizce kocasını süzdü. Yani bu ne konuşuyor, bu ne söz uzatma böyle. 

“Köylülüğünü göstermesi lazım”. 

İlker: 

- Ben anneme verdim- dedi. - arkası cepli şalvar aldı bana. Bana da kardeşime de. 

Ağalar’ın karısı parça kebabı zarif dişleriyle çekiştire çekiştire: 

- Ay oğlum- dedi. - Durmayın orada. İlker, oğlum, o yanındakilere söyle de yakına 

gelsinler. 

Ağalar domatesi şişlere geçire geçire sohbete katıldı. İlker’e sordu: 

- Gel, göster bakayım... Kebabı bu amca mı güzel pişirir, yoksa baban mı? 

İlker’in nedense bu “baba” kelimesinden sonra gözleri kısıldı. Babasının yerine dayısından 

bahsetti: 

- Dayım arada et alır bize. Kebap da pişirir. Dayımın elinden her iş gelir. Şofördür 

dayım. 

Aniden Elmas’ın gözü uzakta çalının arkasından başı görünen ikizlerin birine takıldı: 

- Sevil- dedi, -şu oğlana bak... Bak buna ne kadar benziyor. Dikkat et, dikkat et. 

Çocuklardan sakız çiğneyeni: 

- İkiz onlar hey- dedi. - hem de yetim. Babaları yok, ama bizi aldatıyorlar. Güya babamız 

var diyorlar. 

İlker sözü aldı: 

- Yetim sensin- dedi. - Oğlana saldırmak istedi, oğlan çadırların birine doğru kaçtı. 

İkizlerin öbürü çuvalı sakız çiğneyen oğlanın ardından götürdü. 



 
 
 
 

 

- Senin yemeğini sonra pişireceğim. - Bunları diye diye İlker yüzünü çocuklara çevirdi: 

-Gidelim, e!- dedi. - Bunlar, galiba konser vermeyecekler. 

Ruşen’le Elşat da onlara katılmak istediler. Anneleri bırakmadı. Çocuklar çadırın yanından 

uzaklaştılar. Ancak kulakları sesteydi. Garmonun, tarın arzusundaydılar. Muharrem çocukların 

arkasından baka baka: 

- Sevil Hanım- dedi- o oğlan doğru diyor. Bu ormanlarda hazine yatıyor, hazine. - 

Kayıtsız kayıtsız konuşuyordu. Sanki bu ormanların, dağların ona hiçbir katkısı yoktu. 

- Bilir misin, ne para vururlar oradan? Ahudududan tut cevize, fındığa kadar. - Kendisi 

de attığını hissediyordu. Elmas içinden geçirdi: “Belli, sen de az kazanmamışsın”. 

Sevil’in rayon, köy hakkında bilgisi yoktu. Hayretle Muharrem’i dinliyor ve her dakika “Doğru! 

Ne güzel. Olamaz”- diyordu. 

- Ama toplaması biraz zordur. Böğürtlen toplamak ise pek korkunç. Böğürtlen çalısı 

gördün mü? 

- Hayır. Nasıl olur? 

- Gösteririm. - Muharrem fısıldaya fısıldaya ekmeği eline aldı, kebabı tabaklara sıyırdı- 

Doğruca o dağın başına çıkartacağım Elmas’ı da seni de. Herhalde çocuklar korkar. 

Sevil itiraz etti: 

- Hayır, hayır- dedi. - Muharrem kardeş, hiç oraya çıkılır mı? - Sevil adamın gözünü 

karartan dağın doğruca zirvesine baktı. - Kolumuz bacağımız kırılır. 

Koyun etini yakın çadırdakilere de paylaştırdılar. 

Garmonun, tarın sesi dağlara akşam düştüğünde- karanlık çöktüğünde duyuldu. Yakındaki 

çadırın önünde bir iki kadın tandırda ekmek yapıyordu. Muharrem ekmeğin kokusunu 

duydukça annesini hatırlıyordu. Bu ekmek kokusu Muharrem’i duygulandırdığından mıdır 

nedir, aklına geldi. İçi niye sıkılıyordu? Ne olmuştu ona? Şakaları, kahkahası meclisi çın çın 

çınlatan Muharrem bu tanıdık, memleketinin adını işittiğinden beri niye donup kalmıştı? 

Köylerini, annesini ne zaman görmüştü son kez? Ölümünden önce. Güçlükle hatırladı. O zaman 

evlerinden annesiyle şiddetli bir şekilde tartışıp çıktı. Arkasından annesinin dediği son sözleri 

unutmamıştı: “Umarım kapılara düşüp dilenirsin. Nasıl düşmeyeceksin ki. Gözünden gelsin. 

