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ÖN SÖZ 
 

 

17. Sayımızı Sunarken  

 
Dost ve kardeş ülke Kazakistan’ın bağımsızlık yıl dönümü kutlu olsun! 

 

 

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

Dünyası Ortak Atasözleri’’, ve ‘’Kitap Önerileri’’ olmak üzere dört bölümden 

oluşmaktadır:  

 

Düşünce/Fikir Yazıları; Bir Şiir Bir Tahlil: La Dans Serpantinê, Gözden Irak 

Gönülden Kerkük, Hakan Sarıpolat Öykülerinde Halk Hekimliği ve İnanışlar, 

Hüseyin Nihal Atsız’ın Fikir Hayatı ve Günümüzdeki Atsız Algısı, Oğuznameler: 

Tarih, Tasnif ve Yorum, ve Türk Edebiyatında Varoluşçu Söylem: 1950 Kuşağı 

Öykücüleri başlıklı yazılar yer almaktadır.  

 

Edebî Yazılar; Kül Rengi Şiir, Münâcât, Ormanda Sessizlik. Gece Tipisinden 

Sonra ve Sonrası Yağmur başlıklı şiirlerden oluşmaktadır.  

 

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

 

Yeni sayımızın kulaklarda hoş bir seda bırakması ve dün isimli hazinede şimdiden 

yerini alması dileklerimle...  

 

 

 

Birkan UZUNOĞLU 
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DÜŞÜNCE/FİKİR YAZILARI 
 

BİR ŞİİR BİR TAHLİL: LA DANS SERPANTİNÊ 

İlhami KOÇ 

- Sanatta istidatı1 inkişaf2 ettiren onu  

ali bir mertebeye çıkaran şey, samimiyettir, aşktır 

- Tevfik Fikret 

(Ünaydın, 1919, s.12) 

Giriş 

Edebiyat-ı Cedide yani bilinen adıyla Servet-i Fünun dönemi şair ve yazarları, o dönem her 

insan gibi, devrin olumsuz koşullardan etkilenen kişiler arasında olmuşlardır. Siyasi baskılara 

maruz kalan edebiyat camiası özellikle psikoloji bakımından kendini çok derin durumlara 

itilmiş olarak bulmuştur. Bu derin durumların sonucunda hayallerinde hep bir “öte yer” kavramı 

canlanmıştır. Servet-i Fünun edebiyatında kaçma temi geniş yer tutar (Kaplan, 1995, s. 46). 

Egzotizm adı verilen bu durum bütün edebiyatı etkilemiştir. Duygularını olduğu gibi ifade 

edebilmek Servet-i Fünun şair ve yazarlarının en büyük gaye ve endişesidir (Kaplan, 1995, s. 

42). Yanı sıra bakıldığında güzellikler içerisinden en güzelini, en kötü durumdayken tercih 

etmek, kötülüklerden uzaklaşmak istemek en bariz duyuş durumları olmuştur. Romanda; 

kahramanın intiharla canına kıyması, kendisini bedbin bir durumda bulması, romancılar 

tarafından, şiirde; kelimeler ve sesler arasındaki o mutlu tını yanında anlamda aslında 

karanlıktan çıkmak isteğinin olması, şairler tarafından, bunlara en net örnekler olarak 

verilebilir. Örneğin, Tevfik Fikret de karısı ve oğlu olmasa intihar edeceğini birkaç kere 

söylemiştir (Kaplan, 1995, s.43).  Bu dönemin hiç kuşkusuz en önemli şahsiyetlerinden birisi 

de Tevfik Fikret’tir. Fikret, devrin duyuş tarzını, hayatı kavrayışını ve edebî mahsullerini apaçık 

anlamamızı sağlayan kapıdır. Bir devri en iyi ifade eden şahsiyet, bize o devrin anahtarını 

verebilir (Kaplan, 2020, s.12). Nasıl ki herhangi -iyi veya kötü- sağlık durumumuzu anlamak 

                                                                    
1 Yetenek. www.sozluk.gov.tr.  
2 1-gelişme, 2-meydana çıkma, 3-açınım. www.sozluk.gov.tr. (burada ikinci anlam en uygun olanıdır) 

http://www.sozluk.gov.tr/
http://www.sozluk.gov.tr/
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için tahlil gerekiyorsa, bir devrin edebî ortamını anlamak için de tahlil şarttır. Özellikle de bu 

denli değerli bir şahsiyetin şiirini anlamak, hem şiir hakkında hem tahlil hakkında hem de 

dönemsel değerlendirme hakkında lehimize olacaktır. Tabiat ve metnin derinliğine nüfuz 

edebilmek için tahlile ihtiyaç vardır (Kaplan, 2020, s.11). Şiir tahlili kuram bilgisinin ve 

uygulama becerisinin yanında olgun bir zevk ve poetik görüş sahibi olmayı da gerektirir 

(Sarıçiçek, 2018, s.20). 

Yazıda bahsedilecek tahlil kıstaslarının ana başlıkları şunlar olacaktır: Nazım biçimi, nazım 

birimi ve mısracı tutum. Bu üç başlık altında şiir tahlilinin nasıl yapılması gerektiği kaynaklara 

dayandırılacak, şahsi eklemeler yapılarak söz konusu şiir tahlil edilecektir.  

La Dans Serpantinê / Yılan Dansı1 

Uykulu ve çiçekli, renkli ve ışıklı, 

Bir bahar tanı gibi karanlıklar içinden 

Gülümseyerek doğuyor; şimdi beliren 

Bir bulut biçiminde melekler gibi uçuyor 

Derken değişiyor 

Bin kılığa birden giriyor, salınışının şimşeği 

Kamaştırıyor aşka istekli gözleri. 

 

Sanat sarı, mor, pembe, kırmızı, mavi 

Ilıklı renklere bir dolaşma gücü veriyor; 

Hepsi de periler gibi gizli 

Gizli ve sessiz adımlarla koşuyor. 

 

Birden sarıyor çevresini. O ise gökteki 

Ve hayaldeki bir çiçek yığını gibi titrek, 

Titrek ve bitkin dönüyor… Duru bir geceyi 

Sanki bir avize aydınlatıyor, sallanarak 

 

Bazan sönecekmiş, bitecekmiş gibi umarsız, 

Dönüyormuş gibi kararsız süzülürken 

Bir kanat tüyünün dokunuşuyla birden 

Yeniden canlanarak, büyüleyen bir aşk 

Gibi ortaya çıkarak. 

                                                                    
1 Asım Bezirci, Tevfik Fikret, Rübab-ı Şikeste/Kırık saz/Bütün şiirleri:2 , Can yay. İstanbul, 1984 ( orijinal metin 

de yazının sonunda verilmiştir) 
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Bin şiirle titriyor kalbi ve hayali 

Her kanat çırpması, her nazlı cilvesi. 

 

Bazen kocaman yıldızlı bir kelebek gibi 

Sessizce uçuşu birlikte sürükler 

Bakan gözlerinizi; bazen da körpe 

Bir zambağa benzer ki elde değildir 

Bir eşini daha görmek şu doğada; yıldızlı 

Bir ebemkuşağı sanki… üstelik, bu güzellikte 

Görülür yaprakların baygın titreyişinde 

Umudun vaâd dolu yüzü, güzel yüzü. 

 

Ey sanatın gözü okşayan büyüsü, aydınlık 

Bir bahar sabahı gibi karanlıklar içinden 

Doğdun, yine karanlıklara döndün; sonsuza dek 

Düşüncemde sabahı getirecektir sana ilişkin 

Bir sırlar gecesi 

Bir sırlar gecesi ki, bütün kıvrak ve renkli 

Güllerle, güneşlerle, isteklerle bezenmiş!.. 

1. Nazım Biçimi 

Bu alt başlıkta incelenmesi gereken hususlar tekrardan üç alt kolda toplanır. Bunlar; metnin 

kompozisyonu, ritmi (akışı) ve hacmi olarak belirlenir. Nazım biçimi, genel olarak şiirin 

kompozisyonu gibi görülebilir. Bunun nedeni, şiirin diğer edebî türlere göre daha gelişkin bir 

biçim sahibi olmasındandır. Türk şiiri ihtiva ettiği iki büyük kol sayesinde, şimdiki nazım 

isimlerine bir hayli aşina olmuştur. Halk edebiyatı kolunda getirilen koşma ve mâni, Divan 

edebiyatı kolunda getirilen rubai, gazel, kaside gibi biçimler bunların içerisinde başı çekmiştir. 

Bu biçimlerden yararlanılarak oluşturulan şiirlere  “gelenekten yararlanmış biçimli” demek 

doğru olacaktır. Modern Türk şiirinde -Tanzimat sonrasında- ortaya çıkan, “serbest biçimler” 

olarak adlandırmış sadece bir şiire özgü kullanılan biçimler meydana gelmiştir. Bu metinler 

biçimsiz değil aksine kendine özgü biçimlilerdir. Şekli serbest olan şiirleri yorumlarken de 

“kendine özgü biçimli” demek yerinde olacaktır. 

Metnin kompozisyon düzeni; ilk izlenimde bizlere biraz da olsa fikir verebilir. Söz konusu şiir 

dönemin edebî ortamı ve şairin tutumu dolayısıyla yorumlanacak olursa tekrarı olmayan, 

kendisine özgü biçim ile oluşturulmuştur. Lakin Fikret, kendine özgü biçimde bile ahengi dil 

aracılığıyla yakalamayı başarmış, metin tertibini “rastgeleliğe” bırakmamıştır. Çünkü fikrimce 
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nazım biçimi rastgele olursa, şiirin güzelliği onunla aynı orantılı olur. Fikret, her ne kadar 

kendine has bir biçim tercih etse de  -tamamıyla olmamak şartıyla- halk şiiri gibi güçlü bir 

koldan da yararlanarak,  üç kez dörtlükle dizeleri oluşturmuştur. İlk göze çapan dörtlükte sarmal 

kafiyeyi kullanışı bu hâli güçlü kılmış, onun şairaneliğini gözler önüne sermiştir. Bu 

dörtlüklerin derin bahsi nazım birimi hususunda daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü oluşturulma 

nedenleri, anlam bakımından irdelenmelidir. Tamamı için söylenebilecek söz şudur: Servet-i 

Fünun döneminde kullanılan ölçülerin aruz kalıpları olmasından dolayı Fikret de şiirinde 

mef’ûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün kalıbını kullanmayı tercih etmiştir. Bunun sağlaması şöyle 

yapılır: 

Bağzan ko / caman bir ke / lebekdir ki / müzehheb 

_ _ .  / . _ _ . /  . _ _ . / . _ _ 

Pervaz-ı / hamûşâne/ si birlikde / sürükler 

_ _ .  / . _ _ .  / . _ _ .  / . _ _ 

Metnin ritmi; Mehmet Kaplan’ın da dediği gibi âdeta bir dansçasına, uyum içerisinde süzülme 

derecesinde meydana gelmiştir. Ufak bir parçasında gelenekten yararlanmış olarak görülse de 

bunun ritmik özelliğini taşımamış, sabit bir tekrara düşmemiştir. Kendine öz bir ritimde, tekrarı 

bir daha mümkün olmayacak şekilde ritmik akış yakalanmıştır. Mısraların ebatı bakımından da 

anlam bakımından da ritim bırakılmamış, dans örneğinden devam ederek bakarsak, farklı 

hareketler bir bütüne hizmet etmiştir.  

Metnin hacmi; kişilere göre değişiklik gösterebilen bir unsurdur. Şiir edalı bir sanat olduğundan 

okunuşunda söz konusu şiirimiz üç dakika civarında sayılmaktadır. Bu onu zannımca uzun 

saymamıza neden olabilir. Fakat Nurullah Çetin’e göre uzun şiir; birden fazla olay, olgu, 

durum, duygu ve düşünceyi işleyebilir. Ayrıntılara önem verilir. Bu tür metinlerin çoğu zaman 

şiirsel değerleri düşmektedir (Çetin, 2019, s.169).  Fakat Fikret, bu uzun sayılabilecek şiirini 

ritmik akışı ve kullanılan biçimi ile okuyucuyu sıkmadan, şiirselliği düşürmeden 

işleyebilmiştir. Bu işleyişin ardından, âdeta bir roman okumuşçasına hissel derinliği bizlere 

aşılamış, yanı sıra şiire has özellikleri altın işlemelerle eserine nakşetmiştir. Nazım birimi, şiirin 

iskeletidir. İskelet olmadan bir yüz ister hayaller kadar inanılmaz, ister dünya kadar güzel olsun. 

Estetiğin aslî unsuru ahenk; ahengin elbisesi nazımdır. Bu elbisenin süsü vezin ve ses 

tekrarlarının ortaya çıkardığı ritimdir (Sarıçiçek, 2018, s.13). 
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2. Nazım Birimi 

Bir şiiri oluşturan mısra kümelerinin her birisine nazım birimi adı verilir. Kendisini aynı vezin 

veya belirli bir kafiye ile tekrar ederek bir manzumeyi meydana getiren en küçük yapı taşına 

nazım birimi denmiştir. Nazım biçimlerinde ölçü olarak kullanılan yapıya nazım birimi denir. 

Divan şiirinde nazım birimi “beyit” (kimi biçimlerde dize), halk şiirinde dörtlük, yeni Türk 

şiirinde de dizedir (Dilçin, 2013, s. 95). Bu mısra kümelerinin bir araya getirilmesinin belirli 

ölçütleri vardır. Bunlar “içerik” ve “biçim” unsurlarıdır. Her ikisinin beraber var olabileceği 

gibi tek başlarına da bulunabilirler.  