Burnundan dökülsün”. 



 
 
 
 

 

Çocuklar çalgı sesini işitip arabalara doğru kaçtılar. Bir, iki genç gelinin de yürekleri 

dayanmadı, çadırlarından baktılar ve sonra gelip çadırın pek yanında durdular. Muharrem’in 

oğlu garmon çalıyordu, Ağalar’ınki tar. Çocukların birine de garmonun kutusunu vermişlerdi. 

Var gücüyle tıkırdatıyordu. Kızlar ortada dans ediyorlardı. Ağalar “konseri” izlemeye gelen  

birkaç başörtülü, karmakarışık saçlı kızı da kızlara kattı. Bu kızlar da hevesle başladılar 

oynamaya. Sonra Ruşen hızlı bir havaya geçti. Şimdi de oğlanlar ortaya atıldılar. Elmas’la Sevil 

arabalara dayanıp katıla katıla gülüyorlardı. Buraya toplanan kadınlarsa aşağıdan dedikodu 

yapıyorlardı. 

- Az, Güleser’in oğlu değil mi o? Yan e mi, ay Ferhat. İçi gidiyormuş, oynamak için. 

- Vay, vay!.. Ali Asker’in kızı Lale değil mi bu? Ne güzel oynuyor, az, bu yanmış... 

Kadınlardan biri kızının kolundan yapışıp ortaya çekti: 

- Az, sen de git oyna da. Niye şaşkın bakıyorsun? Sanki bu zamanın kızı değil. 

Muharrem çadırlardan uzak bir taşın üzerine oturmuştu. Sigara içiyordu. Karanlığa gömülen 

çadırlara, dağın dört tarafını bürüyen ormanlara, şırıltıyla akan çaya baktıkça sanki o da 

çocuktu, sanki bu anda o da oynayanlara katılacaktı. Peki, bu zamana kadar nasıl yaşamış, bu 

dağlar olmadan, ormanlar olmadan? “Galiba, durdular. Ağalar’ı da alıp köye gideyim. Sabah 

ne olursa olsun gideceğim. Elmas duyarsa beni oyuna getirir... Ağalar’a da söylerim, köye 

gideceğimizi ağzından kaçırmasın.” 

Kalbini mahcup, rahatsız hisler bürümüştü. Bu his ona tanıdık değildi. O bu hissi yeni yeni 

duyuyordu. Bu vicdan azabıydı, neydi onu inciten? Şehirden çıktığında keyfini kaçıran sebebi 

yeni yeni anlıyordu. “Sen ne alçak adammışsın Muharrem! Sen ne taş yürekliymişsin, ey? Hiç 

utanıp kızarmıyorsun. Ancak göbeğini büyütmeği, şişirmeği biliyorsun. Öl, Muharrem. Elmas 

da seni hiç adam yerine koymaz”. 

Hepsi yatıp, bütün çadırların ışıkları söndükten sonra yerine uzandı. Yatağı rahatsız idi. Hava 

ile doldurulmuş yataklar onu sağa sola sallıyordu. Sabah hepsinden önce kalktı. Ama Ağalar’ın 

arabası görünmüyordu. Aklına, Ağalar’ın ekmek için kasabaya gideceği geldi. Elmas’la Sevil 

ise saat on bire, on ikiye kadar yatacaklardı. Yıkanmak için çaya indi. Hava soğuktu. Güneş 

hâlâ dağların arkasındaydı. Dize kadar gelen otların, çalıların üstüne çiy düşmüştü. Tiftikli 

havluyu boynuna sardı. Tüyleri diken diken oldu. Çadırların yanında yine çocuklar 

toplanmışlardı. Çelikçomak, kaçtı-tuttu oynuyorlardı. Yalınayak, başı açık, hiç soğuğu dikkate 



 
 
 
 

 

almıyorlardı. Küçük bir kız çocuğu üç, dört kuzuyu önüne katıp götürüyordu. Uzakta yaşlı bir 

kadın güğümle su taşıyordu. Güğüm omzunu azıcık aşağı eğmişti. Çayın öbür tarafında ise bir 

kadın elbise yıkıyordu. Elindeki kili taşın üstünde çitileye çitileye yıkadığı elbiselere 

serpiyordu. 

Muharrem eğildi, ellerini birleştirip suya soktu. Suyun soğukluğu vücudunu, kollarını titretti. 

Aniden içinden, peki o kadın kollarının dirsekten aşağısını bu soğuk, buz gibi soğuk suya nasıl 

sokuyor diye geçirdi. Sonra başını yine kaldırdı, kadına baktı ve ikisinin bakışları karşılaştı. 

Muharrem hayretle yerinde dondu ve ister istemez- Nevreste?!- dedi. İnce, zarif, gözleri küskün 

kadının da şaşkınlıkla ağzı açık kalmıştı. Karşısında duran bu şişman, koca göbekli, kel, baştan 

ayağa şehirliye benzeyen adamın onun eski kocası olduğuna inanamıyordu. İşte bu an 

Muharrem uzun zamandır gördüğü bir rüyayı hatırladı. Rüyada baştan ayağa siyah giyinmiş bir 

kadın görürdü ve o, Nevreste’nin durduğu yerde duruyordu. Yanında da iki çocuk. Meğer o 

kadın Nevreste’ymiş. Önceden de o çocuklar Ruşen’le Nergis diye bilirdi. Ama sabah rüyasını 

tamamen unuturdu. İş, çarşı pazar, arabanın eksiği noksanı, Elmas’ın hiddeti, emirleri, 

çocukların nazı, işvesi, müdürünün, kayınpederinin emirleri ona her şeyi, her şeyi- olup 

bitenleri unuttururdu. 

Nevreste’nin şaşkın, hayret ifade eden gözlerinden şikâyet okundu. “Ah nankör, ah vicdansız”. 

Sonra başını aşağı eğdi. Kili elinden bırakmıştı. Kendisi de bilmiyordu ne arıyor. “Gözlerinden 

tanıdım. Bir de çenesinin altındaki benden. İlker’de de var o benden”. 

Sessizlik Muharrem’i boğdu. Hiçbir şey işitmiyordu. Sanki çay bile susmuştu. Sanki şırıltısı 

kesilmişti çayın. Sanki dağlar ayağa kalkıp üstüne yürüyordu ve bu anda bütün kemiklerini 

parça parça edeceklerdi. 

Nevreste başını kaldırmıyordu. Kili su götürmüştü. Yaş elbiseyi o elinden bu eline alıyordu. 

Düşünceye dalmıştı. “İkizlerin gözleri yolda, Muharrem. Beni rahat bırakmıyorlar. Gece 

gündüz usandırıyorlar. Diyorlar, herkesin babası yanında, bizimki niye yanımızda değil? 

Diyorum, okumaya gitti, büyük adam olup gelecek. Beni boşadığın zaman da sandım şaka 

yapıyorsun... Görecek günlerim varmış, Muharrem. Bebeklere de ad koymadın, kaçtın köyden. 

Seni böyle bilmezdim. Dedin, gidiyorum okumaya. Dedim, ne diyorum ki... Neyimiz varsa 

satarız. Bakışları yeniden karşılaştı. Muharrem bir anlık sarsıntıdan sonra: 

- Nasılsın, Nevreste?- dedi. - Çocuklar nasıl? - Nevreste başını salladı. 



 
 
 
 

 

Muharrem bilmiyordu, Nevreste’ye başka ne desin. Sonra aklına, her ay verdiği nafaka geldi. 

Maaşı hiç ilgilendirmiyordu onu. Sanki burada, bakalım maaşından ne kadar nafaka alıyorlar 

diye düşündü. Bundan sekiz yıl önce ayrılmışlardı. Mahkemede. Tamamen unutmuştu. 

- Nafakayı zamanında alıyor musun? - Kendisi de bu sorudan utandı. 

- Alıyorum nafakayı. Tam zamanında. - Nevreste’nin bakışındaki şikâyet şimdi de 

gazaba döndü. “Kendi maaşımı alsaydım, senin nafakana el açmazdım”. 

Bu bakışı beklemiyordu Muharrem. Bir gün böyle bir vaziyete düşeceğini uykusunda bile 

görmezdi. Bu bakış onun kalbini sızlattı. 

Muharrem’in sorduğu bu yersiz sorudan sonra Nevreste sakinleşti. Sonra, karşısında duran 

ihtişamlı, çoluk çocuklu, kendi özel arabasıyla tatile gelen, koca göbekli adam onun için 

tamamen yabancı bir adam diye düşündü. Ona gazap duymaya, şikâyet etmeye Nevreste’nin 

hakkı yok. Aynı yabancı adam Muharrem’di. Aynı Muharrem ki vaktiyle Nevreste’yi isteyip 

almıştı. Nevreste’nin adını kendi adıyla yan yana ağaçların gövdesine kazırdı. Sık sık 

Nevreste’ye, Allah için, senin saçlarından orman kokusu gelir, derdi. 

Nevreste o kokulu saçlarını büyük, siyah şalının altında toplamıştı. Şalını ise boynunun arkasına 

dolamış, ucuna iki düğüm atmıştı. Nevreste kayıtsızlaştı, konu komşusuyla konuşurmuş gibi: 

- Kaç çocuğun var, Muharrem? 

- İki. 