İçerik hususunda; bir konuya bağlı olan, manası aynı işleyen ve bütünsel bakımda farklılık 

bulunmayan şiirlerin bahsi yapılır. Türk şiir geleneğinin iki büyük kolunda da bunun varlığını, 

şiirlerin bir anlam çerçevesinde meydana geldiğini görebiliriz. Unutulmamalıdır ki, kümeler de 

bir anlam etrafında bulunuyor olmalıdır.  

Biçim unsurundaysa; şiirin sadece içerik yönünden değil, biçimsel olarak da 

kümelenebileceğinin yargısına varılır. Biçimsel özellikler o şiirin ahenk unsurları, dizimsel harf 

seçimleri ve nihayetinde kümelenişi getirir. Ahenkten kasıt; vezin, kafiye, redif ve ses 

tekrarlarıdır. Biçimsel yönden bir bütünlük taşıyıp da anlam bakımından birbirinden farklı şiir 

düşünülemez. Zira birim ister mısra, beyit, üçlük ve dörtlük, isterse de büyük bentler olsun 

esasen bir anlam öbeğidir; ahenk onun unsurudur (Sarıçiçek, 2018, s.48). 

La Danse Serpantinê şiirinde birim değişkenlik göstermiştir fakat bu durum şiiri gereksiz 

noktalarda bölüp hiç anlam taşımadan birleştirme şeklinde uygulanmamıştır. Fikret kafiyeyi 

yakalamıştır fakat bu kafiye düzenli, tekdüze bir kafiye değildir. Bunun nedeni kırık mısra 

düzeninden dolayıdır denebilir -bu durum mısracı tutumda daha iyi anlaşılacaktır-. Tanpınar bu 

durumu “Fikret kafiyeyi kırıyor ama onun yerine sonnet gibi muntazam bir şekil alıyor” 

(Uçman, 2003, s.233) şeklinde açıklamıştır. Ele aldığımız şiir ne tam bir sonnet olmuş ne de 

belirli bir düzeni bize sunmuştur. Fakat hem Divan hem de Halk edebiyatı biçimlerini 

barındırması biçimsel düzeni oluşturmuştur. -Bu husus biçim unsurunda da kullanılabilir, 

oradan bakılınca da söylenmek istenen şey kavranabilir-  Adından anlaşılacağı gibi şiir, “Yılan 

Dansı” uyumunu birimlere de yansıtmayı başarmıştır. Fikret, içinde bulunduğu durumu, 

dönemin şartlarını dahi şiirlerinde yaptığı asonans ve aliterasyonlar aracılığıyla veren bir şair 

olmayı bu şiirinde de başarmıştır. Örneğin bize şiirdeki “m” harfinin aliterasyon durumu 

cansızlığı ve karanlığı, sessizliği, uykuyu hatta dönemin baskın havasını dâhi verebilir. Gözden 
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kaçmayan bir diğer husus “r” tekrarları, kelime sonlarındaki aliterasyonlar olmuştur. Bu hususa 

Mehmet Kaplan şöyle bir yorum getirmiştir: “Kelimeler notalar gibi ihtizaz etmekte; bale 

resitali gizemli bir hava içerisinde zihnimizde canlanmaktadır.” (Kaplan, 1946, s.152). 

Mehmet Kaplan, burada şiirin “r” harfiyle okuyucuda zevk uyandırdığını, zarif duyguları 

canlandırdığını ve bir tür şiirsel söylem hissettirdiğini vurgulamak istemiştir. Bu durumun 

hemen hemen bütün dizelerde meydana gelmesi, kelime içlerinde aliterasyon ile “r” harfinin 

kullanılması, sıkıcı bir hâl almamış Fikret’in şiir dili sayesinde bir ahenk ile bütüne hizmet 

etmiştir.  

Anlam bakımında şiirde kümelenmeler, devrin önemli bir şiir anlayışı -belki de en etkili 

olgularından birisi- olan kırık mısra ile yapılmış, anlam bir arada tutulmuştur. Bu durum mısracı 

tutum altında daha aşikâr kılınacaktır. Mana bütünlüğü hususu Fikret için önemli bir durumdur. 

Çünkü tabiata olan ilgi, bütün Servet-i Fünun devri şairlerinin ortak noktasıdır. Bundan olayı 

da mana bakımından bir ayrılık gözetilememesi gayet doğaldır, doğaya bakarak tablo ve resim 

içerisinden şiiri yakalamaya çalışan şairlerin bütünlük bakımından birbirinden ayrı bir şiiri 

meydana getirmesi beklenemez. Bu tarza Batı edebiyatı içerisinde “Parnasizm”1 adı verilir. 

Tabiata bakış tarzı, Sevet-i Fününcularda zengin, vazıh, canlı, renkli ve kokulu bir dış âlem 

idraki şekline girdi (Kaplan, 1995, s.51). İşte bu duyuş tarzının yanında Fikret’i farklı bir şair 

yapıp devrin gözdesi hâline getiren şey; genellikte yapılan, hissedilen tarzı, devrinin sosyal ve 

siyasi şartları altında kavraması, özelde her Servet-i Fünun şairi gibi yazıp kullandığı harf ve 

kelimelerin yanında oluşturduğu kümelerin güçlülüğü ile olmuştur. Mizacı dolayısıyla Fikret, 

bu kötümserliği hepsinden daha kuvvetli duyar ve ifade eder (Kaplan, 2020, s.115). Onun en 

hareketi hissettiren La Danse Serpantinê şiiri dahi temelinde bir ahesteliği barındırmıştır. 

Akarsu örneği ile bağdaştıracak olursak şiir, başlangıçta yatağını bulmaya çalışan bir su gibi 

yavaşça ve sessiz başlamış, daha sonra yerini iyice yapan suyun gürül gürül akması gibi 

hızlanmış, sonundaysa denize dökülen yataktaki kurtuluşu, sonsuzluğu ve tekrar dinginliği 

yakalamıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar, bütün bu sözünü ettiğimiz hususları şu birkaç kelime ile 

gayet yerinde açıklamıştır: “Şiir, yalnız teknikle olmaz, bir de tekniğin yanında şairin 

yaradılışını unutmamak lazımdır.” (Uçman, 2003, s.58). 

 
                                                                    
1 Theophile Gauter, 1856’da bu konuda şunları söyler: Şekille düşünce ayrımını hiçbir zaman anlayamadığımız 

gibi,ruhsuz vücudu ya da vücutsuz ruhu anlamıyoruz, hiç değilse bizim etkinlik alanımızda. Güzel bir şekil güzel 

bir fikirdir. Çünkü hiçbir şey ifade etmeyecek olan bir şekil ne olabilir ki. (İsmail Çetişli, B.E.E.A., Akçay yay., 

Ankara, 2019, s.111-112. 
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3. Mısracı Tutum 

Şiiri, nesirden ayıran temel ölçü mısradır. Nesir cümlesi muhatabına bir mesajı net-somut- 

iletmek isterken şiir cümlesinin yani mısranın amacı, mesajını daha belirsiz-soyut- hayret, 

şaşkınlık ve coşku uyandırarak, ritim içerisinde aktarmaktır. Şiir, sözün imbikten 

damıtılırcasına inceltildiği, fikrin derinleştirildiği, hissin yoğunlaştırıldığı, hayalin 

zenginleştirildiği ve biçim zevkinin üst düzeye çıkarıldığı bir sanattır (Sarıçiçek, 2018, s.20). 

Şiir nesrin dışında bir söz sanatıdır. Mükemmeliyet şartının önde yürüdüğü bir söz sanatıdır. 

(Uçman, 2003, s.51). Söz konusu mükemmeliyet nihayetinde mısracı tutumu getirir. Bütün 

hususları tam olarak yaratılan bir mısraya, mısracı tutumla yazılmış denilebilir. Mısra, evvela 

kelimelerden teşekkül eder; ahengi ve nağmesi vardır (Uçman, 2003, s.51). Tercih edilen her 

bir kelimenin manası ve tınısı mısracılığa olumlu veya olumsuz etki edebilir. Bu etki bizlere iç-

deruni ahengi getirir. İdeal mısra arayışı, mısracı tutumun temel yapı taşıdır. Bu arayışı 

yakalayan mısralara hiçbir sözcük eklenemez yahut o mısralardan hiçbir sözcük çıkarılamaz, 

herhangi bir değişiklik akla, mantığa ve şiirsel duyuşa sığdırılamaz. Şiire yatkın olan dil, 

mısracı tutum ile daha çok değer yakalamıştır.  

Servet-i Fünun şairleri, etkilendikleri edebî gelişmeler ve devir neticesinde kendilerini ifade 

etme konusunda genellikle Fransızcada “anjanbıman” adı verilen “kırık mısra” tekniğini 

kullanmışlardır. Bu teknik, anlamın bir dizede bitmemesi, mısranın birkaç cümleden meydana 

gelmesi olarak tanımlanabilir. Burada yapılması gereken husus, bir şiirde kırık mısra düzeni 

varsa mısracı tutum olmaz diye yanlışa düşmemek olacaktır. Bu tamamen şairin inisiyatifinde 

bir durumdur.  Bununla birlikte mısracı tutum sadece satırla sınırlı kalmamış, birden çok satırın 

söz dizimsel açıdan birleştirildiği mısracı bir anlayış da doğmuştur. Ahmet Haşim’in O Belde 

şiiri bu tutumu yansıtan iyi bir örnektir (Sarıçiçek, 2018, s.74). Unutulmamalıdır ki en çok edebî 

önem arz eden şiirler, genel olarak mısracı tutum ile düzülen dizelerden oluşmuştur. 

Fikret, anlam bütünlüğünü yakalamak adına gereksiz bir kelime seçimine ve anlamsız kafiye-

redif tutumuna gitmemiştir. Bu onun şiir içerisinde ne kadar kırık mısra olsa da, bir şiirsel 

söyleyiş esasını benimsediğini açığa çıkarır. Fikrimce söz konusu şiirin mısracı tutum 

bölümüne en uygun dizeleri şu bent olacaktır: Bazen kocaman yıldızlı bir kelebek gibi / Sessizce 

uçuşu birlikte sürükler / Bakan gözlerinizi; bazen da körpe/ Bir zambağa benzer ki elde 

değildir. Görüldüğü üzere bu mısralar şiirin tamamı gibi kırık mısra tekniği ile oluşuma 

örnektir. Lakin bu durum mısracı tutum içerisinde yargılanmasına engel olmamıştır. Çünkü 



 
 
 
 

13  

bahsedilen hususlardan bakıldığında, şiirin kelimelerinin yeri değiştirilemez, ekleme-çıkarma 

yapılamaz kısacası şiirselliği bozulamaz şekilde oluşturulmuştur. Bu husus şiirin tamamında 

görülür. Tanpınar, Fikret’in bu tutumunu dili üzerinden ele almış ve şu kelimeleri kullanmıştır: 

“Fikret’in sanatı, bir dil yaratma sanatıdır (Uçman, 2003, s.235).  Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 

sözlerinden yola çıkacak olursak Fikret, şiir dilini mısra oluşturma bakımından gayet etkili 

kullanan bir şair olma vasfını üstlenmiştir diyebiliriz.  

Sonuç 

Servet-i Fünun döneminde bu tutumları en az Tevfik Fikret kadar yakalayan bir diğer şair Cenab 

Şehabettin olmuştur. Dönemin durumu, şiirin mahiyeti ve şairlerdeki ruhsal olaylar bu 

tutumların yakalanmasını diğer şairler adına daha zor kılsa da Fikret, ruhsal gücünü şiirine 

yansıtarak zayıflık göstermeden şiir dilini yakalamak adına gayet refah ve modern bir dönemin 

mensubuymuş gibi sanatsal bağlamda önemli şiirler meydana getirmiştir. Şiirini aruzun en çok 

tercih edilen ritmik kalıbından biriyle oluşturması, bunun yanında halk edebiyatının varlığını 

unutmaması, uyguladığı asonans ve aliterasyonlarla beraber anlamı asla kaybetmemesi, devrin 

revaçta olan kırık mısra düzenini kullanması ve yine en çok tercihi bu dönemde olan ey, ah, of 

gibi hissel değeri yüksek nidâların mısra oluşturmasına, sanat icra etmesine engel olmasının 

önüne geçmesi onun şiiri ne kadar derinden kavradığını ve sanatın ne demek olduğunu bildiğini 

bizlere sunar. Böylesine bir şiiri tahlil ederek anlamak, edebiyat biliminde eser tahlili hususunda 

önem arz edecektir. 
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La Dans Serpantinê 

Mahmûr u müzehher, mütelevvin, mütenevvir, 

Bi fecr-i behârî gibi zulmetler içinden 

Reyyan-ı tebessüm doğuyor; şimdi muayyen 

Bir şekl-i sehabide melekler gibi tâir, 

Derken mütegayyir, 

Bin hey’ete birden giriyor, berk-ı hırâmı 

Hatfeyliyor enzar-ı heves-dâr-ı garâmı 

 

San’at sarı, mor, penbe, yeşil, kırmızı, mai 

Elvân-ı ziyâiyyeye bir kudret-i cevlân 

Bahşeyliyerek hepsi perîler gibi mahfî 

Mahfî ve sükûnetli adımlarla şitaban 

 

Etrafını birden sarıyorlar; o, semavî 

Bir tûde-i ezhâr-ı muhayyel gibi lerzan, 

Lerzân ü perişan dönüyor… bir şeb-i sâfî 

Tenvir ediyor sanki bir avize-i raksân. 