Nevreste soğuktan kızarmış ellerini sudan çıkarmıştı. Muharrem’in gözü Nevreste’nin ellerine 

takıldı. Okşadığı, sıvazladığı eller değildi. Çalışmaktan çatlak çatlak olmuştu. Nevreste: 

- Doğrusu- dedi, -nafakayı her aldığımda aklıma geliyordun. Az kalıyordu, parayı 

koyayım paketin içine, göndereyim sana. Diyordum, şehirdir, senin de çoluk çocuğun 

var. Galiba, kendini zor geçindiriyorsun. Bir kez Ağasef’i gördüm. Senin halanın 

oğlunu. Sordum seni. - Yağ, bal içinde yüzüyor. Arabanın birini satıp öbürünü alıyor- 

dedi. - Nevreste bakışlarını Muharrem’in arabasına doğru çevirdi. Sonra nedense sustu. 

Nevreste’nin yüzü değişmemişti. Kırmızılığı kaybolmuştu. Kız vücuduna benzeyen vücudu, 

uzun boyu, şalının altından görünen ak pak sinesi bir zamanların güzel Nevreste’sini 

Muharrem’e hatırlattı. 

 



 
 
 
 

 

Muharrem çayın şırıltısını yeni yeni işitiyordu. Ancak elini yüzünü yıkamak aklından çıkmıştı. 

İşte bu anda ağaçların arasından İlker’in başı göründü. Elindeki bir torba kirli giysiyi annesine 

uzattı. Bu, ikizlerden biriydi. Muharrem’in oğluydu. Kebaptan imtina eden oğlu. İlker: 

- Az, ana- dedi. - Sabahtan beri sesleniyorum, duymuyor musun? Yengem dedi ki bu 

çamaşırları da yıkayıp sudan geçirsin. - Etrafına baktı. Çayın öbür tarafında Muharrem’i 

görse de onunla ilgilenmedi. Yine Nevreste’ye -Ya sen su ısıtmadın mı?- diye sordu. 

Nevreste kâh oğluna, kâh Muharrem’e bakıyordu. Gözleri dolmuştu. Gözlerini kırpsaydı yüzü 

gözü yaş olacaktı. “İsteyenim çok oldu benim. Döneceksin dedim. Aklın başına gelince pişman 

olacaksın. Dedim üvey babadan baba olmaz bunlara”. 

İlker şimdi de başını Muharrem’e doğru çevirdi. Elini sarkmış şalvarının cebine soktu: 

- Amca- dedi, -bu akşam da konser verecek misiniz? 

Muharrem gözünü oğlundan alamıyordu. Acı bir kahır boğazını tıkamıştı. “Gördüğüm günden 

beri şirin geliyordu bana”. 

- İlker- dedi. Sonra sustu ve ne zaman sonra: -Git kardeşini de çağır. İkiniz de gelin 

yanıma. 

İlker durdu. Hızlıca annesine baktı: 

- Kardeşim ne yapmış ki?- diye sordu - arabana taş mı atmış? 

Muharrem’e başka şey söyleseydi, onu incitemezdi. Ama şimdi çocuklarının yanında, kendi 

yabancılığını, kendi zalimliğini fark etti. Yüreği yeniden sızladı. Sonra başını aşağı eğdi. 

- Ne yapmış kardeşim, hey? - İlker öyle ısrar ediyordu: -Ne suçu var İslam’ın, hey? 

- Hiç, bırak gelsin buraya. Sen de gel. - Muharrem kendini tuttu. Gülümseye gülümseye 

oğluna baktı. - Duydum, kardeşin böğürtlenlerin yerini biliyormuş. Doğru mu? 

- Aynen öyle, doğru. Ne olacak? 

Nevreste oğlunun yersiz tartıştığını görüp: 

- Git yavrum, sana söz yok artık. 

İslam fark edilmeden gelip durmuştu. Isırgan otu çalısının yanında uslu uslu Muharrem’e 

bakıyordu. Hışırtısını duyup ona doğru döndüler. 



 
 
 
 

 

Kardeşinin tam aksi olan, nadir hâllerde konuşan, konuştuğunda da utangaçlığı gitmeyen İslam 

aniden: 

- Eğer kardeşimle, - dedi, - böğürtlen toplarsak, alır mısın? Kiloyla... 

Muharrem konuşamadı, başını salladı. Çocukların ikisi birden gitti. Bir göz kırpmasında yok 

oldular. Seviniyorlardı. Bu ihtişamlı adam onlardan böğürtlen alacaktı. Üç, beş... Zahmetlerinin 

karşılığını verecekti ve bu ihtişamlı adamın parasıyla anneleri Nevreste onlara okul önlüğü, 

kitap, defter alacaktı. 

Nevreste çocukların ardından ayağa kalktı. Yarı nemli giysileri leğene doldurup koltuğunun 

altına aldı. Çadıra doğru yüzünü çevirdiği zaman tereddüt ederek durakladı: 

- Muharrem- dedi. Muharrem uzun zamandır işitmediği bu seste bir samimiyet, bir 

incelik aradı. Ancak bu küskün ses o samimiyetten, o incelikten uzak idi. - Senden bir 

ricam var. 

Muharrem’in dolgun boynundan tiftikli havlu kayıp yere düştü. Hissetmedi. 

- Nedir, Nevreste?- diye sordu. - Zavallı zavallı sordu. - Ne rican var? Söyle... 

- Allah için, kendini çocuklara tanıtma. Ümitle yaşıyorlar. Övünürler herkesin yanında. 

Babamız Bakü’de diyorlar. Gelip alacak bizi. - Nevreste döndü. Vedalaşmadan ağır 

yürüyüşüyle tepeye yürüdü, ince bir yol tutup uzaklaştı ve çadırlardan birine girdi. 

Koyunun öbürü de bu sabah kesilecekti. Kesilmedi. Çünkü Muharrem böyle istiyordu. 

Muharrem’e böyle lazımdı. Çadırlar toplanmıştı. Hepsi gitmeye hazırdı. Ağalar arabaya 

binmişti. Sıska, damarı görünen kolundaki saate baka baka dedi ki canın çıksın, hiç 

anlamıyorum bu Muharrem’in işlerini. Biz böyle dememiştik ama. Derdi ne, sıkıntısı ne bu 

Muharrem’in? Buradan daha güzel yer nerede bulacağız? Artık böyle değil de. Başkalarını da 

dikkate almak lazım, değil mi? - Sevil de kocasının bu sözlerinin karşılığında fısıldadı ki 

herhalde yine midesi ağrıyor. Hastalanmış Muharrem kardeş. Kollarını bağlayıp kenarda duran 

Elmas suratını asmıştı: 

- Yok ya... hastaydı, can veriyor- dedi, -onun karakteridir de... gezmemizi, yediğimizi, 

içtiğimizi burnumuzdan getirmesi gerek. Benim bahtım böyle. Benim bahtım olsaydı... 

-Elmas sesini kıstı ve kendi kendine bir hayli mırıldandı. - Benim... bahtım... olsaydı... 

babam... zamansız... gitmezdi kocamdan, önceki kocamdan... -Sonra bu ses çayın 



 
 
 
 

 

şırıltısına karıştı. Yarı işitilmez oldu. - Peki... zavallı... -nasıl olacak... erkek adam... 

baba... olacak kardeş olacak... Kendisi de bu tür... gibi adam. Hiç... bil... kime 

konuşayım. Ben... gün... kara..., Arabaya doluştular. Karısı yine iğreti oturmuştu. Ters 

ters kocasına bakıp yüzünü çevirdi. Yine beyaz kolunu pencereden dışarı çıkartmıştı. 

Çocuklar yine arabaların etrafını çevirmişlerdi. Muharrem’e benzeyen ikizler de 

çocukların arasındaydılar. İkisinin de gözlerinde bir üzüntü, bir hasret vardı ve bu 

üzüntüyü, bu hasreti Muharrem’den başka hiç kimse görmüyordu. 

Güneş dümdüz gökyüzünün ortasında durmuştu. Çay avize gibi ışıl ışıl ışıldıyordu. Bütün 

renkler sanki çayda toplanmıştı. 

Arabalar hareket etti. Bu alçak, üstü keçe ile örtülmüş çadırlar, yalınayak, başı açık durup onları 

yolcu eden çocuklara baktıkça Muharrem’in yüreği sızlıyordu. Grimsi yoldan başka hiçbir şey 

gözüne görünmüyordu. Bu gürültüyle nereye ise, hangi denize, hangi okyanusa başını alıp 

giden çayın güzelliğini de bu yerlerde nadir hâllerde kendini gösteren güneşin yere göğe 

serpilen altın taneciklerini de görmüyordu. Gözü arabanın aynasından görünen bir çift 

çocuktaydı- grimsi yollarda kalan ikizlerde. Arabalar gitgide çocuklardan, çadırlardan 

uzaklaşıyordu. Sonra gözünü çadırlardan birine çevirdi. Uzun boylu, zayıf kadın da çadırın 

ağzında durmuştu. Kahır Muharrem’in boğazını tıkadı. Ne yukarı çıkıyordu ne de aşağı 

iniyordu. 