Bağzan sönecekmiş, bitecekmiş gibi nâçâr, 

 

Meyyâl-i tefekkür, mütereddid, süzülürken 

Bir darbe-i şeh-bâl ile bir hamlede, birden 

Tecdîd-i hayat eyleyerek, aşk-ı füsunkâr 

Şeklinde bedîdâr, 

Bin şigr ile tehziz ediyor kalb ü hayâlî 

Her cilve-i nâzendesi, her cümbüş-i bâli 

 

Bağzan kocaman bir kelebekdir ki müzehheb 

Pervaz-ı hamûşânesi birlikde sürükler 

Enzâr-ı temâşanızı, bağzan da mutarra 

Bir zanbağa benzer ki değildir mutasavver 

 

Bir mislini görmek şu tabiatde, mükevkeb 

Tirâje-nümâ… Hem bu güzellikle beraber 

Yapraklarının lerziş-i mestinde hüveydâ 

Bir çehre-i pür-ağd-i emel, çehre-i dilber 

 

Ey sihr-i nazar-perver-i san’at, mütenevvir 
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Bir fecr-i behârî gibi zulmetler içinden 

Doğdun, yine zulmetlere döndür; ebediyyen 

Fikrimde seher-hıyz olacaktır sana dair 

Bir leyl-i serâir 

Bir leyl-i serâir ki bütün şûh-u mülevven 

Güllerle, güneşlerle, emellerle müzeyyen! 
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GÖZDEN IRAK GÖNÜLDEN KERKÜK 

 

(BİR TÜRK ÖĞRENCİSİNİN DUYGULARIYLA KERKÜK KATLİAMI) 

 

Eylül ALTUNTAŞ 

 

“İyi, güzel, yararlı, mükemmel yaratıklar olduğumuzu duymak hoşumuza gidiyordu. 

Caniliğimize acımasızlığımıza bencilliğimize, dar kafalılığımıza, ölüm severliğimize kimse 

işaret etmiyordu. Sanki bu kadar katliam olmamış, savaşlar vahşetler yaşanmamış gibi ne kadar 

yüce yaratıklar olduğumuz yalanı tekrarlanıp duruyordu” diyor  bir kitapta.  

Ve bizler gözümüzü kör, kulağımızı sağır, ağzımızı dilsiz kıldığımız, yüreğimize prangalar 

vurduğumuz, aklımızın almak istemediği, yapılan katliamların nicesinden bihaber yaşayıp 

gidiyoruz. Bugün Türk Dünyası Edebiyatları dersimin ödevinden dolayı  Irak Türk Edebiyatı 

müfredatı içerisinde rastgele araştırıp gördüğüm ve ödevimin esas parçasına dönüştürdüğüm 14 

Temmuz Kerkük katliamından bahsedeceğim.  

 

Yıllarca büyüklerimizden kahramanlık hikâyeleri, okuldaki öğretmenlerimizden tarih dersleri 

alırken ya da dünyada yaşanmış olan savaşların acımasız sonlarını duyarken neden bu kanlı 

katliamı görmediğimizi veya neden bu katliamlara göz yumduğumuzu ya da neden söz konusu 

Kerkük iken herkesin suspus olup köşesine çekildiğini anlamlandıramıyorum. Irak İngiliz 

himayesi altında iken Türkmenler zaman zaman sorgu, sürgün, tutuklama soykırım, ölüm, idam  

ve işkencelere maruz kalmıştır. Ne yazık ki,  bu durum 1924 yılından 2006 yılına kadar devam 

etmiştir. Fakat her ne hikmetse, bu katliamlar değil dünyada ülkemizde bile duyurulmamıştır. 

Hâlbuki Türkün sesini, Türkün çığlığını en iyi Türk duyar. Bu durum Irak Türkmenlerini 

derinden üzmüştür. 
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14 Temmuz 1958 tarihinde yapılan askerî darbe sonucu krallık yönetimi devrilmiş, yerine 

cumhuriyet rejimi getirilmiştir. Irak’taki çeşitli halklar ve Irak Türkmenleri bu durumu coşku 

ve heyecanla karşılamışlardır. Çünkü artık  millî haklarına kavuşacaklarını düşünmüşlerdir. 

Fakat bu hevesleri kursaklarında kalmış, özgürlüklerinin bedelini kanlarıyla ödemişlerdir. 14 

Temmuz 1959 Cumhuriyet rejiminin 1. yıldönümünü kutlamak isteyen Türkmenler bayram 

sabahına uyanırken, kutlama için millî kıyafetlerini giyinirken, millî oyunlarını oynarken akşam 

saatlerine doğru o bayram alanının kan havuzuna döneceğini,  annelerinin, babalarının, 

evlatlarının kanlarında kederle boğulacaklarını bilmiyorlardı. Yeni rejim tarafından affedilen 

ve ülkelerine geri dönen suçlulardan biri olan Mustafa Barzani ve destekçileri Irak’a göz dikmiş 

durumdaydılar.   

Barzani’nin gelişinden yüz bulan Kürt militanlar ve komünistler 14 Temmuz günü şehre 

ellerinde sopalar ve silahlarla girmiş onlarca Türkmen’i katletmiştir. İlk şehidimiz 14 Temmuz 

kahvesinin sahibi Osman Hıdır olmuştur. Ardından emekli Binbaşı Ata Hayrullah ve kardeşi 

İhsan Hayrullah evlerinden alınarak işkenceye tabi tutulmuş ve canice öldürülmüşlerdir. 

Kadınlara tecavüz edip ardından teşhir etmişler, çocukların başlarını kesmişler, insanların 

üzerinden kamyonlarla geçmişler, yetmezmiş gibi bir de o kamyonların arkasına bağlayıp 

cesetlerini sokaklarda sürüklemişlerdir. Ben bunları yazarken yüreğim dayanmıyor ama bu 

olayları canlı ve gerçek manada kanlı yaşayan Türkmen halkı kimsesiz ve yalnız bırakılmıştır. 

Üç gün üç gece süren bu katliama tüm dünya göz yummuş, kayıtsız kalmıştır. Olayın üstü 

başarılı bir şekilde kapatılmaya çalışılmıştır. Bunu da  bir katliam olarak görebiliriz, çünkü 

faciaya sessiz kalıp onu unutmak ve unutturmak da başka bir katliam türüdür. Soydaşlarımıza 

yapılan bu zulme hâlâ göz yumup sessiz kalmaya devam edersek, eminim ki sıra bizlere de 

gelir. Türk Dünyasının yüreğimizi sızlatan böylesi derin acılarını unutmayalım ki, kanımız daha 

fazla yerlere dökülmesin, atalarımızın fethettiği mübarek toprakların yüzünü utandırmasın. 

Sözlerimi  Doç. Dr. Necdet Koçaklar’ın şu cümleleriyle sonlandırıyorum: “Geride kalan 

Türkmenlerin kalbi kırılmış, gururu incinmiş, yalnız  ve kimsesiz bir millet olduğunu öğrenmiş, 

ana vatana kırılmış  ama Türklüğe iman ve inancı bir kat daha artmış ve her şeyi kendisinin 

yapmak mecburiyetinde olduğunu kesinlikle anlamıştır.” 
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HAKAN SARIPOLAT ÖYKÜLERİNDE HALK HEKİMLİĞİ VE İNANIŞLAR 

Şule BERBER 

Günümüz öykücülerinden Hakan Sarıpolat, Varlık, Notos, Hece Öykü, Öykü Gazetesi ve 

Lacivert gibi dergilerde öyküleri yer almış, ayrıca “Satılık Melek Tüyü” öyküsüyle de Giovanni 

Scognamillo adına verilen GİO Öykü Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür. Öykülerini Cıs adı 

altında kitaplaştıran Sarıpolat’ın öykü evreni büyülü-gerçekçi bir düzlemde ilerler. Onun 

öykülerinde fantastik unsurlar, grotesk esintiler ve gotik dokunuşlar hemen fark edilir. Bunu 

yaparken de kültürel olarak çok fazla uzaklara gitmez. Kendi kültürümüzden unsurları da 

öykülerine dâhil eder. Bunların başında da halk hekimliği ve halk inanışları gelir.  

Kitabın ilk öyküsü “Zincir” adını taşır. Öykü Ali İmran ve güvercinleri etrafında şekillenir. Bir 

gün en özel güvercini olan “Paçalı”yı kümeste göremeyen Ali İmran’a bir hâller olur. 

Ali İmran, Paçalı’yı yerinde göremeyince kümesin altını üstüne getirdi, her yere baktı. 

Yoktu işte. Nereye kaybolmuştu? Yavuklu başını eğmiş, uğuna uğuna ağlıyordu. 

Yavuklu’yu aldı ellerine, korkuyla titreyen kuşunun gözlerine baktı. Herhangi bir cevap 

emaresi yoktu bu gözlerde. İçindeki kötücül düşünce büyüdü, kapkara oldu, dışına taştı, 

kusmaya başladı. Katran. Zehir. Kuşlar bağırmaya başladı  (s. 33). 

Kuşların çırpınışlarını duyan Ali İmran’ın annesi Gülbahar hemen kümese gelmiştir. Oğlunun 

fenalaştığını ve katran gibi siyah kustuğunu görünce hemen onu eve götürür. Annenin oğluna 

uyguladığı ilk yöntem kocakarı ilaçları olarak tabir edilen ve nesilden nesle aktarılan halk 

hekimliğidir. 

Gülbahar kuşların sesine koştu. Oğlunun simsiyah kustuğunu görünce bayılacak gibi 

oldu. Kucaklayıp banyoya götürdü oğlunu, elini yüzünü yıkadı, yatağına yatırdı, sıkı sıkı 

sardı yorganla, ballı naneli su kaynatıp içirdi. Ali İmran biraz olsun kendine geldi (s. 

33). 

Kitapta yer alan bir diğer öykü “Satılık Melek Tüyü”. Hakan Sarıpolat bu öyküsünde ölmesi 

beklenen yaşlı bir kadının meleğe dönüşmesini ele alır. Mustafa Bostan “Yaratıcı Öykü 

Okumaları 4 Hakan Sarıpolat’ın Satılık Melek Tüyü Öyküsü” adlı yazısında bu öyküyü din ve 

inanç sömürüsü açısından derinlemesine incelemiş. Bu sömürüye ek olarak öykü aynı zamanda 

halk hekimliği ve halk inanışları açısından da yeniden okunabilir. Yaşlı kadının meleğe 

dönüştüğüne dair söylentiler halka halka yayılmıştır. Melek kadını görmeye gelen oldukça 

fazladır. Çoğu meraktan olsa da özel sebepler için gelenler de olmuştur. Örneğin yaşlı bir kadın 

şifa bulmak için gelmiştir ki bu durum tipik bir halk hekimliği örneğidir. 
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Yaşlı kadın, “Şifa bulmak için taaa Yozgat’tan geldim guzum. Dizlerim tutmuyor. 

Doktorlara mı gitmedik, hocalara mı okutmadık. Ne yaptıysak fayda etmedi. Melek 

kadını duyar duymaz yekindim, geldim. İnşallah derdime derman olacak (s. 50). 

Sadece şifa için değil kısmetinin açılması için Melek Kadın’a gelenler de vardır. Bu ise halk 

inanışlarıyla alakalıdır. “Eli yüzü benle kaplı, karga burunlu bir kadın mikrofonu kapar kapmaz 

“Melek teyzeden bana koca bulmasını istiyorum” diye bağırdı.” (s. 50)  Evin içinde uçma 

alıştırmaları yapan bir melek vardır. Uçma alıştırmaları esnasında ortalığa saçılan melek kanadı 

tüyleri evin saf çocuğu ile sinsi bakkalın bir ticaret kapısına dönüşür. Çocuk gizlice dökülen 

tüyleri toplar, bakkal ise bu tüyleri satar. Halkın bu tüyleri alma sebebi ise hem halk inanışlarına 

hem de halk hekimliğine güzel bir örnektir.  

Oğlum tüyler kapış kapış gitti. Kimisi muska için, kimisi evde kalmış kızına koca bulmak 

için, kimisi de ayyaş kocasından kurtulmak için aldı. Suyunu kaynatıp şifa niyetine 

hastasına içirecekler, evi sağlam olsun diye temeline koyacaklar bile var (s. 55). 

Halk hekimliği ve halk inanışları bağlamında değerlendirilebilecek bir diğer öykü “Kuyruk 

Acısı”. Bu öyküde de örnekler genelde yılanlar üzerinden verilmiş. Anlatıcının çocukluğundan 

kalma bir hatırada yılanlar var. Bu durum aklına gelince babasının anlattığı bir söz de aklına 

geliyor. Bu söz ise yılanlarla ilgili yaygın bir inanış. “Babam ayağımdaki şişliğe bakıp ‘Yılanın 

başını ezmeliydin, kuyruğunu değil. Yılanlar kindar olur. Ömrünün sonuna kadar takip ederler 

hasımlarını. Kuyruğu kopan yılan bunun hesabını soracak bir gün sana’ diyor.” (s. 65) 

Öykünün devamında ise yılan sokmasına karşı uygulanan sağaltma yöntemi belirtiliyor. 