Yine gözleri o iki çocuğu aradı. Gitgide küçülen ve sonunda noktaya dönen o ikizleri. Yaş 

gözlerini bulanıklaştırdı. O iki nokta şimdi de bulanıklığın arkasındaydı. Sonra bu noktalar iyice 

küçüldü ve birden görünmez oldu. 

Çayın şırıltısı ise hâlâ Muharrem’in kulaklarından gitmemişti. 



 
 
 
 

 

AHVAL-İ SEBEP SENSİN 
 

Bu ahval-i sebep sensin, çözüm sen 

Gördüğüm sen, sakındığım gözüm sen 

Gönlüme dolanan şu kördüğüm sen 

Müşkülü ruhuma yâren etme gel 

Seni anan kalbi viran etme gel 

 

Gel ikimiz tek olalım cihanda 

İmrensin cümle can, yazsın ozan da 

Sen de beni sana sevgili san da 

Geliyorum deyip, yola çıkıver 

Narınla tutuşan sere akıver 

Bilmiyorum daha ne söylemeli  

Nereye gitmeli, ne eylemeli  

Yüreğim kendini bildi bileli 

Olmamıştı, hiç bu kadar biçare  

İlk defa böylesi haykırdı yâre 

 

Kimseye demedim, demen de adın  

Gizlimdir, saklımdır, sırrımdır yâdın 

Ne zaman ki ismim aşk ile andın 

Vuslat benim, vuslat sensin, bizizdir 

Bu dünyadan geçen aynı izizdir  

Fatih TEKİNER 

BİR BİLSEN 
 

Kaç kere ölür insan  

Kaç kere dirilir  

Ölü balık gibi  

Kaç kez sallanır sokaklarda. 

 

Ben 

Kaç kere öldüm  

Bir bilsen 

Kaç kere dirildim  

Bu şehrin sokaklarında. 

 

Sen  

Kaç kere dizildin  

Boğazıma düğüm olup 

Kaç kere düştün gözümden 

Damla damla.  

 

Sen  

Kaç kere katilim oldun  

Fark etmeden 

Kaç geceyi zindan ettin  

Bir bilsen. 

Dilan KELEŞ 

 



 
 
 
 

 

MEDET EY... 
 

Karanfiller raks eder yanağında gülerken 

Dudağın nar şerbeti badem gözler sürmeli 

Gezindiğin bağlarda açılırdı gül erken 

Sevda iklimlerine aşk atını sürmeli 

 

Değdikçe kutsanıyor ipek tene kirpiğin  

Bir damla yaş süzülse beni kalpten yaralar  

O gözler ki ruhudur manevi bekçilerin  

Dökülen incilerle şifa bulur yaralar 

 

Narin adımlarınla sarsılır yüce dağlar 

Pembe topuklarını gelincikler kıskanır 

Gölgen düşer toprağa yerin bağrını dağlar 

Nikabın açılsa ay cemalinden utanır 

 

Gazel dökmüş dallarım baharım sende kalmış  

Geçsin aylar mevsimler bir an önce gel sene  

Beklesin beni demiş kuşlarla haber salmış  

Ölüm kapımda durur yârim artık gelsene  

 

Rüzgârlara gizledim özlemin gülüşünü  

Medet eyle kuluna asırları bir ay et 

Dileğin görmek ise mazlumun ölüşünü 

Puhu kuşları ötsün okunmasın bir ayet 

Ülkü OLCAY 

SEN VE DÜŞ BAHÇELERİ 
 

Ay Simalı’ya… 

 

Yürüyorum sanki düş bahçelerinde, 

Saçların yollarımda altından iplik. 

Tüy misâli hayat pamuk ellerinde, 

Neslimiz bir tutam başak gibi dimdik. 

 

Yıldızlar toplarım gözlerinden süzüp, 

Zaman bir anda kirpiklerinden kayar. 

İpek tenin, sen ve güvercin topuklar, 

Alsın hayat aşkımı kalbimden söküp. 

İlhami KOÇ 

  



 
 
 
 

 

ŞAİRİN KALEMİNDEN İSİMSİZ 
KAYITLAR 

I. 

Ey fecr ile hemhâl suretin mülk-i sahibi 

canşikâr 

Ba kader bendegân kıldı beni eşiğine 

perverdigâr 

Ol veçhile el pençe muntazırım, aşkın 

harim-i ismetimdir 

Ram-ı didarınım suâl eylemem, ne 

buyurursan kısmetimdir 

 

Velî sanılır arz-ı cihânda, hücceti hüda 

suret’in ecmel 

Veli, kanılır imtihanda memnuya teşne, 

Âdemoğlu kemter 

İşte o minval ile müptela olduk çehrene bi 

günahım 

Bu günah ile maveradan kovulduk, gönlün 

istirahatgâhım 

 

II. 