“Annem sarımsak ezip yılanın ısırdığı yere sürüyor. Zehri yok etmek içinmiş. Bir avuç 

sarımsağı da bahçeye savuruyor. ‘Korkmana gerek yok. Sarımsak kokusuna gelmez yılan’ 

diyor.” (s. 67) 
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HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN FİKİR HAYATI VE GÜNÜMÜZDEKİ ATSIZ ALGISI 

Serkan YÜKSEL 

Özet 

Hüseyin Nihal Atsız Türk edebiyatının en önemli roman, hikâye ve düşünce yazarlarından birisi 

olmasının yanında önemli bir şairdir. Atsız, genel olarak romancı yönüyle tanınsa da aslında 

fikir yazıları da en az romanları kadar önemlidir. Son zamanlarda ise şiirlerinin sinemaya 

aktarılması, sosyal medya platformlarında popülerleşmesi ve hakkında yapılan ilmî 

çalışmaların da artmasıyla bu işle uğraşmayan insanların da aşina olduğu birisi hâline gelmiştir. 

Bu çalışmada, Türk Edebiyatı ve Türk fikir hayatına büyük katkıları olmuş Hüseyin Nihal 

Atsız’ın fikir hayatı özetlenmeye çalışılacak, daha sonra ise Erciyes Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yapılan anketler sonucunda insanların 

Hüseyin Nihal Atsız’a karşı fikirleri tespit edilecek ve bu sonuçlar analiz edilecektir. Anketlerin 

yapıldığı dönemde pandemi sürecinin ortaya çıkmasından dolayı eldeki verilerden daha 

fazlasına ulaşılamamış, anketin Edebiyat Fakültesi ve İletişim Fakültesi öğrencileri özelinde 

yapıldığı gerekçesiyle de doğruluğu şüpheli olacağından dolayı internet üzerinden anket yoluna 

başvurulmamıştır. Elde edilen veriler ile bazı çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. 

a. Hüseyin Nihal Atsız’ın Hayatına Kısa Bir Bakış 

Türk milliyetçiliğinin en önemli şahsiyetlerinden olan Hüseyin Nihal Atsız, 12 Ocak 1905 

tarihinde doğmuştur. Atsız Bey’in babası, Gümüşhane’nin Torul/Dorul kazasının Midi 

köyünün Çiftli oğulları ailesinden Deniz Makine Önyüzbaşı Hüseyin Efendi’nin oğlu Deniz 

Güverte Binbaşısı Mehmet Nail Bey, annesi Trabzon’ un tanınmış Kadı – oğulları ailesinden 

Deniz Yarbayı Osman Fevzi Bey’in kızı Fatma Zehra Hanım’dır (Dağ, 2010, s.1). Bu açıdan 

bakıldığında hem sert mizacının hem de askerliğe merakının ailesinden geldiği düşünülebilir. 

Babasının tayinlerinden dolayı, Atsız birçok kez okul değiştirmiştir. Değiştirdiği okullar 

arasında Fransız ve Alman Mekteplerinin olması da Atsız’ın henüz küçük yaşta farklı milletleri 

tanımaya başladığını gösterir. Ayrıca bulunduğu okullarda azınlık sayısının daha fazla olması 

ondaki millî bilincin oluşmasında etkili olmuştur. Eğitim hayatının ilerleyen yıllarında Atsız 

1922 yılında imtihanla Askerî Tıbbiye’ye geçer. Bu yatılı okul, daha sonra Haydarpaşa Lisesi 

olan binadadır. Atsız Askerî Tıbbiye’deki üç yıllık yatılı hayatını “Türkçülüğe Karşı Haçlı 
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Seferleri ve Çektiklerimiz” adlı tefrikanın “Kendimi Tanıtıyorum” bölümünde hayli ayrıntılı 

bir şekilde anlatır (Ercilasun, 2018, s.28-29). Sert bir mizaca sahip olan ve millî değerlere karşı 

oldukça hassas olan Atsız’ın bu özellikleri onun Askerî Tıbbiye’den atılmasına sebep olmuştur. 

Onu bu sonuca iten hadise ise Ziya Gökalp’in cenazesinde yapılan saygısızlığı hazmedemeyip 

aynı günün akşamı kavga etmesidir. Ziya Gökalp’in öldüğü gün çıkan bir münakaşa, geceleyin 

Tıbbiyenin koridorlarında yumruğa binmişti. Esasen bundan evvel de birçok cezaları olan ve 

künyesinde ‘serkeşlik, geçimsizlik, itaatsizlik, hürmetsizlik gibi herhangi bir hadisenin 

tekerrüründe tard olunacağı’ kaydı konulan Atsız (Ergun, 1968, s.563), bu vakanın üzerinden 

çok geçmemesine rağmen Arap asıllı bir komutanına selam vermediği gerekçesiyle okuldan 

uzaklaştırılmıştır. İlerleyen yıllarda ise Fuat Köprülü’nün ısrarı üzerine okula geri dönmüştür. 

Tekrar öğrenciliğe dönmenin maddi anlamda kendisini zorlayacağını düşünen Atsız, daha sonra 

hem Edebiyat Fakültesi’ne hem de yatılı olan Yüksek Muallim Mektebi’ne kayıt olarak bu 

sorunu çözmüştür (Sanlı, 2010, s.12). Yüksek Muallim Mektebi’nde eğitim alırken aynı 

zamanda tarih derslerine de giren Atsız, Zeki Velidi Togan’ın öğrencisi olmuş ve aynı zamanda 

da Pertev Naili Boratav, Orhan Şaik Gökyay, Nihat Sami Banarlı gibi ileride Türkiye için 

önemli isimler hâline gelecek kişilerle arkadaşlık kurmuştur.  

1931 yılında Fuat Köprülü’nün asistanı olan Atsız, bu yıllarda Atsız Mecmua isimli dergisini 

çıkarmaya başlamıştır. Yayın ömrü on yedi sayıyla sınırlı olan bu dergide yayımlanan bir yazısı 

sebebiyle Hüseyin Nihal Atsız asistanlıktan ihraç edilmiştir. Fakat ihracının temel sebebi 

yazdığı yazı değil, Togan’a hakaret eden bir milletvekiline yazdığı açık mektuptur. 

1933 yılında arkadaşlarıyla Çanakkale’ye bir yürüyüş düzenleyen Atsız, burada tanıştığı 

Bedriye Hanım ile evlenmiştir ve ilerleyen yıllarda bu yürüyüşü Çanakkale’ye Yürüyüş ismiyle 

kitaplaştırmıştır. Bu evlilikten iki (Yağmur ve Buğra) çocuk sahibi olmuştur.  

Atsız ile ilgili en popüler olaylardan birisi de Türkçülük-Turancılık Davasıdır. 1943-44 yılları 

arasında Orhun dergisini yayınlayan Atsız, burada dönemin başvekiline açık mektup yazarak 

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde komünizme gönül veren insanlar bulunduğunu çok sert bir 

üslupla anlatır.  Açık mektubunda “Demek ki devlet bilmeden koynunda yılan besliyor”, “Siz 

bunlara nasıl göz yumuyorsunuz” gibi ifadelere yer veren Atsız âdeta dönemin yöneticilerine 

hesap sormuştur (Ercilasun, 2018, s.68). Bu olayın üzerine suçlanan kişilerden biri olan 

Sabahattin Ali, Nihal Atsız’ı dava eder. İkinci duruşması 3 Mayıs 1944 yılında Ankara 

Adliyesi’nde gerçekleşecek olan dava için Ankara’da bulunan milliyetçi gençler toplanmış ve 



 
 
 
 

22  

Adliye önünde sloganlar atarak Sabahattin Ali kitaplarını yakmışlardır. Bu olay devlet 

yetkilileri tarafından “devlete yıkmaya karşı kurulmuş bir örgüt” olarak değerlendirilmiş ve 

Hüseyin Nihal Atsız ve onunla görüşen herkes tutuklanmıştır. Bu tutuklamalar içerisinde Zeki 

Velidi Togan, Alparslan Türkeş, Reha Oğuz Türkkan, Hüseyin Namık Orkun, Orhan Şaik 

Gökyay, Necdet Sançar gibi önemli isimler vardır. Yargılamalar esnasında işkenceler görmüş 

olan bu isimlerin hükmü Askerî Yargıtay tarafından bozulmuş ve beraat ettirilmişlerdir. 

Ömrünün geri kalan kısmında kütüphane memurluğu ve lise öğretmenliği yapan Hüseyin Nihal 

Atsız, 11 Aralık 1975 tarihinde kalp krizi sonucu hayata gözünü yummuştur. 

b. Hüseyin Nihal Atsız’ın Fikir Hayatı 

b. 1. Milliyetçilik-Türkçülük 

Atsız, Türkçülüğü şöyle tanımlar: “Türkçülük, Türk milliyetçiliğinin adıdır. Kelimenin 

sonundaki ek yerine göre mensupluk, sevgi, taraftarlık gösteren bir ektir. Türkçülük de Türk  

sevgisi ve taraftarlığı demek olduğuna göre kelime yerinde kullanılmıştır” (Atsız, 1992, s.11). 

Atsız için Türklük ve Türkçülük çok önemlidir. Romanları incelendiği zaman Türklerin her 

zaman kahramanlık vasıflarıyla dolu olduğu görülmektedir. Başka milletlerden insanlar ise bu 

vasıfların tam tersi özelliklere ait olarak tasvir edilir. Örneğin Bozkurtlar romanında Çinliler, 

Deli Kurt romanında Rumlar yılışık, hilebaz, korkak ve aç gözlü milletler olarak tasvir 

edilmiştir. Atsız’ın Türk’ün sarsılmaz karakterine o kadar yüksek seviyede bir itimadı vardır ki 

Bozkurtlar romanında Göktürklere başkaldıran Dokuz Oğuzları ve Deli Kurt’ta Osmanlı’ya 

karşı küffarla iş birliği yapan Karamanoğlu askerlerini cesur ve gözü pek kişiler olarak anlatır. 

Hatta Deli Kurt romanında Macarlar da tıpkı Türkler gibi vasıflarla donanmıştır. Bunun sebebi 

ise Macarların Turan soylu bir millet olmalarıdır (Keskin, 2019, s.28-29).  

Nihal Atsız’ın Türkçülük ve Milliyetçilik fikrinin zaman içerisinde değiştiği görülmektedir. 16 

Temmuz 1934 yılında yayımlanan bir yazısında Türklük ile ilgili fikirlerini şu şekilde ifade 

etmektedir (Atsız, 1992a, s.146): 

“1- Türk olmak için önce kanı Türk olmak lazımdır.” 

“2- Ondan sonra dili Türk olmak lazımdır.” 

“3- Ondan sonra dileği Türk olmak lazımdır.”  

Bu noktada Türk olmayı ırk ile bağdaştıran Atsız bu fikirleri belli bir süre devam ettirmiştir.  

Bu satırları yazdığı esnada 29 yaşında Türklük duygusuyla dolu olan Atsız, yaşı ilerledikçe 
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daha dingin bir hâl alarak Türkçülük- Türklük fikirlerinin keskin köşelerinden kurtulmuştur. 

1969 yılında yazdığı bir yazıda düşüncelerini şu şekilde ifade eder (Ercilasun, 2018, s.577): 

“Türk milleti nedir, kimler Türk’tür diye sorulacak.” 

“Türk milleti, Türk kökünden gelenlerle Türk kökünden gelmiş olanlar kadar Türkleşmiş 

kimselerden meydana gelen topluluktur.” 

“Türkler şuur altında veya duygularının gizli yönünde başka bir ırkın şuur ve özleyişini 

taşımayan kimselerdir.”  

Yukarıda da açıkça görüldüğü gibi gençlik yıllarında daha çok ırk kavramını temel alan 

Türkçülük-Türklük düşüncesi zaman içerisinde evrilerek Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm 

diyene” düşüncesiyle aynı çizgiye gelmiştir. Yine 1969 yılında yazdığı bir makalede bu konuya 

şu şekilde açıklık getirir:  

En büyük Türklerden biri olan Yıldırım Bayezit’in annesi Türk değildi. Hangi Türkçü onu 

Türklük kadrosundan çıkarmıştır veya çıkarabilir? İstiklâl Marşı şairi Mehmed Akif’in babası 

Arnavut, ülküsü de Türkçülüğe aykırı olan Ümmetçilik olduğu hâlde hangi Türkçü Mehmed 

Akif için Türk değildir demiştir? Mesele Yıldırım Bayezid veya Mehmet Akif kadar Türk 

olabilmektedir (Atsız, 1992b, s.138). 

b. 2. Ülkü  

Hüseyin Nihal Atsız ülküyü şöyle tanımlar: 

“Bir milletin yürütücü kuvvetine ‘ülkü’ denir.  Toplumdaki kişileri birbirine bağlayan nesne, 

sadece kök birliği, çıkar ve ihtiyaç değil, bunlarla birlikte ve aynı zamanda ülküdür” (Ercilasun, 

2018, s.569). 

Atsız’a göre ülkü bir milletin hamle gücüdür. Ülküsü olmayan milletler yerinde sayar. 

Ülkülü topluluklar yürüyen bir yığındır. Sözlük anlamı ‘and’ ve ‘uzak hedef’ demek olan 

‘ülkü’, topluluğu aynı yolda yürüten bir kuvvettir ki, bu uğurda insanlar birbirine karşı 

içten sözleşmiş gibidirler. Ülküler gerçekle hayalin karışımından doğmuş olan, düne 

bakarak yarını arayan, milletlere hız veren ve uğrunda ölünen büyük dileklerdir (Dağ, 

2010, s.51). 

Atsız, her bir varlığın dünyada bir amacı olduğunu ve insanların amacının sadece hayatta 

kalmak olmadığını düşünmek ile beraber, insanların temel amacının ülkücülük yani bir karşılık 
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beklemeden yapılan fedakârlık ve hizmet duygusuna bağlar.  “Büyüklük Ülküsü” adlı yazısında 

ülkünün şahsî olamayacağını bunun aksine toplumun maddî ve manevî faydasını güttüğü zaman 

amacına ulaşacağını savunur. Ülkünün bireysel bir şey olmadığını belirten Atsız, millî ülküyü 

ise şöyle tanımlar: 

“Millî ülküler, milletleri yüzyıllar boyunca ayakta tutacak enerji kaynağıdır. Ülkücü milletler 

fedakâr insanlarla doludur.  Fedakâr insanların çokluğu her türlü insanî meziyetlerin hakimiyeti 

demektir.” 

b.3. Turan / Turancılık  

Hüseyin Nihal Atsız, Turancılık fikrini şöyle açıklar: 

“Turancılık bütün Türklerin birleşmesi ülküsüdür. İnsanları insan yapan, büyük bir 

düşüncenin ardında koşmalarıdır. Türk milleti için en insanca, en yüksek düşünce tutsak 

soydaşlarını kurtarmak için yapacağı savaştır” (Atsız, 1992b, s.43). 

Yazıları incelendiği zaman Atsız’ın Turancılık fikri ile Türkçülük fikrinin ayrılmaz bir parça 

olarak gördüğü anlaşılabilir. Buna en güzel örneklerden birisi de Nurettin Topçu’yu tenkit 

amaçlı yazdığı ‘‘Bir Felsefe Öğretmeninin Yanlışları’’ isimli yazısında şöyle demektedir: 

“Bereket versin ki biz Turancılar, yani Türkçüler, mezhebimizle değil de kanımızla ve 

dilimizle Türküz. Mezhebimizi seçmek elimizdedir. Fakat Türk olmamak elimizde 

değildir. Çünkü, Tanrı’ya şükür ki bizi Türk yaratmıştır” (Atsız, 1992b, s.435). 

Yeryüzündeki bütün Türklerin birleşmesi ülküsünü “asil bir düşünce” olarak nitelendiren Atsız, 

bu birliğin sadece kültürel alanda kurulması isteğinin boş ve yanlış olduğunun altını çizer (Dağ, 

2010, s.53). Genel itibariyle bakıldığı zaman ise Hüseyin Nihal Atsız’ın Turancılık fikri 

dönemine göre farklılıklar arz etmektedir. Hüseyin Nihal Atsız Turan fikrinin sadece Türklerin 

kendileri birleşirse gerçekleşebileceğini savunur. Farklı bir görüş örnek vermek gerekirse 

Mehmet Emin Yurdakul’un Turancılık fikri Fin, Macar, Moğol gibi Ural ve Altay halklarını da 

kapsar (Ercilasun, 2018, s.588).  Hüseyin Nihal Atsız ise yukarıda belirtildiği üzere bu konuda 

Ziya Gökalp çizgisinde ilerlemiştir. Nihal Atsız Turancılık isimli yazısında bu konuya şöyle 

değinmiştir: 

Turancılık, Türkiye’de 60 yıldan beri tartışılan bir konudur. Zaman zaman, Türklerle 

akraba milletleri de içine alan bir sistem halinde düşünülmekle beraber bugün 

‘Turancılık’ denince Türkiye’de anlaşılan şey, tarihî mirasları da dahil olduğu hâlde 
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bütün Türkleri tek devlet hâlinde birleştirmek ülküsüdür ve her ülkü gibi nesillere bakan, 

kan ve can vergisi isteyen, gönüllere heyecan katan bir inançtır  (Atsız, 2019, s.49). 

Ercilasun’a göre Atsız burada akraba kavimler adı altında diğer Ural-Altay halklarından 

bahsetmiştir. Çünkü Hüseyin Nihal Atsız’a göre Kazak, Kırgız, Özbek vb. Türk boyları akraba 

değil doğrudan doğruya Türktürler (Ercilasun, 2018, s. 588). Görüldüğü gibi Turancılığı çok 

önemli bir noktaya yerleştiren ve siyasî bir amaç olarak değerlendiren Atsız, bu fikri romantik 

duygularla beslemekten ziyade mantıksal boyutunu daha fazla dile getirmiştir. Turancılık 

fikrini sağlam temeller üzerine oturtmuştur.  

Turancılığı, bütün Türkleri yalnız kültür alanında birleştirmek diye anlamak boş ve 

yanlıştır. Sosyal bir kanundur ki kültür birliği ancak siyasî birlik sonunda doğar. Türk’e 

düşman milletlerin hakimiyetindeki Türkleri kültürde birleştirmeye imkân var mı? 

Yabancı millet buna izin verir mi? Sovyetler Birliği’nde alfabesi ayrılmış, yerli lehçesi 

edebî dil hâline getirilmiş Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Tatar ve Başkurt’u hangi 

kuvvetle, hangi metodla tek kültür içinde bizimle birleştirebilirsin?... Bugün Türkler 

arasındaki kültür birliği ancak gönül birliği, tek millet olmak şuuru, biraz da dil birliği 

hâlinde yaşamaktadır. Fakat bu gidişle 50 yıl sonra diller ayrılacaktır. O zaman ne 

olacak? Onlar artık başka millet oldu diyerek miskin bir tevekkülle bu oldu bittiyi kabul 

mü edeceğiz? Yoksa eski yurtları ve soyumuzun koparılmış parçalarını kurtarmak için, 

savaş da dahil, her şeyi göze mi alacağız? Elbette göze alacağız. Şüphesiz zamanı 

kollamak, hesapları iyi yapmak şartı ile… (Atsız, 2019, s. 52). 

Yukarıda da görüldüğü üzere Turancılık fikrinin gerçekleşmesinin kolay olmadığını dile getiren 

Atsız’ın yaşadığı dönemde bu fikirleri ‘‘macera’’ ve ‘‘hayal’’ olarak değerlendirilmiştir. Bu 

iddialar üzerine Atsız örneklerini tarihten alarak açıklayıcı bir şekilde dile getirmiştir.  

Kristof Kolomb’un batıya giderek Hindistan’a varmak istemesi bir macera idi. Bir sal 

ile Atlantiği geçmek de öyledir. Kendi yakın tarihimize bakarsak Mustafa Kemal 

Paşa’nın Samsun’a çıkması da bir maceradır. Birçoklarının buna katılmayışı yurtsever 

olmayışlarından değil, başarı ihtimali görememelerindendir… Daha eski tarihimizde 

Babür’ün 10.000 kişiyle Hindistan’a dalması, Yavuz’un 30.000 kişiyle çölü geçerek 

Mısır’a girmesi birer macera değil miydi? Evet Napolyon ve Hitler’in Moskova seferleri 

de macera idi ama onlar başarısızlıkla bitti diye berikilerin değeri azalır mı? (Atsız, 

2019, s.52). 
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Döneminde Atsız’ın ilgilendiği bir diğer mesele de Anadolu Türkçülüğü güden insanlardır. Bu 

insanların Türkçülük anlayışı sadece Anadolu toprakları ile sınırlı kaldığı için Atsız’ın 

Turancılık anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Buna rağmen Atsız, ‘‘makul Anadoluculuğa’’ karşı 

tavırsızdır fakat Anadolu Türkçülüğünün sembol isimlerinden birisi olan Nurettin Topçu ile bu 

konuda münakaşalara girmiştir. Çünkü Nurettin Topçu’nun fikirleri çok sınırlıdır. Anadolu 

dışındaki Türkleri yok sayan veyahut daha az önem atfeden insanlara sert mizacının da etkisi 

şu sözlerle cevap vermiştir: 

Tarihimizi Malazgirt’le veya İznik şehrinin alınmasıyla başlatanlara sormalı: İznik’i 

başkent yapanlar veya Malazgirt savaşını kazananlar daha önce ne idiler? Nerede 

idiler? On Birinci Yüzyıl, tarihin ışıldakları altındaki bir asırdır.O adamların nerede ve 

ne olduklarını gözler önüne derhal serer. Böylece de Türk devletleri denen nesnenin 

birbirini kovalayan Türk hanedanları olduğu, aslında tek devlet olup fetret zamanında 

ikiye üçe bölündüğü ve bunun Tanrıkut’a kadar gerilere uzandığı ortaya çıkar. 

Turancılık ülküsü gibi milleti hızlandırıcı, ahlâka ve erdeme dayalı kutlu bir ülküyü 

yermek için ya da damarlarındaki kanı yabancı hissetmek, ya komünist, yani vatan haini 

yahut da millî tarihi Malazgirt’ten başlatacak kadar cahil ve budala olmak lazımdır  

(Atsız, 2019, s.53). 

b. 4. Din 

Bu konu; çok tartışılan, üzerinde makaleler, tezler yazılmış kapsamlı bir konu olmasından 

dolayı detaydan kaçınılacak ve genel hatlarıyla özetlenmeye çalışılacaktır. 

Hüseyin Nihal Atsız’ın Müslüman kesim tarafından eleştirilmesinin temel sebeplerinden birisi 

Çanakkale’ye Yürüyüş adlı kitabındaki şu cümlelerdir: 

“Ey Türk gençliği! Sen Arap Muhammed’in mezarını İngiliz altınları için Türk esirlerini 

boğazlayan kahpe Araplara bıraktıktan sonra senin Kâbe’n Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar 

değil midir?” (Atsız, 2019b, s.18). 

Burada Atsız, İslamiyetin peygamberi olan Hz.Muhammed’in etnik kimliğini öne çıkartmakta, 

Türk gençliğinin artık İslam‟ın kutsal mekânı olan “Kabe”yi bıraktığını iddia etmekte ve artık 

Türk gençliğinin yeni kutsal mekânının “millî” öneme haiz olan, mezkûr yerler olması 

gerektiğini savunmaktadır.” Arapların “ihanet”ine vurgu yaparak, artık o mezarı bırakanların 
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topraklarının “Kâbe” olarak sayılamayacağını öne sürer (Sanlı, 2010, s.42). Bu yazının 

haricinde ‘‘Türk Milletine Çağrı’’ isimli makalesinde konuyu şöyle değerlendirir: 

Yirminci yüzyılda müspet ilmin ve Batı medeniyetinin ışığı altında medeni milletlerin ve 

toplumların dine bütün varlıklarıyla sarılmış olduklarını görüyoruz. Çünkü Tanrı inancı 

ve dolayısıyla din, fert olarak da millet olarak da vazgeçilmez manevi ve ahlaki büyük 

bir dayanaktır. Bu sebeple, bugünkü Türk dünyasının dayandığı iki esaslı temelden 

birisini teşkil eden, İslam dininin, millî varlığımızın ayrılmaz bir parçası olduğuna 

inanıyoruz (Atsız, 2018, s.93-94). 

Atsız, İslam dininin Türk milletinin hayatındaki önemini de şu şekilde vurgulamıştır: 

Milleti yapan unsurlardan birisi de din olduğuna göre Türklerin dini üzerinde de durmaya 

mecburuz. Hiç şüphe yok ki Türklerin dini Müslümanlıktır. Eski dinimiz olan şamanlıktan da 

bazı unsurlar alarak bir Türk Müslümanlığı hâline gelen bu din on asırdan beri bizim millî 

dinimiz olmuştur. 

Yazının devamında ise şöyle demektedir: 

“Öyle gözüküyor ki bir Türk birliği gerçekleştiği takdirde bütün bu Şamani ve Hristiyan Türkler 

Müslüman olacaklardır” (Atsız, 1992b, s.104). 

Fakat bu söylemlere bakarak Atsız’ı Müslüman olarak değerlendirmek doğru değildir. Çünkü 

çeşitli yazılarında görüldüğü üzere İslamiyet’e çok ağır eleştirilerde bulunmuştur. Fakat burada 

değinilmesi gereken bir husus da şu ki; din, kişiye mahsus bir olgudur. Kişinin ortaya koyduğu 

işinin, dini yüzünden kıymetsiz görülmesi büyük bir yanlıştır. Çünkü bir yazarın kitapları 

okunurken okuyucuya düşen görev, kendince doğru ve yanlış ayrımı yapabilmektir. Keza din 

konusunda doğru ya da yanlış kişiye özeldir. Bir yazarın dinî görüşü yüzünden yok saymak 

veyahut yazdıklarını önemsiz atfetmek ne kadar büyük bir hata ise yazdıklarını zihin 

süzgecinden geçirmeden olduğu gibi doğru kabullenip savunmak da bir o kadar büyük hatadır.  

Atsız’ın din konusundaki görüşlerinin yanında da belirtmek gerekir ki, Hüseyin Nihal Atsız için 

en az din kadar önemli olan husus âhlâktır. Alıntılar üzerinden açıklanacak olursa: 

“Ahlâk millet yapısının temelidir. O olmadan hiçbir şey olmaz. Ordu, bilgi, teşkilat gibi şeyler 

ahlaktan sonra gelir. Biz Türk ahlakına tam olarak sahip bulunduğumuz sürece yükseldik. 

Yabancıların ahlâkını alarak bozulduğumuz zaman ise geriledik.” 
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 “Bir milletin özellikle gençliğinin ahlâkı önemlidir. Gençlik, kendini saran maddî ve manevî 

çevrede ahlâk disiplini, ahlâk örnekleri görürse, ahlâksızlığın daima ezileceğinden emin olursa, 

o zaman kendisi de sağlam ahlaklı olarak yetişir.”  