Olmadım olamam ben kimseye bende  

Ne gözün ne kaşın edemez tutsak 

Ha! Sev der isen seveceksin sende! 

Dileriz tabi yâr olsa da gâm’ı unutsak  

 

Gel! Yakacaksan nâr içre ben yanmaya 

hazırım 

Sen yar isen kizb olsa bile, kanmaya 

hazırım 

Ben aşk severim, sevmez isen figan etmem  

Neşrederim seni de dîl defterime, şiirime 

kazırım 

 

III. 

Bir sevdâdır cennet-i bâkîden, güzelin hoş 

namesi 

Çalındıkça kulaklara bülbülleri andırır 

Ve barındırır suretinde bir sevda çeşmesi 

Âşıklar bile oruç bozup, yüreklerini kandırır 

 

Zülfünün her zerresiyle bin âdemi assalar 

Bini de şükreyler el açıp, vuslat sayarlar 

Cemaline bakanlar bir an gözlerini kıssalar 

Figana düşüp bunu dahi hasret sayarlar 

Türkmânî 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

ŞİRİN ŞİRİN DEĞİL ARTIK 
 

Hani nakkaşlık yapardı Ferhat 

Delikanlıydı, yiğitti, mertti  

Hatta aşkından dağları deldi  

Şirin asildi, namusluydu  

Şirin şirindi o zaman.  

 

Hani Kays perişan oldu  

Tutuştu da aşkından  

Kays’a Mecnun dediler 

Leyla leylaydı o zaman  

Mecnun mecnundu.  

 

Yok değil  

Şimdi de var 

Nice Mecnun nice Ferhat 

Var var olmasına da 

Bir gün Leyla’da gezer 

Bir gün Aslı’da. 

 

 

Şirinler de var elbet  

Bir gün Kerem’le yatıp kalkar 

Bir gün Mecnun’la  

Aramaz pek Ferhat’ı  

Gerçi o da haklı  

Bu aralar kafası karıştı. 

 

Geçenlerde Züleyha’yı gördüm 

Yusuf’u arıyor  

Neden Mecnun’da kaldığını 

Neden aldattığını söyleyecekmiş 

Durdurdum  

Sus dedim  

Şirin Şirin değil artık. 

 

Aşk aşk değil 

Meşk meşk değil 

Aslı aslı değil  

Kerem Kerem değil 

Şirin Şirin değil artık. 

Dilan KELEŞ 



 
 
 
 

 

ŞUŞA’NIN KAPISINDA 
 

Aralandı bugün kara bulutlar 

Gün doğdu üstüne güzel Şuşa’nın 

Dindi sızılar yeşerdi umutlar 

Havalandı şikestesi can Şuşa’nın 

 

Vâkıf uyandı, turnalara baktı 

Üzeyir, azatlık ateşi yaktı 

Bu aziz topraklar bizimdi, haktı 

Har-ı bülbülü açıldı Şuşa’nın 

 

Cebrayil ve Fuzuli çekti başı 

Terter, Zengilan, Kubadlı yoldaşı 

Karabağ’ın ovası, dağı, taşı 

Bekliyordu muştusunu Şuşa’nın 

 

Sıra geldi Laçın’a, Hankendi’ne 

Kelbecer de ses verecek sesine 

Baldane’nin bugünkü neşesine 

Ortak olacak toprağı Şuşa’nın 

Orhan BALDANE 

08.11.2020, Denizli 

  



 
 
 
 

 

 
БАШЫҢ КҮТӘР ГЪӘФЛӘТДИН... 

Башың күтәр гъәфләтдин, гафил торма, «һу» тигел, 
Күзең ачкыл ойкудин, гафил торма, «һу» тигел. 
«һу-һу» тийү һу кошы, акар күзендин йәше, 
Көйеб эче һәм тышы,— гафил торма, «һу» тигел. 
Гашикълары очарлар, гъәрш шахига кунарлар,* 
«Һу» диб дидар куларлак,— гафил торма, «һу» тигел. 
Йите игълим гизәрләр, андин күккә агарлар, 
Бер къәдәмдә йитәрләр,— гафил торма, «һу» тигел. 
Һу бәхригә чумарлар, гаууас булыб батарлар, 
Һу дөррләрин тирәрләр,— гафил йөрмә, «һу» тигел. 
Дәргяһ капуг ачыкдыр, рәхмәтләри аныкдыр, 
Күзең ачыб бакыб тор, гафил йөрмә, «һу» тигел. 
И Кол Шәриф, тынмагыл, төнләр йатыб оймагыл, 
Хак зекрене куймагыл, гафил йөрмә, «һу» тигел. 
 