“Sözün kısası: Kendimize dönelim. Ahlâk, edebiyat, musiki, giyim, zevk, yemek, eğlence, hukuk, 

aile, görenek, gelenek ve her şeyde millî olalım.” (Dağ, 2010, s.49). 

Yukarıdaki hususlara ek olarak Hüseyin Nihal Atsız’ı şahsen tanıyan Ahmet Bican 

Ercilasun’un Atsız’ın dini görüşü hakkındaki değerlendirmesi şu şekildedir: 

Atsız, Tanrı’ya inanan ve sosyolojik anlamda kendini Müslüman kabul eden bir 

insandır. Vahyin Tanrı’dan gelen bir ilham olduğuna inanmakla birlikte 

peygamberlerin insan olduğunu ve bu ilhamlarda yanlışlıklar yapabileceklerini 

düşünür. Tarih metodolojisi açısından bakılınca, hadislere de güvenilmeyeceği 

görüşündedir (Ercilasun, 2018, s.653). 

c. Günümüzde Atsız Algısı 

Hüseyin Nihal Atsız’ın Türk tarihindeki yeri yadsınamaz durumdadır. Yaşadığı dönemde 

Türkçülük fikrinin en önemli ismi ve sembolü olmuştur. Yaşadığı dönemde nasıl büyük bir 

kitleyi etkilediğinin en güzel kanıtlarından birisi de 3 Mayıs Olayları’dır. Sadece Bozkurtlar 

romanıyla bile çok büyük bir etki yaratmıştır. Bozkurtlar romanı sayesinde insanlar Göktürkler 

hakkında bilgi sahibi olmuş ve odakları bu yöne çevrilmiştir. Günümüzde ise Hüseyin Nihal 

Atsız çok daha popüler hâle gelmiştir. Bestelenen şiirlerinin yanı sıra yüksek gişeli bazı 

filmlerde şiirleri okunmuş ve bu sayede daha geniş kesimler tarafından tanınmıştır. Fakat bu 

çalışmanın da esas amacını oluşturan konu, Atsız’ın ne kadar tanındığı ve ne derece 

tanındığıdır. Bunun ölçümünün yapılması adına Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve 

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bir anket düzenlenmiştir. Edebiyat Fakültesi 

seçilmesinin sebebi, derslerin okumaya yönelik olması ve bazı derslerde Hüseyin Nihal Atsız 

romanlarının okutulması; İletişim Fakültesi seçilmesinin sebebi ise medyada bu kadar 

popülerleşen Atsız’ın, işi medya ve türevleri ile olan öğrenciler tarafından ne kadar tanındığının 

ölçülmesidir. 
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Okudunuz mu? Hangi Eseri? (22) Okumadınız mı? Sebebi Nedir? (40) 

Ruh Adam: 12 İdeolojik Tavır: 8 

Bozkurtlar: 5 Edebî Tarz: 0 

Deli Kurt: 5 Diğer: 32 

(Anketin yapıldığı süreçte pandeminin ortaya çıkması sebebiyle daha fazla kişiyle anket 

yapılamamıştır. Sanal ortamdan yapılacak anketlerin ise doğru sonuçlar vereceğinden duyulan 

şüpheden dolayı bu yol tercih edilmemiştir.) 

Anket sonuçlarına bakıldığı zaman maalesef görüntü pek iç açıcı değildir. Anket yapılan 

öğrencilerin %64,5’lik bir oranı Hüseyin Nihal Atsız’ın hiçbir romanını okumamış, %64,5 

oranının en az %20’lik dilimi Hüseyin Nihal Atsız’ın adını dahi duymadığını dile getirmiştir. 

Okumamış olan kişilerin her ne kadar %20’lik kısmı Hüseyin Nihal Atsız’ın ideolojisinden 

dolayı onu okumadığını dile getirse de genel tutum dikkate alındığında bu oranın daha da 

yüksek olduğu muhakkak görünmektedir. Öğrencilerin ideolojik birtakım sebeplerden dolayı 

okumadıklarını söylemeleri çevreden tepki alınabileceği için gizlenmiş olabilir.  

Hüseyin Nihal Atsız’ı tanıyan ve okuyan kesim ise %35,5’lik bir kesimdir. Okuyan kitle 

arasında yapılan bir analizden ise %54,5’lik dilimin Ruh Adam; %22,75’lik dilimin Bozkurtlar; 

geriye kalan %22,75’lik kısmın ise Deli Kurt adlı romanı okuduğu tespit edilmiştir. Burada 

düşündürücü olan şey ise Ruh Adam isimli romanın Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeki bir 

derste okutuluyor olmasıdır. Buradan da Ruh Adam romanını okuyan kısmın büyük bir 

bölümünün ders malzemesi olarak romanı okumuş olduğu fikrini öne sürmek çok da yanlış 

olmayacaktır. Anket esnasında en çok dikkat çeken gözlemlerden birisi de anket yapılan 

kişilerin Bozkurtlar romanının güncel siyaset ile ilgili bir roman olduğunu sanmalarıdır. 
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Öğrencilere Bozkurtlar romanı sorulduğunda günlük siyasetle ilgilenmediklerini ileri sürenler 

dahi olmuştur. Buradan bakıldığında ise ne kadar yanlış bir algı oluştuğu görülmektedir. 

Oranlar üzerinden bir değerlendirme yapılacak olursa, Atsız’ın en çok okunan kitabı Ruh Adam 

romanıdır. Bu yüksek oranda, bir dersin içerisinde Ruh Adam kitabının okutulmuş olmasının 

büyük etkisi vardır. Bozkurtlar ve Deli Kurt romanları daha düşük bir oranda okunmuştur. 

Bozkurtlar romanının daha az okunmasındaki önemli bir etkenin sebebi yukarıda açıklanmıştır. 

Romanın isminden dolayı bazı kesimler tarafından büyük bir önyargı ile karşılanmıştır. Anketin 

en üzücü ve şaşırtıcı sonuçları ise Hüseyin Nihal Atsız’ı okumayan ve daha da kötüsü adını 

dahi duymayan insanların oluşturduğu kısımdır. Özellikle çağımızın bir getirisi olarak sosyal 

medya hayatımızın neredeyse her alanındadır. İnstagram, Twitter gibi büyük mecralarda 

Hüseyin Nihal Atsız ile ilgili sayfaların takipçi sayıları yüz binleri aşmış, bestelenen şiiri 

53.000.000 yakın bir sayıda görüntülenmiş vaziyettedir 

(https://www.youtube.com/watch?v=KKZqiEHORb0&ab_channel=G%C3%BClnurKaya, 

Erişim: 12.10.2022). Bu kadar geniş bir çapa ulaşmış bir aydının tanınmaması hem 

düşündürücüdür. Türkiye ve Türk Dünyasının birçok aydını vardır. Bu aydınların her birisinin 

çok iyi tanınması zor olmakla birlikte Hüseyin Nihal Atsız gibi bir aydının adının dahi 

bilinmemesi üzücü bir durumdur. Ankette okumadıklarını belirten insanlar ile sözlü olarak 

yapılan görüşmelerde, insanların Atsız’ı ideolojik görüşleri dolayısıyla okumadıkları 

gözlemlenmiştir. Bu insanların %20’lik kısmı bunu direkt, geri kalan kısmı ise dolaylı yollardan 

ifade etmişlerdir. İnsanların Hüseyin Nihal Atsız ile ilgili çok sayıda önyargı ve kesin tutumları 

oldukları görülmüştür. Bunlardan sıra ile bahsedilecek olursa; insanlar Hüseyin Nihal Atsız’ın 

kafatası ırkçılığı yapan biri olduğunu ve bu yüzden asla okumayacaklarını belirtmişlerdir. Fakat 

bu çok da doğru bir yargı değildir. Keza Hüseyin Nihal Atsız bir yazısında şöyle demektedir: 

‘‘Bu ırkçılık birtakım şarlatan maskaraların ileri sürdüğü gibi kafa ölçmek, kan tahlil 

etmek, yedi ata saymak ile ilgili değildir. Irkçılık kan ve ırka dayanmakla beraber Türklük 

şuurunda olmak, yabancı bir ırkın şuuruna sahip çıkmamak davasıdır. Türkçülerin iç davası 

olan ırkçılık, Türkiye’nin kaderine Türklerin hâkim olması, kilit noktalarında Türklerin 

bulunması ilkesidir.’’ (Ercilasun, 2018, s.581)  

Buradaki ‘‘ırk’’ kavramının farklı bir anlam ifade ettiği açıktır. Bu konuda Atsız Ali Fuat 

Başgil’e ithafen yazdığı yazısında şu şekilde açıklama yapmıştır: 

https://www.youtube.com/watch?v=KKZqiEHORb0&ab_channel=G%C3%BClnurKaya
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‘‘ Kendisine şunu hatırlatayım ki ‘ırk’ demek mutlaka başlangıçtaki şekliyle ırk demek 

değildir. İki, bazen üç, bazen daha çok ırkın karışmasıyla da ırklar teşekkül edebilir…’’ 

((Ercilasun, 2018, s.581)  

Hüseyin Nihal Atsız, kafatası ölçümü iddiasına itibar etmemiştir. Hatta Yağmur Atsız’ın 

belirttiğine göre hamile kadınlarda kullanılan tıbbî bir ölçüm aletiyle evine gelen misafirlerin 

kafatasını ölçüp dalga geçtiğini öğrenebiliyoruz. Bu konuyla ilgili cevap niteliğindeki en güzel 

örneklerden birini ise Ercilasun nakletmiştir: 

‘‘ Bir gün, derste projeksiyon hazırlığı yapıldığı bir sırada, talebe arasında bulunan Atsız 

müsaade alarak Şevket Aziz (Kansu)’ e bir sual sordu. Bütün brakisefalleri Türk yapmanın ilmî 

bir görüş olmadığını, yalnız antropolojik ölçülerle ırkların tayin olunamayacağını, Türklerin 

ana yurtlarından biri olan Altay yöresindeki kazılarda birçok dolikosefal iskeletler bulunduğunu 

söyledi. 

Şevket Aziz, Atsız’ın sözlerine sinirlenir. Sınıfta şiddetli bir tartışma olur. Dersten sonra Şevket 

Aziz, Türkiyat Enstitüsü’ne giderek Atsız’a: 

‘-Ne salâhiyetle bana derste sual soruyorsunuz? Sizi sual sormaktan men ederim’ der. 

Atsız: 

‘-Ben derslerde Zeki Velidi’ye ve Köprülüzade’ye bile sual sormuşumdur. Siz kim 

oluyorsunuz?’ cevabını verir. Şevket Aziz: 

‘-Bundan sonra dersime girmekten sizi men ediyorum.’ diye bağırınca Atsız: 

‘-Dershane sizin hususî mülkünüz değildir. Derse girmekten beni kimse men edemez.’ 

diye cevap verir. ‘‘ (Ercilasun, 2018, s.35) 

Görüldüğü üzere iddia edildiği gibi, Atsız kafatası ırkçılığı yapan birisi değildir. Aksine bu 

fikirle dalga geçmiş ve itirazlarda bulunmuştur. Olayın bu yönünden bakınca da Atsız’ın sırf 

kafatasçı olduğunu düşündükleri için eserlerinden uzak duran insanların ne büyük bir kayıpta 

oldukları açıktır. 

Anket yapılan insanların en çok rahatsız olduklarını söyledikleri ikinci husus ise aşırı milliyetçi 

tavır ve bunun özelinde ise insanların Atsız’ın Türk olmayan kimseyi- ırk bağlamında- Türk 

kabul etmediği ve ötekileştirdiğidir. Fakat bildirinin Milliyetçilik- Türkçülük kısmında 

belirtildiği üzere Atsız, kendini Türk kabul eden herkesi Türklük dairesi içerisinde 
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değerlendirmiştir. Buna da Yıldırım Bayezit ve Mehmet Akif Ersoy gibi önemli şahsiyetlerle 

örnek vermiştir. Keza bu fikir sadece Atsız’ın değil, birçok önemli Türkçü aydın tarafından da 

savunulan bir görüştür. Buna Ziya Gökalp ve Mehmet Niyazi örnek verilebilir. Mehmet Niyazi 

Millet ve Türk Milliyetçiliği kitabında Atsız’a benzer bir örnek verir: 

‘‘Mesela ünlü Sokullu Mehmed Paşa Türk tarihinin büyük isimlerinden biri olarak 

anılmaktadır. Soy bakımından Türk değildir; ama tarihten öğrendiğimize göre, her gece Kur’an 

okuyacak kadar Müslüman, birkaç sayfa Türk tarihi okumadan uyumayacak kadar Türk idi. Bu 

da gösteriyor ki, soy olarak Türk olmadan, Türk milletine ait olmak, hatta Türk milliyetçiliği 

yapmak mümkündür; zira paylaşılacak çok daha başka değerler mevcuttur.’’ (Niyazi, 2018, 

s.144) 

Yine bu açıdan da Atsız’ın ırk olarak Türk olmayanları dışladığı için okumadığını ileri süren 

insanların ne kadar büyük bir zararda olduğu açıktır. 

Sonuç 

Hüseyin Nihal Atsız, yazının genelinde de bahsedildiği üzere çok önemli bir aydındır. Yazdığı  her eserle 
birçok kişiyi etkilediği muhakkaktır. Fakat günümüzde ne fazlasıyla tanınmakta ne de doğru olarak 
tanınmaktadır. Maalesef ki sosyal medyada bu kadar meşhur olmasına rağmen anket yapılan gençler 
arasında ismini dahi duymayanlara rastlanılmıştır. Neredeyse her gencin sosyal medyayla alakası 
düşünüldüğünde bu durum içler acısıdır. Bunun haricinde- anket yapılan kişiler özelinde- eserleri arasında 
romanları daha çok rağbet görmüş ve bu romanları okuyan kişilerin Atsız’ın ne diğer romanlarına ne de 
fikrî yazılarına yönelmedikleri görülmüştür. Kişilerin edebî zevkleri doğrultusunda yazılan romanı 
beğenmemeleri normal görülebilir fakat hem romanı okuyup çok sevmeleri hem de bu yazarın diğer 
eserlerine dikkat göstermemeleri, daha da ileri bir noktada bu yazıları yazan kişinin kim olduğunu ve neler 
yaptığını merak etmemeleri önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Diğer bir yandan ise, 
insanların yanlış ve kulaktan dolma bilgilere dayanarak bu kadar önemli bir aydını es geçmeleri çok ciddi 
bir sorundur. Yazıda da insanların bu önyargılarının sebepleri kısmen de olsa tespit edilmiş ve 
açıklanmıştır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda belirtmek gerekir ki herhangi birini kulaktan dolma bilgilerle 
yargılamak doğru değildir. Her insanın fikirleri farklılık gösterebilir. Önemli olan şey herhangi bir yazardan, 
aydından fayda sağlayabilmektir.  Kişinin çeşitli yazarları okuyup oradaki fikirleri sentez ettikten sonra 
kendi fikrini ortaya çıkarması büyük önem arz etmektedir. Çalışma özelinde ise insanların Atsız’ı okuduktan 
sonra da fikirleri değişmeyebilir fakat ya edebî anlamda ya da fikrî anlamda kendilerine mutlaka bir şeyler 
katacaklardır. 
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OĞUZNAMELER: TARİH, TASNİF VE YORUM 

Davronbek ORIPOV1 

“Oğuzname”, Türk halkının ortak mirasından biridir ve tarihi binlerce yıl öncesine dayanan 

incil destanıdır. Eski Uygur-Türk yazısıyla yazılmış orijinal “Oğuz hakon destanı” 15. yüzyılda 

kopyalanmış ve şimdi 1001. koruma birimi altında Paris Millî Kütüphanesi’nin “Şefer Vakfı” 

na kayıtlıdır. A. Şerbak’a göre, bu el yazması XIII. Yüzyılın sonunda – XIV. Yüzyılın başında 

Turfon’da kopyalanmıştır. 

Bu, bu destanın bu yüzyıllarda oluştuğu anlamına gelmez. Aslında, oluşum dönemi M.Ö. 

Yüzyıllara kadar uzanmaktadır. 

Destanın Oğuzhan’la ilgili bazı eserlerinin kompozisyonunda yer alan “Oğuznoma” destanının 

yanı sıra bugün sayıları 5-6 arasında olan Oğuznamelar da görülmüştür. 

Bu destansı anıt, Raşididdin Fazlullah Hamadani’nin “Jome-t-tavorikh”, Ebulgazi 

Bahadırhan’ın “Shajarayi turk”, “Shajarai tarokima”, Hafız Taniş Buhari’nin “Abdullanoma”, 

Mirzo Ulugbek’in “Dört ulusun tarihi” gibi eserlerinin kompozisyonunda kaydedilmiştir. 

Nuh, Yofas, çocukları ve torunları Oğuzhan, babası ve akrabaları, torunları ile olan savaşı 

hakkında sistematik bir hikaye anlatıyorlar. Bu anlamda bazı eserlerin kompozisyonunda yer 

alan “Oğuznamelar” “Oğuzname”den farklıdır. 

Halkla birlikte, Oğuznamelarin sayısını da yukarıda belirtilen sayıların miktarına göre saydım. 

Doğru, Oğuz Hakan’la ilgili komploların bir anlamda bazı eserlerin kompozisyonunda 

olduğunu öğrenmeme rağmen, bu henüz onayını bulamadı. 

Filoloji Bilimleri Doktoru Prof. Dr. Fuzuli Bayat’ın “Oğuz destan dünyası. Oğuznamelerın 

Tarıhî. Mıtolojık Kökenları ve Teşekkülü” kitobi Oğuz Kağan ve Oğuzname hakkındaki 

görüşlerimi daha da güçlendirdi. Oğuznamelarin isimlerinden, sınıflandırmalarından, bizden 

yeni araştırma ve araştırmalar gerektiren Yaratılış tarihinin incelenmesinden bahseder. 

Kitaptaki Hırsız endüstrisi küçük değildi, çok değil, nakit olarak 36 idi. Yaratılış dönemine 

bağlı olarak bunları incelemek arzu edilir. 

                                                                    
1 Özbekistan milliy ünversıtetı, Özbek edebiyat araştırmaları bölümi temel doktora öğrencisi, E-mail: 

bekdavr@mail.ru  

mailto:bekdavr@mail.ru
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Ve şimdi Oğuznamelarin sınıflandırılması üzerinde duralım: Ebu Bekir ibn Abdullah ibn Aybek 

ad Davadori’nin “Tarihten inciler” (Жемчуг из истории восславленных) adlı eseri ilk 

Oğuznamelarin arasındadır. Ona yakın eserler arasında Juvayini tarafından Çağatay Türkçesine 

çevrilen tarih bölümünde “Oğuzname”, Yazıcıoğlu Ali’nin “Tavorikhi Ali Saljuk”, Gardizi’nin 

“Zeynul Akhbur”, Ebul Fazl Beyhakinın “Tarihi Bayhaki”, yazar bilinmiyor “Majmuai at-

Tavorih val Kisas”, Zahiriddin Nishopuri’nin “Selcukname” ve Şerafiddin Ali Yazdi’nin 

“Zafarnama” gibi eserler dahil edilebilir.. Bu Oğuznamelarda Oğuz Kağan, Oğuzların kökeni, 

askerî seferler, şecere vb.kaydedilir. 

Oğuz ağlarını yazma geleneği XI-XIII yüzyıllarda da devam etti. Bu dönemlerde İbnü’l-Asir’in 

“El Kamil Fi’t-Tavorih” (Tarihte mükemmel bir eser), Alouddin Atamalik ibn Bahauddin 

Muhammed el-Juwayini’nin “Tarihin Cahonkuşoy’u”, Hafizi Abru’nun “Zubdat ut-tavorikhi 

Körfezi-sunquri”, Mahmudoğlu Hasan Bayatlı tarafından yazilmiş “Jami Jem Ayin”, Ebubekir 

Tehranin “Kitabı Diyarbakır” ve Anvari’nin “Duşturnoma” adlı kitapları yazılmış, 

Oğuznameşunosluk bir anlamda devam ettirilmiştir. 

15. Yüzyılda Oğuzhan’ın tarihi, Ravandiy “Rahat ussudur va oyat ussurur” (Zevk ve neşenin 

bir işareti) adlı eserinde ayrıntılı olarak olmasa da mümkün olduğunca tarihe mühürlendi. 

Fuzuli Bayat, aynı yüzyılda Koshoni, İsfahani, Al-Bundari, Larini gibi yaratıcılık insanlarının 

da Oğuznamelar yazdığını belirtiyor. 

Tarihsel gelenek hem xvı’da hem de sonraki yüzyıllarda onurlu bir şekilde devam etti. Tarihçi 

Handamir’in “Xulosat ul-axbor fi bayon ul-ahvol ul-ahyor” (Hayırseverlerin durumunun 

beyanına ilişkin raporların özeti), “Habib us Siyar”, Usman Bayburtlu’nun “Tavorihi Jadidi 

Mirat-i Jahon”,  Mirhandnin “Ravzat us-safo fi siyrat ul-anbiyo va-l-muluk va-l-xulafo” 

(Peygamberlerin, Kralların ve halifelerin tercümesi hakkında Cennet Bahçesi), Salir Baba 

Gülalioğlu’nun “Oğuzname”, yazarı bilinmeyen “Tavorih-i Guzudu Nusratname”, Seyyid 

Lokman’ın “Hunarname”, “Selimname”, “Şahanshahname”, İmaminin “Hannoma”, 

Uzunköprü “Oğuzname”si, Kazan Oğuznamesi, bunlar arasında Gurbangeldi Oroz Muhammed 

Molla oğlunun Oğuznamesi, Nurmuhamad Andalib’in “Oğuzname”si ve Orhun Şoyik 

Gökyoy’un “Oğuzname”side var. 

Bu Oğuznameların sınıflandırılması dikkatlice yerle bir edilirse, bunların Arapça, Farsça, 

Türkçe, Latin alfabesiyle yazıldığı fark edilebilir. 
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Semerkant, Taşkent, İstanbul, Aşkabat, St. Petersburg kütüphanelerinde de Reşididdin ve 

Ebulgazi Bahadırhan’ın kalemine ait Oğuznamelarin etkisiyle yazı üslubu, dili açısından tarihe 

damgasını vurmuş izlenimi veren isimsiz Oğuznamelar bulunmaktadır. 

Oğuznamelar tarihi ve sınıflandırılması aslında sayılarının daha da fazla olduğunu 

göstermektedir. Oğuznamelarin birbirleriyle karşılaştırılması, tarihsel sınıflandırmalarının 

oluşturulması, Uygur yazısındaki Oğuzname ile karşılaştırılması, Oğuz Han’ın kişiliği 

hakkındaki tarihsel bilgilerin açıklığa kavuşturulması, bilimin acil konularından biri olmaya 

devam etmektedir. Ve bu yeni araştırmalar, bilimsel araştırmalar ve tartışmalar gerektiriyor. 

Kaynakça  

Щербак А.М. Огуз-наме. Мухаббат-наме. Памятники древнеуйгурской и староузбекской 

письменности. ‒ М.: Изд-во восточной литературы, 1959. – С.106-107. 

Bayat Fuzuli. “Oğuz destan dünyası. Oğuznamelerın Tarıhî. Mıtolojık Kökenları ve Teşekkülü” 

(Fuzuli, Oğuz destan dünyası, 2013). 
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TÜRK EDEBİYATINDA VAROLUŞÇU SÖYLEM: 1950 KUŞAĞI ÖYKÜCÜLERİ 

Mustafa BOSTAN 

Türk öyküsünün kırılma noktası hiç şüphesiz 1950’li yıllardır çünkü 1950 Kuşağı olarak anılan 

öykücüler, Türk öyküsünün modern bir kimlik kazanmasında etkin rol oynamıştır. Özellikle 

dilde, biçimde ve bakış açısında getirdikleri yeniliklerle modern Türk öyküsüne yeni bir soluk 

getirmiştir. Bu yenilikler de modern Türk öyküsünün başlangıcı mahiyetindedir. 

1950 Kuşağı öykücüleri hemen her kaynakta farklı öykücülerle anılmaktadır. Bazı edebiyat 

tarihçileri 1950-60 yılları arasında her öykü yazarını bu kuşağa dâhil ederken bazı araştırmacılar 

ise sadece belli tema ve eğilimlerde yazan isimleri bu kuşağa dâhil etmektedir. Necati Mert, 

Hece Öykü’nün 6. sayısında yer alan “1950 Kuşağı: Varoluşçular/Bunalımcılar” adlı yazısında 

“1950 kuşağı dendiğinde akla kuşağın bütünü gelmemeli bence. Hele mevcut çizgileri sürdüren 

öykücüler hiç gelmemeli. Akla gelmesi gerekenler, yeni bir öyküyü başlatanlar olmalıdır.”1 

Diyerek kuşağa dâhil edilebilecek isimlerin belirlenmesinde aslında kesin bir çizgi çizmektedir. 

Feridun Andaç Roman ve Öyküde Gerçeklik Arayışları Edebiyatımızın Yol Haritası adlı 

eserinde bu kuşağın öykücülerini belirlerken “öncü etkileyici kimlik”, “yol-yön açıcılar”, 

“açılım sağlayanlar” ve “1950 kuşağı” gibi başlıklar açmıştır. Öncü etkileyici isim olarak Sait 

Faik; yol-yön açıcı olarak Feyyaz Kayacan, Vüs’at O. Bener ve Nezihe Meriç; açılım 

sağlayanlarda Yaşar Kemal, Zeyyat Salimoğlu, Fakir Baykurt, Muzaffer Buyrukçu, Tarık 

Dursun K, Tahsin Yücel; 1950 kuşağı olarak da Yusuf Atılgan, Kamuran Şipal, Bilge Karasu, 

Leyla Erbil, Orhan Duru, Adnan Özyalçıner, Demirtaş Ceyhun, Demir Özlü, Erdal Öz, Ferit 

Edgü ve Onat Kutlar verilmiştir.2 1950 kuşağı öykücüleri hakkında yapılmış çalışmalar ve bu 

öykücülerin eserleri incelendiğinde Feridun Andaç’ın bu tasnifinin bazı eksiklikler içerdiği 

görülmektedir. Hüseyin Cem Işık’ın Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşağı ve Varoluşçuluk adlı 

yüksek lisans tezinde 1950 kuşağı öykücüleri olarak Nezihe Meriç, Vüs’at O Bener, Feyyaz 

Kayacan, Muzaffer Buyrukçu, Orhan Duru, Ferit Edgü, Demir Özlü, Tahsin Yücel, Erdal Öz, 

                                                                    
1 Necati Mert, “1950 Kuşağı: Varoluşçular/Bunalımcılar”, Hece Öykü, S. 6, Aralık-Ocak 2004, s. 39. 
2 Feridun Andaç, Roman ve Öyküde Gerçeklik Arayışları Edebiyatımızın Yol Haritası, Varlık Yayınları, İstanbul 

2011, s. 28. 
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Adnan Özyalçıner, Bilge Karasu, Zeyyat Selimoğlu, Demirtaş Ceyhun ve Leyla Erbil 

verilmiştir.1 

1950 Kuşağı öncelikle kendilerinden önceki öykücülerin gerçeklik algısına bir karşı çıkıştır 

çünkü toplumcu gerçekçiler sadece gözleme dayanan ve tek yönlü bir dış gerçekçiliğe 

odaklanırken 1950 Kuşağı iç ve dış gerçekliğin bir aradalığını savunmuştur. Bunların yanında 

1950 Kuşağının ana bağlamı Varoluşçuluk ve Sürrealizmin etkisinde olup yeniliğe açık 

olmasıdır.  