Кол Шәриф 
 

BAŞINI KALDIR GAFLETTEN 
Başını kaldır gafletten, gafil durma, "Allah" de, 
Gözünü aç uykudan, gafil durma, "Allah" de. 
"Allah Allah" der cennet kuşu, akar gözünden yaşı, 
Yanar içi hem dışı, gafil durma, "Allah" de. 
Âşıkları uçarlar, ağaç dalına konarlar,* 
"Hu" diyerek buluşurlar, gafil durma, "Allah" de. 
Yedi ilim gezerler, sonra göğü aşarlar,  
Bir adımda yeterler, gafil durma, "Allah" de. 
Hu denizine düşerler, inci olup batarlar,  
Hu incilerini dererler, gafil kalma, "Allah" de. 
Dergah kapısı açıktır, lütufları bellidir. 
Gözünü açıp bak, gafil kalma, "Allah" de. 
Ey Kol Şerif, susma, geceler boyu yatıp uyuma, 
Hakkı anmayı bırakma, gafil kalma, "Allah" de. 
 
Kol Şerif 
Aktr. Gamze Nur NALBANT 
 
 
*Burada dinî mitolojiye göre, gökyüzünün en yukarı katında (dokuzunca katta) yer alan 
tahtı tutan ağaç dalı kastedilmiştir. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
ХУШ КИЛӘСЕҢ, ҖОМГА!  
  
Җиһанның асыл кошлары 
Тезелгәннәр юлга.  
Өр-яңа таңга уранып,  
Хуш киләсең, җомга!  
  
Кар бөртекләре ак түгел,  
Төренгәннәр нурга.  
Күгебез гел якты торсын,  
Хуш киләсең, җомга!  
  
Казансу да дулкынлана –  
Тушлар бәреп чыга.  
Күңел ташларын эретеп,  
Хуш киләсең, җомга!  
 
Бүген бөтен хыяллар да  
Аша диләр чынга.  
Дөньяга бәрәкәт булып,  
Хуш киләсең, җомга! 
 
Рифат Сәлах 
 

 

HOŞ GELİYORSUN CUMA 
 
Cihanın asıl kuşları 
Dizildiler yola. 
Yepyeni sabaha dolanıp 
Hoş geliyorsun cuma! 
 
Kar taneleri beyaz değil 
Bürünmüşler nura 
Göğümüz hep aydınlık olsun, 
Hoş geliyorsun cuma! 
 
Kazansu da dalgalanıyor 
Buz üstüne su vurup çıkıyor. 
Gönül taşlarını eritip, 
Hoş geliyorsun, cuma! 
 
Bütün bütün hayaller de 
Olur diyorlar gerçek. 
Dünyaya bereket olup, 
Hoş geliyorsun, cuma! 
 
Rifat Selah 

 
Aktr. Gamze Nur NALBANT 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Көзге нур 

Болытларга тулып көзләр килде, 

Тагын җиргә ятты ап-ак томан. 

Күңелемдә өмет тулы хисләр, 

Әллә нигә син килерсең сыман. 

 

Әйтерсең лә көзге сагышларны 

Күз яшьләре белән яңгыр юган. 

Нурга күмеп көзнең моңсу таңын, 

Кояш чыга сине көткән юлдан. 

 

Рифат Сәлах 

 

GÜZ NURU 
Bulutlara doluşup güzler geliyor 

Yine yeryüzünü kapladı appak sis 

Gönlümde ümit dolu hisler 

Niyeyse sen gelirsin gibi. 

 

Söylersin güze özlemleri 

Gözyaşları ile yağmur yıkamış. 

Nura gömüp güzün hüzünlü sabahını, 

Güneş çıkıyor seni beklediğim yoldan. 

 

Rifat Selah 

Aktr. Gamze Nur NALBANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

TÜRK DÜNYASI ORTAK ATASÖZLERİ 
 

 

  Türkiye Türkçesi: Kurdun oğlu kuzu olmaz.  

  Azerbaycan Türkçesi: Kurd balası kurd dolar. 

 Başkurt Türkçesi: Büre balahın bürekke kalıp aşırhañ da, 

urmanga karay. 

 Çuvaş Türkçesi: Kaşkartan yıta pulas suk. 

 Hakas Türkçesi: Püürdiñ oolgı kuragan nimes. 

 Kırgız Türkçesi: Börü balası it bolboyt. 

    Kaşkay Türkçesi: Kurdun uşağı kurd olur. 

 



 
 
 
 

 

  Özbek Türkçesi: Arslan balası arslan boladı. 

  Türkmen Türkçesi: Gurd çağasından ekdi bolmaz. 

  Uygur Türkçesi: Böriniñ balası böre. 

 

Kaynakça 
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VEFAT VE BAŞ SAĞLIĞI 
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