Bu kuşak öykücülerini besleyen öykücülerin başında Sait Faik gelir. Özellikle Alemdağ’da Var 

Bir Yılan bu öykücüleri derinden etkilemiştir. Bunun yanında mevcut siyasi durum bu 

öykücüleri bunalıma iten en büyük etkenlerin başında gelmektedir. Demokrat Parti’nin başa 

geçmesi ve yapılan baskıların hissedilmeye başlanması, II. Dünya Savaşı’nın yansımaları, atom 

bombasının atılması, Kore Savaşı ve Türk askerlerinin Kore’ye gitmesi gibi olaylar yazarları 

etkilemiştir. Demokrat Parti’nin baskılarından etkilenen yazarların başında Orhan Duru gelir 

çünkü 147’ler olarak bilinen ve üniversitelerden tasfiye edilenlerin en genci odur ve 

asistanlıktan alınır. Demir Özlü askerlikte subay olarak görevlendirilecekken çavuş olarak 

görevlendirilir. Yapılan baskılar bunalımı doğurmuştur. Bu kuşağın oluşmasındaki en önemli 

akım ise Varoluşçuluk akımıdır. Türk edebiyatı Varoluşçuluğu Sartre ve Camus çevirilerinin 

yapılmasıyla tanımıştır. Felsefesi bilinmekte ancak edebiyata yansıması tam olarak 

bilinmemekteydi. Yapılan bu çeviriler sayesinde Varoluşçuluğun edebiyattaki halini gören 

yazarlar dönemin umutsuz ve baskıcı atmosferinin verdiği bunalımın da etkisiyle 

Varoluşçuluğa yakın durmuşlardır.  

Varoluşçuluğun felsefesi insana dayanmakta, insanı merkez almaktadır. Öz olan soru “ben 

kimim?” sorusudur. Bunun yanında ölüm ve korku, varoluşsal kaygı, sıkıntı, bulantı ve bunaltı, 

aşma arzusu, terk edilmişlik, intihar, hiçlik, saçma ve uyumsuzluk, kıstırılmışlık, özgürlük gibi 

başlıklar bu felsefenin temelini oluşturmaktadır.  

1950 Kuşağı öykücülerinin öyküleri bütüncül bir tarzda incelendiğinde Varoluşçuluk bazı 

yazarlarda açık bir şekilde hissedilirken bazı yazarlarda örtük bir şekilde ele alınmıştır hatta 

bazı yazarların eserlerinde bu akımın izlerine hiç rastlanmaz fakat genel hatlarıyla Varoluşçu 

söylemin en önemli sesidir 1950 Kuşağı öykücüleri. Yusuf Atılgan, Demir Özlü, Leyla Erbil, 

                                                                    
1 Hüseyin Cem Işık, Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşağı ve Varoluşçuluk, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2008, s. 11. 
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Ferit Edgü ve Orhan Duru’nun öykülerinde Varoluşçuluğun izleri açık bir şekilde hissedilir.  

Hatta Demir Özlü öykü kitabının adını Sartre’ın Bulantı adlı eserine çağrışımda bulunmak için 

Bunaltı koylarken Orhan Duru kitabına aynı çağrışımı hissettirmek için Boğultu ismini 

vermiştir. Zeyyat Selimoğlu, Tahsin Yücel veya Erdal Öz gibi isimler bu akımdan çok fazla 

etkilenmemiştir.  

Varoluşçuluk felsefesinin temelinde insan ve insanın halleri vardır. Hemen her dakika insan 

bazı seçimlerle karşılaşır ve bu seçimler veya seçme zorunluluğu insanı korkutmaktadır. Bu 

korku varoluşsal bir korkudur ve insanı ölüm korkusuna doğru sürükler. Feyyaz Kayacan’ın 

özellikle Sığınak Hikâyeleri adlı eserinde yer alan öyküler bu korkunun hissettirildiği 

öykülerdir. Ölme veya ölememe korkusu, ölüme meydan okuma varoluşsal bağlamda ele 

alınmıştır.  

İnsanoğlu ölümlü bir varlıktır ve ölümün nerde ne zaman geleceği bilinmez. Bu durum insanı 

sonsuz bir kaygıya sürükler. Varoluşçu edebiyatta bu kaygının en büyük simgesi bulantı 

hissidir. Orhan Duru’nun Bırakılmış Biri adlı öykü kitabında bu varoluşsal kaygıyı ve bu 

kaygıdan doğan tedirginliği yaşayan öykü kahramanları vardır.  

Varoluşçuların en önemli konularından biri şüphesiz sıkıntıdır. İç sıkıntısı bunalımı doğurur. 

Bunalım da bulantıyı tetikler. 1950 Kuşağı öykücülerinin hemen hepsinde bir bunalım hali 

hâkimdir çünkü Demokrat Parti’nin baskısı bunalımı doğurmuştur. Bu bunalım da varoluşsal 

felsefeyle harmanlanmış ve tam bir bulantı-bunaltı edebiyatı başlamıştır. Bu bağlamda Yusuf 

Atılgan’ın Bodur Minareden Öte adlı eserinde yer alan öyküler bunalan öykü kahramanlarıyla 

doludur. Bu sebepli/sebepsiz bunalım hali sürüp gider. Aynı bunaltı durumu Demir Özlü’nün 

Bunaltı adlı eseri ile Ferit Edgü’nün Kaçkınlar ile Bozgun adlı eserinde de devam eder.  

Yaşanan bunalım derin bir boşluk hissi doğurur ve bu boşluk hissi anlamsızlığa doğru evrilir.  

Anlamsızlık da zamanla hiçlik duygusuna dönüşür ve insan hiçliğiyle boğulmaya başlar. 

Feyyaz Kayacan’ın Hiçoğlu’nun Serüvenleri ile Şişedeki Adam eserleri hiçliğin yoğun olarak 

hissedildiği öyküler barındırır.  

Bunalım, derin bir boşluk ve anlamsızlık ile hiçlik duygusu insanı huzursuzluğa sürükler. 

Varoluşsal huzursuzluk özelikle Ferit Edgü’nün Leş adlı eserinde hissedilir. Bu huzursuzluk 

yaşanmakta olan hayatın yaşamaya değer olup olmadığı insanın düşüncelerini alt üst eder. Bu 

hayatta bir önemim var mı, yaşamaya değer mi gibi sorular insanı intihara sürükler. İnsan 
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kendini yalnız, uyumsuz ve saçma hisseder. İntihar etme/edememe sorunu da derin bir çıkmaza 

girer. Bu durum ise özellikle Orhan Duru’nun Denge Uzmanı ile Demir Özlü’nün Soluma adlı 

eserlerinde kendini gösterir.  

1950 Kuşağı hem modern Türk öyküsünün hem de Varoluşçuluk akımının yetkin eserlerinin 

verildiği bir dönemi kapsamaktadır. Onların açmış olduğu yolda Türk öyküsü gelişerek 

değişmiş ve değişerek gelişmiştir.   
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EDEBÎ YAZILAR 
 

      KÜL RENGİ ŞİİR 

Sisli havalar dehlizinde boğulur kalbim 

Tutuldum sevdaya, atamam adım 

Ruhum öyle yorgun, hasta ki bilsen 

Bilirim görsen incinir gözlerin 

 

Eksiliyor zaman sislere karışıp 

Siliniyor içimden sanki son sözlerin 

Bilirsin, üşürüm soğuk insanlardan 

Üşüyorum gözlerime değince gözlerin 

 

Bir dünya düşlüyorum hep senden uzakta 

Senin geçmediğin yollardan geçiyorum 

Yaşıyorum senin olmadığın dünyada 

Anlıyorum benimle geziyorsun her yeri 

 

Sol yanımı çıkarıp atsam diyorum 

Unutsam, seni dünlerde bırakıp 

Tutuyorsun yakamı, beni de al diyorsun 

Bir yanım boş veriyor, ötekisi kararsız 

Dilan KELEŞ 
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MÜNÂCÂT 
Şiirlere ses ver 

hayy hakk 

ses ver ki şiirler 

yâ hayy 

hâfızasıdır ilin töre’nin 

hâfızasıdır anayurdun atayurdun 

hâfızasıdır kutun korkutun 

 

ses ver ki şiirler 

hâtırasıdır 

hâtırdaki binlerce yaşlı başlı murâdın 

hâtırdaki binlerce kanlı kaşlı hayâlin 

yâ hakk 

 

şiirlere ses ver ki 

solmasın kızıl rengi toprağın 

ölmesin yeşil rengi yaprağın 

deniz daha gök 

kalsın 

gök daha deniz 

şiirler 

yaşlıları yaşatsın 

kurulara yaş katsın 

hakk hayy 

şiirler sesle dolsun evet 

sesler şiirden olsun evet 

ses ver... 

Abdülkadir DAĞLAR 
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ORMANDA SESSİZLİK. GECE TİPİSİNDEN SONRA 

Aleksander Blok, 1912 

Yıkıp geçti geceleyin tipi, 

Orman yollarını kapladı, 

Uğuldadı köknarların püskülleri, 

Ve meleklerin gücü kalmadı 

Yeryüzüne getirmeye yıldız ışığını. 

Ama yorgun düştü gece yarısı güçleri, 

Gökyüzünde kara bulutları uçurmaktan, 

Ve bıraktı ağaçları inletmeyi, 

Yıldız ışığıyla ormanı aydınlatmaya, 

Meleklerin gücü yetti 

Buz ve sükunetin beyazlığı 

Sessizliğin açık yüzünün önünde, 

Ağaçları mağrur bir düzende 

Kar huzuru beyaza bürüyor, 

Dolduruyor berrak bir güç ile. 

Nasıl ağarmaya başlıyor orada göz, gök mavisi? 

Gökyüzü, yıldızlardan bir açıklık gibi. 

Derin ve derin sessizlikte 

Tanrı gidiyor gece ormanları içine, 

Fevkalade kanatlı ordusu ile. 

Çev. Ahmet Muhammet ÇAKAR 
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 SONRASI YAĞMUR 

Ey yağmur sonraları toprak kokusu, 

Ölümün gizli habercisi mi bu tat ? 

Elimde kalan sade zaman tortusu, 

Okşuyor sanki hüznü serin bir imbat. 

 

Ey yağmur sonraları toprak kokusu, 

Şimdi yoldaşı değilsin yüreğimin. 

Gözlerimde yaşanmamışlık korkusu, 

İçimde hevesi hep hayallerimin. 

İlhami KOÇ 
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BİR ÇOCUK ÖLDÜ BUGÜN  

(Doğu Türkistan’da Çinliler tarafından öldürülen bir çocuk için) 

Bir çocuk öldü bugün, hiç kimseler duymadı 

Ağlar bütün gök ehli, insanlar umursamaz 

Küçük bedeni kayıp, kimse bulup yuymadı 

Bu anıyı ölenle öldüren unutamaz 

Kaç yaş olursa olsun yok yaşının önemi 

Koşma çağıydı onun sokaklarda, dağlarda 

Bir mühürle kapansın cahiliye dönemi 

Mirasları kalmasın ölülerin sağlarda 

Yerde yatan o beden gözlerime gömüldü 

Kapattım üzerini göz kapaklarım ile 

Yıldızlar üzerime teker teker döküldü 

Söyledim nice dile, susmayın bile bile 

Soracaktır Allah’ım “Neden kıyıldı?” diye 

Saklanmak isteyecek katiller maktulünden 

Sonra yalvaracaklar “Bilmedik” diye diye 

Ama bir kaçış yoktur büyük hesap gününden 

Bir çocuk öldü bugün, adını bilmiyorum 

Ama bir tanıdığım, kardeşten de yakınım 

Biz nasıl yakınız ki ben senle ölmüyorum? 

Deme bana ne olur deme “Sana dargınım” 

Sen akları büründün bana karayı verdin 

Neden yerde duruyor dualı küçük eller 

Uçup gittin zamansız, cennet arayıverdin 

Ardında kaldı bugün ağıt dolaşmış diller 

Bir çocuk öldü bugün ağladı dağ ile taş 

Benimle tek varlığı acısını bölüştü 

Ağlamadı anası gözünden çıkmadı yaş 

Çünkü garip anası ondan önce ölmüştü 

 

Semih İpek 
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TÜRK DÜNYASI ORTAK ATASÖZLERİ 
 

 Türkiye Türkçesi: Yolda rastlanan yoldaş olmaz. 

 Karaçay Türkçesi: Colda colukgan coldaş bolmaz. 

 Kazak Türkçesi: Coldan kosılgan dos bolmas. 

 Kumuk Türkçesi: Yolda yolukğan yoldaş bolmas. 

 Türkmen Türkçesi: Yolda goşulandan yoldaş bolmaz. 

 Uygur Türkçesi: Yolda koşulgan yoldaş emes. 
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